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& magyar néphez. 
Kérges tenyerével, barna arczczal 
Ki bolygsz a kékes magyar ég alatt, 
A hol a róna halk lehelete 
Miként az Isten lelke, oly szabad: 
Kézcsókra küldöm hozzád lelkemet, 
Köszöntelek magyar nép tégedet. 

Fehér lakocskák sorba-rendbe 
A Tisza, Duna partján s gyűrt habok, 
A melyeken édesden-bájosan 
Bogárszemü magyar lány andalog . . . 
Más tájakon az ég is búsbeteg, 
Hogy ilyet ottan nem teremthetett. 

£l-elfelejtem szűk hazámat 
S pártos fajom, a székely hősi vért, 
A 7Úgó erdő szálas fenyveit, 
Világszép lányok büszke seregét, 
El-elfelejtem csöndes kis lakom 
S lelkem Dunánknak tükrén ringatom. 

Mélységes lelkeden merengek 
Szabad magyar nép, vérem, nemzetem, 
Amint küzd, munkál izmos két karod 
Én két szemem rajt' megpihentetem. 
Lehozta egykor a hir csillagát 
S most békén alkot boldogabb hazát. 
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Mint bajnoka a nemzetűgynek, 
Ki rombol, épit és eló're tör, 
Aki családot alkot és szeret 
És izzad érte — az mind nemzetőr. 
S nemes faj erre a magyar, nemes, 
Az arcza nyílt, a lelke egyenes. 

Bányája nincsen szerbe-számba 
Kárpátokon a lankás bérez alatt, 
Dolgos kezéből, lelke mélyirol 
Ejt nála kincset minden pillanat. 
Igaz munkára jár ki néki bér 
S ezért a lelke tiszta hófehér. 

. . . Kérges tenyérrel, barna arczczal 
Sürögj magyar a magyar ég alatt, 
Hisz nékünk élni addig érdemes, 
Amig e szép hon boldog és szabad, 
S hogy az legyen, az Ur azért adott 
Kékebb eget itt s fénylőbb csillagot. 

Tarcsafalvi Albert. 

Az élet szabályai. 
Roboz István kaposvári lapszerkesztő ötven éves irói pá-

lyáján egy gyönyörűséges bokrétát kötött. Szebbet kívánni sem 
lehet Néhány szálat oda adok belőle az Unitárius Közlöny 
olvasóinak, hogy gyönyörködjenek benne, hogy olvassák és 
kövessék. 

„Becsüld meg a munkát ; ez nemesit, vigasztal és fentart. 
— Légy takarékos és többet ne költs jövedelmednél. A csábí-
tás, a vágy mindig ott leskelődik ajtódon ördögként; állj 
ellent! — Az erkölcs és vallásnak állits oltárt házadban; ha 
megteszed : pánczélozva vagy minden bün és gonoszság ellen. — 
Pártolj mindent, a mi honi. Csak azt vedd meg, a mi magyar. 
Gondold meg, hogy szegények vagyunk s miért legyünk még 
szegényebbek ?! . . . 

Szeressük egymást, mint testvérek. Bocsássuk meg a vét-
keket! Hiszen, ha százszor annyian volnánk, mint vagyunk! Ha 
minden magyar halhatatlan volna, akkor sem volnánk annyian, 
mint ellenségeink. — Ne vándoroljatok ki! Gondoljátok meg, 
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hogy szent ez a föld, melyet lábatok érint . . . Az a haza! . . . 
Még a legnagyobb veszélyben is lehet reménység . . . Még a 
csapások között is lehet boldogság. Csak az boldogtalan a sirig, 
kinek hazája nincs! . . Ellehet szakadni még az édes apa, az 
édes anyától is; a szeretőtől; a ház küszöbétől, melyet magunk 
épitettünk véres-verejtékkel. Ellehet szakadni a kincsektől, a 
boldogságtól; de a Hazától soha! . . . 

Állitsatok a községekben szövetkezeteket! Ha lelketeknek 
nyugalmat, a családnak boldogságot akartok: lépjetek be a 
gazdasági munkások segitő pénztárába. A két utolsó évnek ez 
a legnagyobb áldása a szegény emberen! . . . Ha a nép fillérei-
vel takarékoskodik, erőben egyesül, megmenekül az uzsorától és 
erős leend! Egy ember csak porszem a sors kezében; ezrek 
együtt győznek még a pokol kapuin is! . . . 

Tiszteljétek a felebbvalókat! Engedelmeskedjetek a tör-
vényeknek ! A hol bölcs törvény van, ott az igazság; a hol 
rend van, ott a béke, csend és munka áldása. Törvény és rend 
tiszteletben, munkában : tizennyolcz millió magyar együtt mily 
erőssége a hazának! 

