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A szerkesztő asztaláról. 
Uj évi beköszöntő. 

A hata lmas katholikus egyház egyik buzgó vezére szö-
vetkezésre hívta fel a hívőket. Mit jelent ez ott, ahol mil-
liók vannak és milliókkal rendelkeznek? Azt-e, hogy nin-
csenek együtt, nem élnek hitéletét, nein élnek iá hi tér t? 
Vagy tán azt jelenti, hogv, csatlakozzanak1 azok is, akik, 
nincsenek abban az egyházban, de a hivők közé soroz-
zák magukat. 

Hiszen ez lenne a felséges, a krisztusi evangelium! Ez 
lenne méltó a XX-ik száz gondolkozó főurához. De gróf 
Zichy János nem erre gondolt, hanem a r ra , hogy a saját 
egyháza hivő it töniöritse a hit védőbástyájává. Hogy meny-
nyi re erre gondolt, kitetszik abból a fölhívásból, amelyet 
dr. Balthazái Dezső De'b'reezen szépszavú püspöke bo-
csátott ki az összes protestánsokhoz, ezek közé soroz-
ván az uni tár iusokat is, hogy alakítsanak protestáns szö-
vetséget. A kétszer kibocsátott fölhívásnak nem lett ered-
ménye. A szervező gyűlést 11 qm tar tha t ta meg. Hihetőleg 
nem marad cl az ú jabb kisérlet, remélhető, hogy meg-
lesz a siker is, egyelőre annyiban, hogy a szabályzatot 
megállapí t ják. A mi egyletünk érdemes elnöke, br . Pet-
r ichevich-Horváth Kálmán úr atyafiságos indulattal vá-
laszolt a fölhívásra. Vár juk a kimeneteléit. 
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De addig, amíg vallás unióban végezhelnők azt, amil 
a hitéletre és a tiszta erkölcsre tő lünk várnak, nagyon 
sokat kell dolgoznunk nekünk, akiknek m a az ekeszarván 
van a kezünk és vál tunkon az ostor. Még egy p á r nemze-
dék mind csak az ugjartöréssel és a gyomirtással fog fog-
lalkozni a Imajd azután leszen ú j lég1 ,és ú j föld. 

A mi kötelességünk bizony nagy és súlyos. Nem ki-
sebb annál, hogy megvédjük az eget ia kiüresítéstől, a föl-
det a gonoszak elszaporodásától. 

Arra nem tudunk vállalkozni, hogy a szérűt megtölt-
jük gabonával, a jászolt állatokkal, de a r ra igen, hogy 
sürgessük a szántóvetőt, hogy eressze mélyre ekéjét és 
ne vessen konkolyt, h a n e m csak tiszta búzát. Az is a mi 
teendőnk, hogy megmondjuk amit Jézustól tanul tunk nem 
az ami bem egyen a szájon, hanem a m i kijő — fertőzteti 
meg a testet. Arra sem várunk sürgetést, hogy a tiszta és 
feddhetetlen életet követeljük, de a r r a már igazán égő 
Vágy hevít, hogy bemutathassuk az Unitárius Közlöny 
olvasóinak az unitárius vallás szépségeit. 

Annak, aki unitárius, tudni kellene, hogy mik azok. 
T u d j a is. De ha szekrényem telve van őseimtől maradot t 
emlékekkel, kincsekkel, értékes dolgokkal, szép müvekkel, 
jól esik o lykoron elővennem, végig néznem, egy kissé meg 
is tisztogatnom, mert bármi ly gondosan védtem is, a por 
megszállotta, talán még a rozsda is bántotta. 

A múl t évben ígértük volt, hogy foglalkozunk mások 
kivánságárri azzal a kérdéssel : mit hisznek az uni tá r iusok? 
Csak éppen Ízelítőt adhat tunk, m e r t nem volt többre 
helyünk. 

Kértük a vezető emberek: f é r f i ak és nők támogatását . 
Istené a h á l a : sokan jöttek, de csak felényi s még az sem 
egészen. Tud juk , hogy csekély az erő, nagy a szükség, 
nehéz a helyzet, de azzal tartunk, amit az angol közmon-
dás tanít : ahol van akara t , van m ó d is. 

Figyeljék meg szavunkat az őrszemek, azok, akik után 
megítélik a mát, mikor ebből múl t és történelem lesz. 
Amit mi m a és most mondanánk el, azt később és úgy 



senki ei nem fogja, sőt nem pLs tudná elmondani. Minden 
időszaknak, minden emberöltőnek más a világa, m á s a 
gondolkozása, m á s színe és szava van la hitének. Ha ez 
némán elmúlik, tova tűnik, az u tódok megvádolhat ják 
tétlenséggel, de ők károsul tak lesznek, annyi bizonyos, 
éppen mint azok a gyermekek, akiknek atyja elpazarol ja 
az örökséget. 

A 80.000 unitárius között legalább 800 vezetőnek, had-
nagynak lenni kell, mert máskülönbén nem tud megfelelni 
föladatainak a hadsereg1. 

A felelősséget ezekre a meg nem nevezett, de ismert 
vezetőkre hár í t juk . Ők fognak felelni a jövőkor Ítélő-
széke előtt. 

Mi hiszünk a jövőben és szövetségre hívjuk az uni-
t á r iu s hívők jobbjait . Tegyük össze a nekünk jutott ta-
lentumokat és gyümölcsöztessük okosan. Ha nem is hét-
szer, de legalább kétszer annyit tegyünk, mint tevénk a 
múl tban. 

Az Uni tá i rus Közlöny előfizetési ária egész évre 2 K 
44 fillér, de ily csekély összegért, még csak egy évben 
bocsát juk ki. Hogy tovább is megmaradjon , mindenki 
i smer je jól fölfogott érdekében állónak, hogy még egy 
előfizetőt szerezzen iéis tőle is küldje íbe ezt az összeget. 
H a a mai előfizetők kétszerese meglesz, akkor tovább 
folytat juk, sől nagyobb ter jedelemben. 

1914. 
Szomorú napokat élve, a reménység ta r t ja az em-

berben azon erőt, mely képesíti még nagyobb csapások 
elviselésére. 

Ha volt idő, mely megkívánja ezen biztató szózatot, 
hogy megadással haladjunk mindnyá jan a magunk pá-
lyá ján , egy jobb reménység csalóka fényét követve, úgy 
az 1913-ik év ilyen volt, legalább (minekünk, kik Ma-
gyarország fö ld jén élünk. 
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Gazda, iparos, kereskedő, egyetemi tanár, tisztviselő, 
gazdag, szegény, mindenk i az idők változását k ívánja . 

Ki t u d j a — meg jön-e? 
Nincsenek-e az idő méhében mégt sötétebb foltok? 

Ez a jövő titka. 
Mi csak azt k ívánhat juk, hogy ne legyenek, de ad-

dig is, mig ez nyilván lesz, gyűjtsünk! erőt, kellőt a vé-
dekezésre. 

Az öreg ember, k i megfontol tabb a múltban, a fia-
talság szenvedélyes hitével a jövőben él és így< mind a 
ketten la csalódás mesgyéjén ha l adnak : aki csak a múltra 
tekint áhí ta t ta l iós n e m számol a jelen követelményeivel 
ép úgy, m in t az, aki n e m tekint h á t r a a múlt tanúságaira. 

Az okosság in'tj jelzi tanácsait, ha nem. fogadjuk, kell, 
hogy h o r d j u k annak következéseit. 

Én csak ismétlem, mit többször mondot tam, hogy 
okulva a múl t év szomorú tapasztalatain, bocsássuk meg 
egymásnak az ú j év kezdetén, való, vagy csak képzelt sé-
relmeinket Együttesen, összetett erővel, a béke és szere-
tet által összeforrva, előbbre v ihe t jük hazánk: és abban 
egyházunk és t á r sada lmunk kisebb és nagyobb bajait. 

A béke és a szeretet nevében üdvözöl jük az »Unitár 
rius Közlöny« olvasóit és nekik — ;az 1914-ik évbe lépve: 
boldog ú j évet k ívánunk! 

Petrichevich-Horvúth Kálmán. 

Elnöki megnyitó beszéd.* 
Igen tisztelt hölgyeim és U r a i m ! 
Midőn felolvasó estélyeink idei, legújabb sorozatát 

van szerencsénk megnyitni , fogad ják kérem mindenek 
előtt — Egyletünk nevében — legforróbb üdvözletünk) 
kifejezését! 

Bár kicsiny e sereg, mint k ics iny !az U r n á k e szent 
haj léka is, hol megjelentünk: de annál nagyobb, fensé-
gesebb együttműködésünknek a m a magasztos célja, me-
lyet magunk elé tűz tünk! 

Krisztus Urunk nagy szellemi hagyományából főleg 
három eszme emelkedik ki, m in t olyan, mely, sarkköve, 
éltető n a p j a az egész keresztény-világnak. 

í;i Tartotta: Ürmössy Miklós min. tanácsos, a bpesti D. F. E. 1913. év 
november hó 15-én az I. felolvasó gyűlésen. 



Midőn megtanított imádkozni az egek Urához, az ő 
mennyei édes Atyjához, kinek nem szűnt meg haláláig 
hi rdetni végtelen nagyságát, szeretetét: ezzel letette ;a hit 
megrendíthet len fundamentumát , az emberi lélekbe. 

S midőn a folytonos haladás, tökéletesedés és az igaz-
ság keresésének nagy eszméit kötötte lelkére tanítványai-
nak, ezzel a gondolat, akarat , az érzés és a lelkiismeret 
szabadságát hagyta örökül az emberiségnek. 

Midőn pedig1 az emberszeretet fönséges igéjét hirdette 
és példaadásával gyakorolta, min t bennünk lakozó isteni 
erőnek megnyilvánulását, melynek egy nagy családdá kel-
lene egybekapcsolnia a föld összes népeit, ezzel letette a 
tá rsada lmi és szociális élet erkölcsi alapelveit iaz egész 
emberiség számára. 

A hit, haladás, szeretet nagy eszméit hagyta örök-
ségül nekünk la kereszténység megalapítója, ami megvál-
tónk és a vér tanúhalál fenséges apothéozisével, jaz ö rök 
életnek misztikus világító fényét vitte bele a sir sötét 
mélyébe. 

Az la ragyogó, fényes szellem, mely a középkor nagy 
vallásos küzdelmeiből szenvedélyes hitvitáiból s fanati-
kus felekezetiségi harcaiból, mint valami tüneményes me-
teor emelkedett fel ia viallásos eszméik és gondolkozás tisz-
tább légkörébe, merészen túlszárnyalva a re formáció nagy 
a lakja inak vallásalapító hittételeit is, az a nagy férfiú, 
kinek nevét egyletünk is zászlóján hordozza: hogy meny-
nyire hűséges tanítványa volt az ő Nagymesterének és 
menny i re átérzete, megértette az ő nagy eszméit, azt fé-
nyesen bebizonyította életének egész munkálkodásával , sőt 
miéig miartir halálával is. 

Valóban a mi Dávid Ferencünk életének is, Krisz-
tus U r u n k e h á r o m nagy eszméje volt a vezércsillaga. 
Mert senki nálánál a modern apostolok közül nagyobb 
vallásos érzülettel és lelkének mélységesebb hitével nem 
hirdet te az Isten egységének üdvezítő, fenséges tanát ! 

És hogy Nagymesterének abban is mily hűséges kö-
vetője volt- hogy elméjével a haladás, tökéletesedés és 
igazság utait keresve, csak tekintsünk élete lefolyására, 
mely híven visszatükrözi egy nagy lélek benső küzdel-
meit, amint hitelveit, nézeteit, vallását, mindaddig változ-
tat ja, mig megtalál ja hitében végleges megnyugvását. 
Benső életének története, teljesen egybeforr a XVI-ik szá-
zad vallásos mozgalmainak történetével. Szelleme mindig 
előbbre lés előbbre tör ! De hiszen ő maga nyil tan teszi 
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meg eme vallomását, egyik művének élőbeszédjében: 
»Eleitől fogva — mond ja — az igazságnak voltam ked-
velője, ennek utána is akarok lennem; lés tehetségem sze-
rint az Istennek tiszta igléjét követnem, ha pedig megcsa-
latkoztam volna, akik az Is tennek igéjéből igazabbat mu-
tatnak megköszönöm és követni őket nem szégyenlem«. 

íme, e férfin lelke mennyi re szomjúhozta a világos-
ságot! Hitéit az eszmék meggyőző igazságában kereste s 
nem megkövesült dogmákban. A vallás mélységes nagy 
erejét, az életnek az Istennel való közvetlen összekötte-
tésében vélte magtalálhatni . E férf iú bör tönhalá l t tudott 
szenvedni lelke meggyőződésének hitéért anélkül, hogy 
elfogult vallási fana t ikus lett v o l n a ! . . . 

Az emberszeretet nagy erényét is Mesterétől örökölte 
s fejedelmétől megható szavakban kér védelmet üldözői 
és vádolói számára. Gyönyörűen í r j a : »Mi nemhogy ellen-
ségeink káromlásá t viszonoznánk, de inkább szüntelen 
imádkozunk azokért, akik minket átkoznak és üldöznek.« 

Valóban nagy volt ő, mint jellem, mint bölcsész, mint 
teológus és val lásreformátor , min t törvényhozó, mint hit-
vitázó éis szónok; mini iró pedig1 nemcsak a biblia ala-
pos ismeretével tűnt ki kortársai közül, hanem kiváló volt 
mint latin és magyar nyelvű styliszta is. 

íme, hány különböző oldalról lehetne feltüntetni e 
nagy alak fényes szellemi tula jdonságai t ! A lélektani és 
egyháztudományi kutatásoknak mily kincses bányá j a le-
hetne az ő lelki vilájgia!... Mi nemzeti szempontból is büsz-
kék lehetünk arra , hogy e nagy re fo rmátor magyar föld-
nek volt la1 szülöttje ! 

Emlékezzünk m e g t. gyülekezet, halála évforduló jának 
e mai napján, szívünk őszinte kegyeletével a mi Dávid 
F e r e n c ü n k r ő l ! . . . De légyen áldott az ő emlékezete mind-
azok részéről is, kiknek lelkét még nem hódította meg 
az a legújabb i rodalmi iskola, mely a valláls kialakulá-
sának és történelmi fejlődésének kérdéséről írott köny-
veikben — melyekkel a könyvpiacot elárasztják a tu-
d o m á n y »csalhatatlan, szent nevében« a vallást m á r úgy 
tárgyal ják , mint amely csakis a »primitiv embernek vé-
dekezési eszköze« s amely korunkban m á r teljesen fe-
lesleges intézmény. Egy szóval: nincs az emberiségnek 
többé szüksége val lásra! Kiál t ják ők, fölényes diadallal. 
Ez i rodalom az, mely Guyan-nak a vallás szociológiájáról 
írt legújabb művét is úgy reklamirozza: mint a »vallás-
talan ság egy gyönyörű himnuszát«. 
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Nem, mi még nem ta r tunk ott, hogy a vallástalanság 
himnuszával gyönyörködtessük lelkünket! Én legalább bol-
dognak érzem magamat: hogy még ősz ha j ja l is ama 
vallásos nagy fé r f iú emlékének hódolhatok, ki |azt val-
lotta, hogy a hit. Isten a j á n d é k a ! . . . Ürmössy^Miklós. 

Kádár Lázár. 
Született 1838. mh. 1913. nov. 30. 

Régen v o l t . . . egy bátorszivü, Ikliesiuy utazó kezébe vette 
vándorbot já t , reáakasztotta pa rány i ba tyu já t és elment 
szerencsét p róbá ln i Toroczkó felé. Meig1 is érkezett sze-
rencsésen Székelyföldről indult társával. Felkereste az uni-

tá r ius iskolát. Beiratkozott és szomorúan tapasztalta, hogy 
a tudomány gyökere milyen keserű a — szegény ember 
f iának. Sem könyv, sem ruha , sem kenyér . Az édes anya 
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messze elmaradt. U j j a i nem varrhat ták ' meg kicsiny fia 
feslett ruhá já t , néha-néha asztalára kerülő kenyeret nem 
oszthatja meg éhesen Lefekvő, éhesen felkelő gyermeké-
vel. Mi lesz velem? Kérdezte önmagától . Töprengése köz-
ben eszébe jutott a székely példabeszéd: Kaparj kurta! 
és beállott — harangozónak. Húzta a toroczkói nagy ha-
rangot reggel, délbe, este, melynek minden kongása azt 
verte, azt ütötte: 

Hogy övéit el n e m hagyja, 
Ki m indnyá junk édes atyja — és a kicsiny harangozó 

tanult könny áztatott kenyéren, éneklésért kapott krajcá-
ron. Ez a kicsiny harangozó Kádár Lázár, korondi uni-
tárius lelkész lett évek elteltével. 

Született 1838-ban, Bözödön, K á d á r János és Boclor 
Katalin szülőktől. Élelmi iskoláját szülőfa lu jában elvégezve, 
Toroczkóra ment, h o n n a n két g imnázium elvégzése után 
tanulmányai fo ly ta tására Tordára , ma jd V. gimnázium 
elvégzése u tán Kolozsvárra ment, hol 3 évi szorgalmas 
tanulás u tán jelesen érettségizvén, a theológiára ment s 
mint ilyen nevelő is volt az ab rudbánya i Geley család-
nál. — Kolozsvárról iskolafőnöknek rendelték' Székely-
le eresz túrra , honnan 1867-ben Csekefalvára hívták meg 
papnak. Ez évben nőül vette Székelykereszturról Horváth 
Erzsébetet, kivel a legboldogabb családi életet élte halála 
órájáig. Házasságukból 21 gyermek született. 16 élve, 5 
halva. Az élők közül 8 elhalt, 8 él. Berta, Kolozsváron a 
tanítóképző intézet ház tar tásának vezetője, László segéd-
jegyző Marostordamegyiébén, I lonka édes any jáná l van, 
Gyula községi jegyző Köröndön, Kálmán Agyhában, Ba-
lázs taní tó Haranglábon, Erzsi taní tónő Szabédon, Lenke 
postakezelő Segesváron. 

Cseke fal várói 7 éivi paposkodása után a korondi né-
pes gyülekezel hívta meg lelkipásztorának, hol 39, össze-
sen 46 évig hirdette a Krisztus (evangéliumát. Más hitű 
testvéreinK között a béke őrzője, hívei között a szeretet 
lelke vezette minden tettében. Önmaga megtartot ta s má-
soknak is tanácsúi ad ta : Óvakodjatok az olyan embertől, 
akinek szive nincs. Maga csupa szív vol t Felolvadt a 
nyomor látásán, könnyekre fakadt a szenvedő, bána tos 
panaszán. Jó lelke sok könnyet letörölt, sok elesett felé 
nyúj tot ta ki kezét s vigasztalás nélkül tőle senki sem1 

távozott. 
Nem szigorral, gyöngédséggel, szeretettel vezette gyü-

lekezetét. És a szeretet hívó szavára megújul tak mindé-
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n«k. Űj pap i és mester i lakás, ícsurplMH, 
festetés, kepemegváltása mind az ő alkotásai nemegsMvn 
szolgatársa: Bíró Domokos támogatása mellett. 

Érdemeit nemcsak egyházközsége, hanem egyházköre 
is felismerte s mél tányol ta azzal, hogy egyházköri jegy-
zővé választotta s e bizalmat 16 éven át élvezte, mikor 
e Lisztről való önkéntes lemondás után visszavonul! a 
közügy teréről, hogy szíve végső dobbanásáig családjá-
nak és egyházközségéiiek éljen. 

Mint apának, a gondok felhői ültek homlokán. 21 
gyermekéből 16 élő. Óriási vendégsereg! Majd 8 koporsó 
készül. A család apad, de a bánat nőt tön nő. Eleinte 
2 300 for int az apa fizetése, de a hivő, a bizó ember 
nem csügged el akkor sem, mikor 8 gyermekét nevelteti. 
Asztala a szűkös kenyér mellett terítve van tréfával, az 
egyiket hű neje, a mást az apa ad ja gyermekeinek. Pó-
tolja édes eiiyelgéssel a h iányt és boldog mindenik, inert 
bízik mindenik, hiszen az apa beszéli: 

Hogy övéit el nem hagyja, 
Ki m i n d n y á j u n k édes Atyja. 

Az ő apai lelkének mélységes szeretetére a család 
tagjai könnyekkel felelnek: Mily hosszú az élet, élni nél-
küled. Mily rövid az élet megsiratni téged. Az apa mély-
séges szeretetének milyen visszafizetése ez a szívtépő zo-
kogás. Vagyoni nem hagyott. Gyermekei voltak az ő gaz-
daságai. 

Hossazs kínok után november 30-án zárta le szemeit 
a halál 74 éves. korában. Temetése december 2-án óriási 
részvét mellett történt. Tolongó népáradal könnyezve ki-
sérte a végső állomásra. A templomban Lőrinczi István 
esperes mondot t megható, szép beszédet. A háznál és sír-
ná l Deák Miklós egyhá íkör i jegyző tolmácsolta a mély-
séges bánatot. 

íme, a toroczkói egykori kis harangozó pá lyá ja vé-
get ért. A prófé ta hallgat. Az apának nincs egy szava 
se zokogó családjához, de porladó szíve a világ végéig 
beszéli: 

Akik bíznak az Ur Istenben nagv hiedelemmel, 
Azok nem vesznek el semminemű veszedelemben. 
Emléke legyen áldott mindnyá junk előtt! 

Deák Miklós. 

* 
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Sykó Kanuth meghalt december 23-án. Az előkelő Sykó-család 
ezen kiváló tagja és a család büszkesége, váralmási körjegyző 
volt, de olyan jeles szervező tehetséggel volt megáldva, hogy 
nemcsak körének, hanem a megyének, a társadalomnak és egy-
házunknak is rendkívül hasznos munkássá és nagyrabecsült tagja 
volt. Egyházunkban a néhai Rédiger Gézának volt jobb keze a mező-
ségi munka megkezdésekor. Megyei székhelyein meglepő népjóléti mun-
kát végzett. Ritkán láttunk olyan nagy és általános részvétet, artii-
lyent iránta tanúsított a nép és a megye. Temetésén a lelkészi szol-
gálatot dr. Boros György főjegyző teljesítette Váralmáson dec. 25 én. 
A község nevében Csűrös József ref. lelkész, a megye és a köz-
ponti körjegyzői szövetkezet nevében Szikszai Ferenc körjegyző, a 
köri jegyzők nevében Balló János hidalmási körjegyző mondottak a 
sirnál szebbnél-szebb búcsúbeszédet. Imádott özvegyén kivül nagy 
kiterjedésű előkelő család gyászolja, első helyen testvére, Sykó 
Lajos egyh. tanácsos. 

NŐK VILÁGA. 

Levél Londonból. 
Channing-House, dec. 12. 

A szülőinkhez és másokhoz írt levelemben sok itt látott 
dologról í r t am már, de azt hiszem érdekeln i fogja az olvasó-
kat is, ha egy pá r dologról beszámolok a Nők Világának. 
Tegnap meglátogattuk a Miss Sharpeokat . Igazán csodála-
tos, hogy Miss Mathilda mily élénk. Épp akkor jött haza 
a városból, teríméíszetescn mindig az autóbuszok tetején. 
Most nagyban törekednek egy angol lány részére felállí-
tandó stipendiumon, szintéin a Ch. Hon seb a. Oly jól esett 
hallani, mily szeretettel beszélnek kedves, magya r isme-
rőseikről. Bámulatosan emlékeznek minden részletre, ami 
pedig rendkívül nehéz, hisz annyi ra különbözik az an-
goltól. Oly boldog voltam, hisz épp ezen a héten kaptam 
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egy érdem jel I jó tanulásban szerzett sok csillagért, hogy 
legalább így bemuta tha t tam igyekezetemet, hálámat , az 
ösztöndíjért , amely alkalmát nyúj t annyi hasznos és szép 
i tatására és tanulására . Igazán minden téren oly jó akarat-
tal ié,s szeretettel találkoztam m á r a legelejétől kezdve. 

Mikor Pár isban elváltam apától, igazán n e m tudom 
mi lett volna velem a viharos tenígeri út alatt, h a oly ked-
ves kezekben nem lettem volna. Herbert Smithné és 
Bowie ú r kedves tréfáikkal s gyöngéd figyelmességükkel 
annyi ra igyekeztek felvidítani, hogy mondhatom, észre 
sem vettem, hogy a hajózáson s a vasúton túl, Londonban 
vagyunk. Itt m á r vár t Miss Hawkins íaz állomásnál, hogy 
elvigyen bennünket Ehiddel jövendőbeli iskolámba. Már 
az első benyomás az iskoláról, mondha tom kedvező volt. 
Miss Talbot, az igazgatónő Olaszországban volt, a leá-
nyok pedig ugyancsak el voltak foglalva vizsgáikkal, de 
azért mégis megmutat tak mindent az iskolában, sőt a 
mezőre, ahol játékaikat végzik, is kivittek minket. Más-
nap m á r Pontypr iddben voltunk. Ez Dél-Walesnek egy 
igazi bányavárosa . Itt öt hetet töltöttem, igazán kellemes 
mulatozással. Mrs. és Mr. Lewis, azzal fogadtak, hogy 
kértek, érezzem magam otthon náluk, ők igyekeznek ked-
vessé tenni nekem it l tartózkodásomat, így aka r j ák kife-
jezni há lá juka t a magyarok iránt , akik oly szíves vendég-
szeretetben részesítették Enidet ottléte alatt. Az első va-
sárnapon a kis templomban, melyet ők építettek, a pap 
beszédében említést lett rólam, hogy ugyanis én, mint 
a magyar uni tár iusok olt levő tagja, most egy kapcso-
latot képezek a magyar és angol unitáriusok között, ők 
szeretnék, ha megismerném a walesi uni tár iusokat , hogy 
lássam s beszámolhassak arról a vonzalomról és össze-
tartásról , melyet i rányunkban éreznek. Nem győztem kü-
lönösen a pap m u n k á j á t csodálni. Példájúl, ha valamely 
tagja nem volt ott a vasárnapi istentiszteleten, a követ-
kező héten felkeresi, hogy lássa, mi az ok ; így igazán 
a vallásos összetartás nagyban meg van erősítve. Különö-
sen tetszett nekem egy tengerpart i fürdőre tett k i rándu-



12 — 

tó», mely a vasárnapi iskolának volt rendezve. Igazán 
nem csoda, ha (élvezettel szemlélték vagy 55—60 gyer-
mek boldogságtól ragyogó arcát , amit a ki rándulás apró 
örömei d"koztak nekik. Minden nyá ron szoktak ilyen ki-
rándulásokat tenni a gyermekek által kiválasztott kedvenc 
helyre. Elképzelhetetlenül jól esett látni, hogy Knid meny-
nyi re megszerette a magyarokat . Az egész szobájában min-
den az utolsó darabig magyar dolog; különösen a korondi 
cserépholmik s kalotaszegi varro t tas dominál . Oly ked-
ves volt Mrs. Lewistól, hogy azzal lepte meg Enidet, hogy 
asztalt, székel m ind tul ipános festéssel díszítette, tudván, 
hogy mily jól fog esni a hazatérő angol-magyar leányá-
nak. Minden héten többször elvittek k i rándulásokra , hogy 
így minél jobban megismer jem Wal est, amelynek törté-
nete bizony szomorú. Az itt élt költőkről szól Arany 
Walesi bárdok című költeménye. 

Szeptember 1-én már várt Mumblesben (Dél-Wales) 
a másik Kolozsvárt voll angol leány. Jones Winnie csa-
ládja. Mrs. Jones apára nagyon jól emlékszik, mikor 
«aint tanuló volt itt. 

»Az itteni h á r o m hét igazán oly el felejthetetlen kedves, 
víg léiét volt. Szinte minden n a p kétszer is fürödtünk a 
tengerben, azonkívül sétáltunk, tenniszeztünk, kirándul-
tunk úgy. hogy hihetetlenül gyorsan elrepül t az idő. A 
szomszéd nagy városban voltunk egy vasá rnap istentisz-
teleten, ahol megint sok családdal találkoztam, akiknek 
mind volt magyar uni tár ius ismerőse, vagy legalább is az 
angol újságokból ismert nevekről kérdezősködtek. 

Ez után a felejthetetlen n y á r után eleinte nehezen 
esett az iskolai élet, a velejáró sok szigorú szabály s azok 
p©ntos betartása. (Ami feltett szándékom volt. 

Mindjár t az első hetekben Hankinson ű r kihívott 
teára. Nahát mondhatom, az egész délután csak Magyar-
országról volt szó. Szinte meghatot tan beszél arról a szí-
vességről. barátságos vendégszeretetről, mivel Kolozsvárt 
fogadták. Olyan érdekes volt hallgatni beszámolását Tor-
ffótrél, a kolozM gyűlésről, ahol ő is beszélt. A szép To-



— 13 — 

roezkóról sokat elmondott. A tiszteletemre kis magyar 
záiszlöt akasztott fel a f a l ra ; magyaros nótákat zongorá-
zott, ma jdnem magyar érzéssel. Milyen büszke a p á r 
mondatból álló magyar tudományára ! Elhatározta, hogy 
jövő nyár i szünidejét ismét Magyarországon tölti, hiszen 
annyi ra boldog volt ott, a múlí nyári szünidején. Addig 
is, mint ezelőtt is tette, mindig nagyban pár t fogol ja az 
idekerült magyarokat , Azt mond ta nekem egyszer, liogy 
úgy szeretné, minél több fiút tudna kihozni Magyaror-
szágból, hogy ott lakjon az ő házánál, hogy minél többet 
lássanak és tanul janak az ő szeretett magyar barátai . Kö-
telességének ismeri védeni minden magvai' érdekét. 

Még sok volna mit í rnom dr. Blake Odgersrol, dr. 
Herber t Smithröl és családjáról , Miss Brooke Her fordrö l , 
Miss Alleigne-ről, Miss Ereschíieldről, Miss Tagartról , a 
kik mind oly kedvesek voltak s akik a püspök bácsit, 
apát. Józan urat oly sokszor emlegetik, de talán ma jd 
karácsony után folytathatom. 

Boros Rózsi ka. 

TŰZHELY MELLETT. 

A „Kapták" vagy Kincses Péter házassága. 
irta: József János. 

1. 
„Édes fiam! — szólt az apa — 

Huszonhárom esztendeje, 
Hogy a papunk a nevedet 
Beírta az anyakönyvbe: 
Jó volna hát széjjel nézni 
S venni gazdag feleséget, 
Asszony nélkül olyan a ház, 
Mint a téli fecskefészek. 

De ismétlem, akit elvéssz 
Gazdag legyen, gazdag nagyon, 
Legyen lova, ökre, juha 
S minden ingó-bingó vagyon. 
Te gazdag vagy, végy hát módost, 
Ne végy szegényt, az nem illik, 
Lám a Tisza, a Duna is 
Többhöz siet, többhöz folyik." 
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Elment Péter jó messzire, 
A hatodik falucskába, 
Ott lakott egy ismerőse, 
Ottan lakott Bokor Sára. 
Szép leány volt, jó leány volt, 
Éppen kerek húsz éves volt, 
Se nevén, se becsületén 
Nem vala szenny, nem vala folt. 

Tiszta, mint a nap sugára, 
Tiszta, mint a harmat cseppje; 
Tiszta volt a bűn szennyétől, 
Tiszta volt a teste, lelke. 
Hej! pedig a hálóvetés 
Majdnem minden napos vala, 
Tőrbe csalni, tőrbe ejtni 
Mégse tudta senki fia. 

II. 

És eközben Bokor Sára 
Izgett-forgott, mint az ürge, 
A vén macskát a tüz mellől 
Hamarosan el-kiüzte 
Alig telt el öt, vagy hat perc, 
Készen volt a rántottával, 
így látta el Kincses Pétert, 
így látta el vacsorával. 

Sohasem volt Ízletesebb 
Péternek a vacsorája, 
Hol ő nézett a leányra, 
Hol meg a lány nézett rája; 
Addig nézték lopva egymást, 
- Én nem tudom hogy is lehet — 
Míg Sárinak s Péternek is 
A szívébe szikra esett. 

A szerelem szikrája volt 
S felgyújtá az ifjak szívét, 
Felgyújtotta és égette 
Kiváltképpen a Péterét. 
Úgy égette az a szikra, 
Hogy tőle kimelegedett 
S megköszönvén a vacsorát, 
Megszólítá az öreget: 

Este volt már, sötét este, 
Mikor Péter megérkezett; 
Köszönt szépen s apát, leányt 
Illendően megkérdezett. 
Sárika meg Kincses Pétert, 
(Rég ismerte) leültette 
A kihúzós asztal mellé, 
Tulipános karosszékre. 

Aztán lassan, szaggatottan 
Megeredt a beszélgetés, 
Szóba került ez is, az is, 
Hogy milyen itt s ott a termés. 
Beszélgetett a két férfi 
Gazdasági dolgok felől, 
Kapálásról, kaszálásról, 
A vagyonról, a nincsenről. 

„Édes kedves Urambátyám! 
Azt hallottam ettől-attól, 
Hogy a sok szó csak szegénység, 
Berohanok hát ajtóstól: 
Azért jöttem a házához, 
Hogy megkérjem Sára kezét 
S ha elnyerem — eskü után — 
Tegyük ruha alá fejét." 

„Hát ha komoly a szándékod 
És szereted a leányom, 
Én nem leszek ellenedre, 
Bánja a kő, én nem bánom". 
Szólt az öreg s jó kedvében 
Mondókáját még megtoldá: 
„lngó-bingó is van öcsém, 
Csak köteled legyen hozzá." 

„Im itt vannak, mind elférnek" 
Kihúzá a ládafiát 
S meginutatá a legénynek 
Sorra-rendre a vagyonát 
„Itt van négy ló, itt hat ökör, 
Ezek pedig a tehenek, 
Innen húzzuk, ezek adják 
Nálunk mind a jövedelmet." 



Kézbe veszi valamennyit 
S nézi-nézi Kincses Péter; 
De szólani, de beszélni, 
Kérdést tenni nem tud, nem mer; 
Míg végtére, nagy későre 
Megkérdezi Bokor Sárát: 
-Sára lelkem! ezek itten 
Kapták-e, vagy mi a csodák?" 

„Kapták-kapták, mondá Sára 
S méltók a megbecsülésre, 
Ez a tizenkét pár együtt 
Nem keveset, sokat érne. 
Körül-belül harminc éve, 
— Azt hiszem még több is lehet — 
Hogy ezekkel keresi meg 
Édes apám a kenyeret. 

Ezek és az ágyneműek, 
Hozzá néhány bútordarab, 
Malac, kecske, liba, réce 
Teszik összes vagyonunkat. 
Még ez a ház sem a mienk, 
Ez a hajlék is a másé, 
Réges-régen iskola volt, 
Most a szomszéd Gál Tamásé." 

Kincses Péter örömében 
Alig tudott hová lenni, 
Nem is járt az esze azon, 
Hogy tán haza kéne menni. 
A jó kedvtől, boldogságtól 
Azt se tudta mit csináljon. 
Hallgasson-e beszéljen-e, 
Leüljön-e, vagy sétáljon? 

Végre aztán szóhoz jutva 
Megköszöné mindkettőnek, 
Előbb a szép Sárikának, 
Később pedig a szülőnek, 
Hogy jöttének okát, célját 
Átallátták, megértették, 
Hogy kérését meghallgatták 
És készséggel teljesíték. 

Péter erre a beszédre 
Ezt mondotta Sárikának: 
„Ne emlegesd szegénységed, 
Mert az nekem nem vet gátat; 
Hiszen nekem ami csak kell, 
Földbirtok, pénz bőven vagyon, 
Minden van, csak te hiányzol 
Édes-kedves kis angyalom. 

Hogyha akarsz boldog lenni, 
Jöjj el hozzám, mert szeretlek; 
Szeretem a termetedet, 
Szeretem szép személyedet, 
Szeretem a két arcodat, 
Szeretem a két szemedet, 
Szeretem a mosolygásod, 
Szeretem a szegénységed. 

Hát eljössz-e, avagy nem jössz 
Mondd hamar a feleletet, 
De ne beszélj tagadólag, 
Ne szakítsd ki a szívemet." 
„Jó, legyen hát — mondá Sára -
Hogyha éppen úgy akarja, 
Én nem bánom, eskü után 
Átölelhet a két karja." 

IV. 

Kincses Péter hogy elvégzé 
Mondókáját, kezet fogott 
Sárikával, az öreggel, 
Aztán szépen elbúcsúzott, 
S mint fuvaros, ki szénáját 
A kocsiban jól rendezé, 
Péter is ment fötyörészve, 
Ment-mendegélt hazafelé. 

Delelőn volt a nyári nap, 
Mikor Péter haza ére. 
„No, hát mivel jártál fiam, 
Lesz-e minden, ami kéne?! 
Kaptál-e lányt és ha igen, 
Mennyire megy a birtoka, 
Van e ingó-bingósága, 
Van-e ökre, van-e lova?" 



Péter öcsénk jól ismerte 
Édes apját s úgy gondolta: 
Ha megmondja, hogy a Sára 
Édes apja csizmadia 
S hogy az a sok tehén, ökör 
Nem egyéb, mint kaptafája, 
Akkor sohsem lehet neki 
Felesége Bokor Sára. 

Felelt tehát ilyenképpen: 
„Kaptam bizony ügyest, okost, 
Jó hirnevüt, becsületest 
És ami fő, nagy bii tokost. 
Van ott marha bőségesen, 
Láttam is vagy tizenkét párt, 
Valamennyi mind köteles 
Csakhogy egytől-egyig „kapták". 

V. 

„Akár kapták, akár lopták, 
Ne ügyelj rá, legyen eszed. 
Addig üsd a vasat fiam, 
Amíg forró, amíg meleg. 
El kell hozni tehát a lányt, 
El kell hozni minden áron, 
Az ökröket, teheneket, 
A lovakat alig várom." 

Négy nap múlva Kincses Péter 
Meghívta a rokonságot; 
Összegyűjtvén koszorúnak 
Mindenféle szép virágot 
S úgy mentek el tíz szekéren, 
Úgy mentek el harminchaton, 
Virágdísz volt a kebleken, 
Virágdísz volt a kalapon. 

Mikor elért a nászsereg 
Bokor Tamás portájára 
S meglátta a gyepes udvart 
S a házat, hogy milyen árva 
S megtudta, hogy nem is Bokor, 
Hanem más a tulajdonos, 
A vén Bokor csak egy zsellér 
És semmi más, csak iparos, 

Felkiáltott a rokonság: 
„Nem illenek ezek össze, 
Tiszteletes! nehogy e párt 
Valamikép összekösse, 
Úgy sem lesznek ők egymásé, 
A vén Kincses nem engedi, 
Világosabb a napfénynél, 
Hogy mindkettőt elkergeti." 

És szólott a tiszteletes: 
„Hát kendtek tán azt gondolják, 
Hogy kincsekben, gazdagságban, 
Aranyban van a boldogság?! 
Dejszen édes atyafiak! 
A boldogság ott ver tanyát, 
Hol az ifjak öröm-búban 
Átkarolják egyik a mást. 

Ahol összedobban a szív 
S összefoly a szemek árja; 
Ahol nincs a szerelemnek 
Kísérője, sötét árnya; 
Hol a férfi és feleség 
Egymás kezét fogva tartja, 
Hol az erős a gyöngébbet 
Karjaival támogatja. 

Pénzfélében, földbirtokban 
Bokor Sára — igaz — szegény, 
De hiszen van az ifjúnak, 
Péter elég gazdag legény. 

VI. 

Sára is visz a szivében 
Földieknél drágább kincset: 
Hitet, vallást, tiszta szivet 
S mindenfelett hő szerelmet." 
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„Igaz, igaz — mondák többen — 
Mind igaz az tiszteletes, 
De hát vájjon odahaza 
Mit szól hozzá a vén Kincses?" 
„Eh! akármit szól és beszél, 
Majd elmúlik a haragja, 
Ugy is neki szól ma-holnap 
A falunak nagy harangja. 

Aztán nem ő házasodik, 
Neki nem kell már menyecske, 
Idejének javarészét 
Rég elvitte gólya, fecske, 
Hanem Péter fiának kell 
Egy munkás nő, egy jó asszony, 
Ki a háznak lelke legyen, 
Aki varrjon és dagasszon.". 

Végre a jó öreg lelkész 
Betuszkol á a sereget, 
Ő az álló népség között 
Alig kapott egy kis helyet, 

És beszélt az ifijakhoz, 
Beszélt nekik boldogságról, 
Siron tuli reménységről, 
Üdvösségről, mennyországról. 

Mikor aztán elvégezte 
Előljáró szent beszédét, 
Ekép szólt az ifijakhoz: 
„Fogjátok meg egymás kezét 
S mondjátok el mind a ketten 
A szent esküt én utánam." 
És elszállt az ajakakról: 
„Holtomiglan, holtodiglan!" 

Eskü után az öreg pap 
Bizalomra, hitre intve 
Elbocsátá a házaspárt 
Áldást kérve esküjökre. 
Elbocsátá az életnek 
Mérhetetlen tengerére, 
Kenyérharcra, keményharcra, 
Mindennapos megküzdelmére. 

(Vége a jövő számban.) 

A D. F. E. köréből. 
Azért a kiváló szellemi és lelki élvezetért, amelyhez az 

Uni tá r ius Közlönynek »A szerkesztő asztaláról« szóló ro-
vatából jutok, igyekszek há lásan kis ö römhi r re l szolgálni. 
És pedig: 

A gyermekvédelem, mint a legsúlyosabb és legégetőbb 
társadalmi p r o b lém a ; Kolozson is életre kelt. A legelső 
lépés történt meg : rátereltetett a figyelem1 a gyermekekre. 
A mód, amelyen ennek megoldása kerestetett, biztosította 
a sikert. 

A Kolozsi Dávid Ferenc Fiókegylet, életének máso-
dik évében, elnökének: Kiss Sándorné P a p p Erzsébet 
zászlóbentar tására és 20 koroná t meghaladó áldozatkész-
ségéből a szeretet ünnepének első n a p j á n este az áll. el. 
i skola ítláigias mil laniumi te rmében karácsonyfa állíttatott 
fel. E köré, ennek varázsos melegébe vonzottak a szülők 
gyermekeikkel, mintegy 140-en, hűen képviselve Kolozs 
egész társadalmát . Az ünnepély Kiss S á n d o r lelkész be-
vezető szavai u t án a már iskolás (gyermekek részéről élő-
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adott énekkel vette kezdetét. Azután ugyancsak ők na-
gyobb á ra apró verseket szavaltak. A karácsonyi ünnepre 
vonatkozó számos aktuális vers között nyugvópontokként, 
figyelem fr issí tőkként hallottunk egy-pár az ünnepély ke-
retébe gondosan megválasztott m á s tárgyú verset is, mint 
például Dávid Ferencről , Mátyás királyról . Megkapó lát-
vány volt a csillogó díszeken örökzöldjével át törő nagy 
kiarácsonyta tövéiben szavaló gyermek-sorozat , kik szava-
lásaik végeztével a karácsonyfa édességeiben és ajándék-
könyvekben részesültek, melyek fölött érzett legigazibb 
hála ü l t ki ragyogó arcaikra. Az ünnepély felén Kiss 
Sándornéi Papp Erzsébet, az egylet elnöke olvasott föl. 
Egy tör ténet keretében a szülői szeretet mintaképét állí-
totta a szülők elé követendő példa gyanánt. Igen kelle- ' 
mesen ha tó pont ja volt az egylet elnöke két leánykájá-
nak: Bözsinek és Mancinak kedvesen elhangzott ének-
duettje. Az iskolások befejező éneké u tán Kun Sándor 
Bálinté kolozsi föl dinivel ő polgár ragyogó elméjével, mint 
a homokból is kivillanó gyélmáut, köszönetet mondott a 
szülők nevében az egylet elnökének és Kiss Sándor lel-
késznek, ki m i n d e n r e kiterjedő figyelemmel, a szerepelt 
gyermekek betanításával és a rendezés összhangjával a 
kitűzött célt eredményhez juttatta. "Végezetül Pál Mihály 
áll. isk. tanító felszólalásában azt az örök törvényt vilár 
gította meg, hogy az anya sa já t maga sorsa gyerme-
keinek. 

Molnpyr Emil áll. isk. tanító, a K D F E tagja. 

IRODALOM. 

Egy év a szószéken. 
Nagy Imre b iharugra i ref. lelkész házi beszéd-vázlat 

gyűj teményi állított össze és adott ki. (Megrendelhető: 
Kókai La jos könyvkereskedéisében Budapest, IV. Károly-
u. 1. sz. Ära 3 korona. ) . -

Szerző nem kész prédikációkat akar aclni, »hanem 
csak rövid kivonatokat lelkésztársai kezébe«. Jó munkát 
Véigzett a íszerző 60 beszédvázlat összeállításával. Nem mind 
ő maga írta, de éppen az igehirdetés terén kimagasló pre-
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d iká torok: Spurgeon, Ahlfeld stb; eszméinek1 'átültetése, 
vagy ú j világításba hozatala dicséretet érdemel. 

Nem tagad ja meg egyházai hitelveit s ezt elítélni nem 
is lehet. E vázlatok az élő hit ápolására, imádkozásra és 
munkára , szóval kegyes keresztényi életre indí thatnak 
mindenkit . Ebben, valamint a közvetlenségben rejlik fő 
érdeme. Zs. 

Egyházi és iskolai mozgalmak. 

Adjon Isten boldog uj eszten-
dőt. Boldogabbat, jobbat a múlt-
nál békességben, áldásban. Sike-
resebbet a munkában és a hala-
dásban. 

Kinevezések, A főt. püspök úr 
november hónapban kinevezte Szé-
kelykálba tanítónak Boér Miklós 
oki. tanitót, a László-tanyai isko-
lához tanítónak Béla Eszter oki. 
tanítónőt, decemberben Vadadba 
lelkésznek Bálint Ödön lelkész-
jelöltet, Pipére lelkésznek Sebe 
Ferenc recsenyédi lelkészt, Szent-
iványlaborfalvára énekvezérnek Jó-
zsef Domokos áll. tanitót, Kénosba 
énekvezérnek Herman Lajos áll. 
isk. tanitót. Köszöntjük az uj me-
zőn az ifjú munkásokat s kívánjuk 
legyen áldás munkájukon. 

Uj lelkészek. Dec. 18-án szak-
vizsgálatot tettek: Máthé Mihály 
és Bálint Ödön. Máthé Mihályt az 
E. K. Tanács irodatisztnek alkal-
mazta, Bálint Ödönt a főt. püspök 
ur Vadadban ideiglenes lelkésznek 
alkalmazta. Tekintettel a nagy-

számú üresedésre, az E. K. Ta-
nács fölhatalmazta a Theol. Bi-
zottságot, hogy a III. éves hittan-
hallgatóktól a tanév bevégzése 
után a szakvizsgálatot elfogadja, 
ha arra jelentkeznek. 

A Dávid Ferenc emlékimaház 
építése a jövő évek egyik legszebb 
föladata. Az E. Főtanács kibocsá-
totta a fölhívást hazánkban és a 
külföldön is. Már van eredménye. 
Első kivánt lenni főpásztorunk. 
Lapunk állandóan napirenden fogja 
tartani azt a szent célt, amelyhez 
minden unitáriusnak hozzá kell 
járulni. A jövő számban bemutat-
juk az első adakozókat. 

Il-ik vasárnap délutánunk Ko-
lozsvárt dec. 14-én az elsőnek tel-
jesen megfelelő szép sikerrel és 
nagy hatással folyt le. Ezúttal a 
diszterem elnöki emelvénye volt 
berendezve a közreműködőknek s 
igen nagyban emelte a hatást. 
Györfi István ifjú lelkész-tanárunk 
tartott érdekes és értékes szép 
magyarázó előadást a Jézus éle-
téből bemutatott gyönyörű képek-
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hez. A képek egy részét most is 
dr. Hintz Györgyné a dr. Éjszaki 
Ödön közreműködésével készítette. 
Az előadás és a képek összhangja 
a hallgatóság teljes megelégedését 
kivívta. Sándor János zene- és 
énektanár vonósnégyessé, mely-
ben Holló Lajos, ifj. Hadházi 
Sándor és László Vilmos vettek 
részt, művészi élvezet volt. Melitskó 
Sárika zongorája még ismerőseit 
is meglepte, oly szabatos és oly 
kedves. Sigmond Ferenc képezdei 
ének- és zenetanár gyönyörű ba-
ritonjával, játszi könnyűséggel, el-
ragadó hatást biztosit neki mindig, 
de ezúttal kiválóan szerencsés 
volt. A zongora kíséretért Boros 
Irént dicsérettel jutalmazták. Az 
egészért a Dávid Ferenc Egylet-
nek mindenki nagy köszönettel 
adózott és megígérték, hogy a 
jövőkor is teljesen megtöltik a 
dísztermet, amely talán elég nagy 
sem lesz, mert dr. Cholnoky Jenő 
egyet, tanár a Szentföldet mutatja 
be, a tőle megszokott nagy tudás-
sal és szellemességgel. László 
Vilmos hegedűje és Schwartz Er-
zsi zongorája, dr. Jancsik Imréné 
zongorája, Makray Domokosné 
éneke a László Gyuláné zongora 
kíséretével igazán magasrendű él-
vezetet ígér. 

Székely László ny. lelkész, 
megyei pénztárnok afiát igen 
kedves meglepetés érte. A sinfalvi 
egyházközség megválasztotta tisz-
teleti egyháztanácsosnak. Székely 
László atyja emlékére szép ala 
pitványt tett a sinfalvi egyházban. 

A Dávid Ferenc Egyletnek 
mindenik jóbarátja megteheti azt 
a szívességet, hogy az Unitárius 

Közlönyhez mellékelt levelet alá-
írja és átadja vagy alkalmilag el-
küldje egy levélben valakinek, aki 
még nem olvasója. Egy kis szí-
vesség nem nagy mesterség. 

Januárius 18-án d. u, fél 5 
órakor lesz a lil ik vasárnap dél-
utánja a Dávid Ferenc Egyletnek 
Kolozsvárt. Előre is figyelmeztet1 

jük közönségünket, hogy a saját 
érdekükben jelenjenek meg pon-
tosan, de mindenesetre fél 5 előtt. 

Unitárius élet Budapesten. A 
december havi felolvasást a Dávid 
Ferenc Egylet Eötvös József nagy 
szellemének szentelte, megmutatva 
ezzel azt, hogy a nagy szellemek-
kel lelki rokonságot érez az uni-
táriusság kicsinyje-nagyja és egy-
szersmind azt a nemes hálát a 
mivel viseltetik mindazok iránt, 
kik véle rokonszenveznek. Eötvöst 
liberális gondolkodása, mély val-
lásos érzése, a jövőért dolgozó 
ideális munkássága, páratlan haza 
szeretete, klasszikus jelleme mél-
tóvá teszik arra, hogy egy nemzet 
kicsinyje-nagyja párt, felekezet, 
nyelv és munkakör különbség 
nélkül megemlékezzék róla és ün-
nepet szenteljen az Ő nagy szel-
lemének. Méltó volt az ő nagy 
szelleméhez a Dávid Ferenc Egylet 
december hó 13-án este 6 órakor 
tartott felolvasóülése. „Eötvös Jó-
zsef a gondolkodó" cimen emlé-
kezett meg Józan Miklós esperes 
a nagy gondolkodóról. Az illusz-
tris felolvasó először a kort jelle-
mezte nagyon ügyesen, azután 
Eötvös József életét ismertette, 
később áttért műveire, azokat 
méltatva hozzáértő lélekkel. Hogy 
Józan Miklós Eötvös Józsefről oly 
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lelkesülten, oly szeretetteljesen 
tudott megemlékezni, nincs abban 
csodálatos: ugyanaz a szellem, 
ugyanaz a gondolkodás, ugyanaz 
a felfogás vezeti mind a kettőjü-
ket, a nagy Eötvös a mester, 
Józan a hálás tanitvány. Ez volt 
az impresszióm, hallgatva a kitűnő 
tollal és nagy szónoki tehetséggel 
előadott értekezést. Eötvös József 
leghatalmasabb költeményét „Bu-
csu"-t nagy tehetséggel mondta 
el Mátrai Ida, a Nemzeti Szinház 
tagja. Raff „Kavatine" és Goldmark 
„Air" cimü műveit művészi ihlettel 
adta elő hegedűn Ürmössy Aladár 
joghallgató K. Ervin K. orgona 
kísérete mellett. Józan Miklós fel-
emelő imája, K Ervin K. „Orgona 
ábránd "-ja és „Thema'-ja egészí-
tették ki a jól sikerült felolvasó-
ülést, melyen a hálás közönség 
tapssal jutalmazta a szereplőket. 

Ujváry László. 
Dávid Ferenc egyleti élet 

Segesváron, A téli idő beálltával 
a segesvári Dávid Ferene fiók-
egylet is megkezdette működését 
Minden hó második és negyedik 
vasárnapján az egyházközség ima-
termében felolvasó, szavaló esté-
lyek tartatnak. Idáig a jelen évben 
két ilyen estély tartatott mind a 
két alkalommal nagy számú kö-
zönség jelenlétében. Az első nov. 
hó 23 án volt, midőn a buzgóság 
és nemes lelkesedéstől áthatott 
megnyitó felolvasást tartott Ehren-
vertné Földessy Mária. Énekelt 
Guth Gretchen a bécsi zeneaka-
démiának kitűnő növendéke, har-
moniumon kisérte Sielbernagel 
Viktor zenetanár, szavaltak Lorkó 
Julia és Keresztély Irma. A má-

sodik est dec. 14-én volt, midőn 
felolvasot özv. Apáthy Gyuláné. 
Felolvasásának tárgya „Isten a 
természetben", melyben nagyon 
szép példákban és hasonlatokban 
igazolta Istennek létezését. Énekelt 
György Irénke oki. tanítónő, har-
moniumon kisérte Farkas Erzsike. 
Szavaltak : Ehrenwerth Esztike, 
Lőrinczi Erzsébet és Bálint Irén 
Vonósnégyest adtak elő Schneidcr 
Károly, Róth Gyula, Hakl András 
és Varga Zoltán. Az estélyek mind-
két alkalommal a közönség éne-
kével kezdődtek és végződtek. A 
kezdő ének után Nagy Béla lel-
kész mondott mindkét esetben 
imát. Ezen estélyek iránt ugy lát-
szik nagy érdeklődés mutatkozik 
A legközelebbi 1914. január hó 
11-én d. u. 5 órakor kezdődőleg 
fog megtartatni. GladiüS. 

Elhunytak. Telman Sanyika, dr. 
Telman Sándor kisjenői orvos 
egyetlen gyermeke 7 ik évében 
szülői mély bánatára elhunyt dec. 
19-én. 

A Főtanács jegyzőkönyve, egy 
tekintélyes nagy könyvben meg-
jelent. Uj érdekessége, hogy az 
összes alapítók névsorát és ala-
pitványaik összegét maga ban fog-
lalja. A jegyzőkönyvből fölös számú 
példányról gondoskodott az egy-
házi főjegyző, hogy kívánatra meg-
küldhesse az érdeklődőknek. Postai 
költségre egy 10 filléres levél-
bélyeget kell beküldeni. 

Az unitárius lelkészkör mult 
októberi munkálkodásából a mi 
derék Keresztény Magvetőnk ter-
jedelmes közleményben foglalja 
össze „az unitárizmus és az egyé-
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níség" kérdésével kapcsolatos fel-
szólalásokat. Nagyon értékes köz-
lemény, de ha a tudósító meg 
volt elégedve az okt. 25-én tartott 
gyűlés eredményével, kár volt 
bántani a megelőzőket ily reflexió-
val : „az volt a benyomásunk, 
hogy a lelkészkör annyi vajúdása 
és kevés értékű szervezeti kérdé-
sek tárgyalása után tulajdonképen 
most találta meg igazi munka-
mezejét". Voltak nekünk még 
értékes gyűléseink az igazi munka-
mezőn. Ezt csak azért mondjuk 
meg, mert az ilyen közbeszólások 
elterelik a figyelmet a lényegről 
és van benne bizonyos recrimina-
cio. Ilyen támogatásra nem szo-
rult rá a mult októberi gyűlés. 

Alapítványok. Az unitárius egy-
házi pénztár 92 kisebb alapot ke-
zel. Ezek közül 67 kolozsvári 
iskolai alap, 7 a keresztúri gim-
náziumé, 18 egyházközségeké. A 
székelykereszturí gimnáziumnak 
van 37 alapítványa és alapja, a 
tordai megszűnt gimnáziumnak 
volt 17 alapítványa. A részletek 
a főtanácsi jegyzőkönyvben meg-
láthatok. 

Székelyek Amerikában. A pá-
risi vallásügyi kongresszuson elő-
került a székelykérdés is. Lapunk 
szerkesztője a Nők Szövetsége 
nemzetközi gyűlésétől kérte az 
amerikai Szövetség vezetőit a se-
gítésre. A biztató válasz megjött 
és *a mi Nőszövetségünk kimuta-
tást kért főtiszt, asszonyunk és 
Vári Albertné titkár aláírásával. 
Eleddig 19 lelkésztől érkezett ki-
mutatás. 250 nevet irtak össze. 
Nagy része legjobb korában levő 

munkabíró férfi, de bizony nő és 
gyermek is van velők. Ezek a 
szegény vándorok legtöbben Chi-
cago város gyáraiban, Martinsferri-
ben, Indiana Harborban és New-
Brightonban vannak. A foglalko-
zásukról nem kaptunk tájékozást. 
Nagyon megnehezíti a velők való 
érintkezést, hogy csak a postafiók 
számát írják meg, a lakást nem. 
Az a P. A. és P. O. a posta-
hivatalt jelenti az első németül, a 
másik angolul. Legnagyobb ember-
adót fizet Magyársáros, a honnan 
még nem jött kimutatás, Székely-
derzs 60-al jár elől, Városfalva 
33, A.-szentpál 30, Újszékely 19, 
Ádámos 18, H.-almás 16, H.-uj-
falu és Fiátfalva 13—13 munkás 
kezet adott a gazdag Amerikának. 
A többi 10-nél kevesebbet. 

A kivándorlás állandóan tart s 
megrendítő lesz az a kép, amelyet 
csak a mi székelyeink sorsáról 
bemutatunk, ha egyszer együtt 
lesznek az adatok. A Nők Szöv. 
nevében kérjük lelkész afiait, jár-
janak utána, kik hol laknak, mert 
ha megközelíthetjük őket vallá-
sunkért. de bizonnyal nemzeti 
szempontból is nagy szolgálatot 
teszünk. 

Az egyházi és iskolai névtár 
1914-ben uj kiadásban fog meg-
jelenni. A lelkész afiak a pontos 
adatokkal kellő időben, de minél 
hamarább lássák el az egyházi 
titkári hivatalt. Nagyon kívánatos, 
hogy a lélekszám kimutatása pon-
tos legyen. 

Az Unitárius Ker. Népnaptár 
1914 évre megjelent Karácsonfalván. 
Csak azt mondhatjuk, hogy e vál-
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lalatával is sz.-udvarhelyköri lel-
készeink, kiknek kiadásában jelent 
meg, igen hasznos és üdvös dol-
got cselekedtek. Vajha más körben 
levő belső embereink, világi veze-
tőink jobban és lelkesebben ka-
rolnák fel a szóban levő naptárt, 
mint elődeit (1911, 1912, 1913 
évieket), hiszen a vezetésök alatti 
hiveink azért a csekély 40 fillérért 
bőséges lelki táplálékot kapnak. 
Csak egyh. és világi vezetőinket 
kell okoznunk, ha e hasznos vál-
lalat apostolai tovább is váltón 
kell pótolják azt, amit felhívás 
nélkül kellett volna és kellene 
csekélyke áldozattal népünk be-
küldjön e közös oltárra. Lássuk 
meg: mit is nyújt e naptár az 
igazán alamizsna számba menő 
néhány fillérért ?! Az u. n. nap-
tári rész bátran felveheti a ver-
senj't akármelyik nagyobb áru nap-
tárral, sőt ez évinek előnye, hogy 
a protestáns naptár megelőzi a 
katholikust. Igen helyesen. A pro-
testáns öntudat ébredése ez in-
tézkedés. Az irodalmi rész egy kis 
irodalom, természetesen a nép 
számára, egészséges, élvezhető 
mindenki által. Vallásos zamatu 
költeményeket közöl Demeter Dé-
nestől az egyik szerkesztőtől (5), 
Gál Józseftől (1), Tarosa falvi Al-
berttől (1) székely históriát. El-
beszélést írtak: Vakay, Deák Mik-
lós, Kállai Lázár Thoroczkay M. 
püspökünk és Békés Gáspár feje-
delmünkről emlékezik meg Péter 
Sándor. Zsilvölgyi egyházközsé-
geinket Kiss Károly, mig Bölöni 
Vilmos a székelyudvarhelyi egy-
házközségünket ismertetik. Saul 
és Dávid címmel Benczédi Fái ír 

bibliai képet. Kisgyörgy Sándor 
derék esperesünk életrajza és 40 
éves lelkészi jub. ünnepsége van 
megörökitve meleg vonásokban. 
A homoródszentpáli „Szöv. Nép-
ház"-at ismerteti annak megterem-
tője Ürmösi József. A komoly dol-
gokat fűszerezik közbe-közbe a 
jóizü kedves humoru adomák. Di-
cséretre méltók a 100 éves jö-
vendő mondó verses profeciója, 
hasznos házi jegyzetek; a méhészet 
ről irt tartalmas cikke Péterfi Áron 
ny. ig tanítónak, gazdaközönsé-
günk hálájára méltók. Kiegészítik 
a gazdag tartalmat még a név-
napok, a zóna idő, nevezetes kor-
szakok, számitások, unitárius val-
lási könyvek és erdélyrészi vásá-
rok abc. és havi sorrendje. Képei 
e naptárnak: Az udvarhelyi tem-
plom, Kisgyörgy Sándor arcképe, 
a homoródszentpáli Népház stb. 

E naptár egyik hívünk (Her-
mann József h. almási lakós) nyom-
dájáben készült, sok költséggel 
kiállított vállalkozása, hiszszük 
meghozza a maga gyümölcsét. 
Mint értesültünk a D. F. füzetek 
e nyomdából kerülnek ki. A ma-
gunk részéről ajánljuk a legmele-
gebben egyh. és világi embereink 
és mások szives figyelmébe. 

— e. —é. 

Még mindig vannak néhányan, 
akik a Dávid Ferenc életrajzát 
(4 pld.) se nem küldték vissza, 
se nem fizették meg az árát. Az 
egylet nem nélkülözheti ezt a cse-
kély (2 K) összeget sem, mert a 
kiadás sok és költséges. Akiknél 
nagyobb mennyiség van, szíves-
kedjenek a tél folyamán elszámolni. 
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Zsinat IßSZ 1914-ben. A zsinat 
helyéül Székelykeresztur van ki-
jelölve, hogy az uj gimn. épület 
ünnepélyes megnyitása a zsinaton 
történjék. Augusztus hónapban lesz. 

Szerkesztői izenetek. Többek-
nek. A 12 ik szám hátlapján ékes-
kedő hirdetés hatása hihetetlen 
nag}' volt az Unitárius Közlöny 
olvasói között. Tiltakozik ellene 
mindenki. Ennek mi szivünk sze 
rint örvendünk, mert látjuk, hogy 
az alkohol elleni harcot sokan 
folytatjuk. Akik rájöttek arra, hogy 
ez a kiadóhivatal hirdetése, egé-
szen jó uton jártak. ígéretet kap-
tunk, hogy ilyen tartalmú hirde-
tést máskor nem fognak adni. 
Különben nagyon köszönjük a 
figyelmeztetést s akkor is szívesen 
vesszük, amikor a tetszésüket meg-

nyerjük. — Leszkésznek. Az Ame-
rikába készülőkre most nagyon 
rosz idő jár. Olvassuk a napila-
pokból, hogy több amerikai gyár 
ezerével bocsátja el a munkásait 
s ennek folytatása lesz. A kiván-
dorlókat nem bocsátják be. Itthon 
is csak lehet foglalkozást találni, 
hiszen emberre szükség van. 
Amerikában is csak a takarékos 
ember tud pénzt gyűjteni, mert 
az aki iszik és kártyázik, ott is 
csak ugy züllik mint itt. — B. S. 
A kivánt számok elküldése iránt 
intézkedtünk. — Akik az U. K. 
mult évi folyamát kiakarják egé-
szíteni, januárius hónap folyamán 
értesítsék a kiadóhivatalt a hiányzó 
számról eg}7 levelezőlapon. — 
Mindenkit kérünk: a lap mellékletét 
szíveskedjék továbbítani. 

Elszámolás és kérés. Aa Unitárius Közlöny folyó évi 1913. dec. havi 
12. számában az unitárius nők szövetségének számadásáról Gyöngyössy 
Ibolya pénztáros aláirással egy rövid közlemény jelent meg, melyet azonban 
nem én küldöttem be. Különben is a közölt számadási adatok nem felelnek 
meg a valóságnak. Az érdekelték helyes értesülése végett az unitárius nők 
szövetsége számadásának jelen állásáról a következőket közlöm: Bevétel és 
kamat 426 kor. 20 fill., összes kiadás 88 kor. 94 fill. A kolozsvármegyei 
takarékpénztár 9397 számú könyvében betét 332 kor. 62 fill. Pénztárnoknál 
készpénz 4 kor. 64 fill. Egyúttal kérem az Unitárius Nők Szövetsége tagjait, 
szíveskedjenek tagdíjhátralékaikat mielőbb befizetni. Kolozsvár, 1913. dec. 
14. Gyöngyössy Ibolya, pénztáros. 

Az egylet pénztárába folyó évi szeptember 20-ától december 20-ig ren-
des tagsági dijat fizettek: Fazakas Péter Kolozsvár 912—9 3, Csegezy Ár-
pád, br. Bánffy Ferencné 913, Keresztesi Dénes Polgárdi 913, Takács János, 
Berky Ferenc 910-re, Szentannai Sámuel Karcag 910--9I2, dr. Gál Mik ós 
Torda 9 3—914, Zsigmond Ferenc S:nfalva 913 Albert Lőrinc Kolozsvár 913, 
László Sándor Sárbogárd 912, Ambrus Mária Budapest 914, Borsi János 
Dévaványa 912—915, Unitárius egyházközség 915-916. — Előfizetési dijat 
fizettek: Ilkei Hajós Zsuzsánna Budapest 913, dr. Gelei József Bánffyhunyad 
912—014, Pálfi László Abrudbánya 9 .3 Veinberger Kálmán Szilágysomlyó 
913 — 91 4. — Alapitói dijban fizettek: Reítter Aladárné 60 kor., Árkossy La-
jos 100 kor , dr. Ferencz József 100 kor., Székely János 10 kor., br. P. 
Horváth Kálmán 50 kor., Pákey Lajos _0 kor. — A kereszturkön fiókegylet 
pénztárába fizettek: Firtos Áron Gagy 912 913, Tóth Vilmos Szentábrahám 
9u4—906, Máté Lajos Firtosváralja 908—913, Godra Mihály Nagygalambfalva 
9 l l - 9l3. — A felsőfehérköri fiókegylet pénztárába fizettek : Kelemen István, 
Kelemen Istvánné Felsőrákos, Pál György, Gáspár Mihály Alsórákos 912. — 

4 Az U. K. költségeire ajándékozott Ambrus Mária Budapest 3 kor. Fogadia 
az egylet köszönetét. Kolozsvár, 1913. december 30. Gdlfi Lőrinc pénztárnok. 