Lelketek és sziveteknek legyenek kedvesek, szentek a 
templomok és iskolák. A vallás adja a megnyugvást ós hitet, 
a hit pedig a kőszál, melybe a veszélyben kapaszkodhattok. 
Az iskola adja a tudást, a műveltséget. Kétféle világosság van; 
az egyiket adja az égről a nap; másikat a földön az iskolák ! 

Ha üldöznek ártatlanul az emberek: ölts magadra pán-
czélt Ha ver a csapás, a veszély: légy erős. Ha elvesztetted 
kedveseidet: gondolj a feltámadásra . . . A testé csak a sir; a 
léleké az örök élet . . . Boszut ne állj; akkor legnagyobb a 
sziv, ha megbocsát . . . Ha vernek hullámok, ha látod, hogy el-
nyelni akar a tenger és az Isten messze van: imádkozzál! az 
imádság mindig összeköti az eget a földdel!", . . 

Milyen szép szabályok! Milyen szép virágok! Fogadjuk 
szivünkbe és ugy cselekedjünk! 

Közli : Deák Miklós. 

7* 
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Templomba bemenéskor mondandó Imák. 
i . 

Eljöttem a te szent templomodba felséges Isten, édes Atyám! 
és mielőtt itt helyet foglalnék — leborulok előtted és hozzád 
imádkozom. Áldj meg engemet a te megszentelő lelked kegyel-
mével, hogy magamat egészen neked szentelhessem s téged lé-
lekben és igazságban imádhassalak. Amen. 

I I 
Édes Jó Istenem! összekulcsolt kezekkel imádkozva kér-

lek : erősítsd az én gyenge hitemet, hogy méltó lehessek a te 
atyai áldásaidra. Amen. 

III . 
Adj segedelmet édes jó Istenem, hogy minden erőmet, 

érzéseimet és gondolataimat egyedül neked szentelhessem. Amen 
IV. 

Édes Atyám, Istenem! reád bízom teljesen magamat: le 
vezérelj engemet, hogy tiéd lehessek életemben és halálomban 
egyaránt. Amen. 

Templomból kimenéskor mondandó imák. 
i . 

Hozzád imádkoztam Istenem, mikor a te szout templo-
modba beléptem, hozzád imádkozom most is, mikor abból eltá-
vozni akarok. 

Én édes Istenem! Áldj meg engemet, hogy azt a szent 
ihletet, mely itt betöltötte egész valómat, magammal elvihessem 
az élet, a világ zajába is; hogy valamint itt neked szenteltem 
érzéseimet és gondolataimat: foglalkozásom között is neked 
szentelhessem szavaimat ós cselekedeteimet. Amen. 

V 
Békével távozom a te szent házadból Istenem! Ne engedd 

Uram, hogy ezt a szent békét a világ hiábavalóságai felzavar-
hassák ; sőt inkább segély, hogy azt megőrizhessem s annak 
boldogságából másokat is részesíthessek. Amen. 

III . 
Eltávozom a te szentházadból Istenem, de te ne távozzál el 

tőlem, sőt kisérj el a te gondviseléseddel: hadd örvendezhessek 
a te megtartásodban. Amen. 
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Szigethi Cs. Sándor. 
1822.—1903. 

Torda városnak, az unitárius egyháznak és iskolának sok 
ideig lelkes vezére Szigethi Csehi Sándor ápril 17-én végelgyen-
gülésben elhunyt. A csöndes életű, de mindig őszinte érzésű tiszta 
jellemű férfiúról meg kell emlékeznünk e lap hasábjain. 

Szigethi Cs. Sándor nyugalmazott polgármestert az Unitárius 
Egyházi Főtanács 1873. nov. 17-én 37. sz. alatt választotta volt 
meg a tordai unitárius algymnásiumhoz iskolai felügyelő gond-
noknak. A vallásközoktatásügyi Miniszter úr pedig, a mikor az 
algymnasiumból, szerződésnél fogva, áll. polgári iskola lett, ez 
iskolához 1878-ban kinevezte gondnoksági tagnak. Mint gondnok-
sági tag működött 1896-ig, a mikor az Egyházi Főtanács öreg 
korára való tekintettel, saját kérésére, a gondnoki állásától fel-
mentette és tiszteletbeli gondnokká választotta meg. A mikor 
Szigethi Cs. Sándor hajlott korára való tekintettel, a gondnok-
sági állásról lemondott, ugyanakkor a vall. és közokt. Miniszter 
úr Szigethinek hosszas és hasznos szolgálatáért elismerését fe-
jezte ki. 

Az igazgatóság is a maga részéről jegyzőkönyvileg méltányló 
elismerést és hálás köszönetet nyilvánított. Szigethi Cs. Sándornak 
ama buzgalmáért, önzetlen s kitartó fáradozásáért, melyet iskolánk 
ügyének intézése s tovább fejlesztése érdekében évek során át ta-
núsított. 

Kiváló érdeme van iskolánk újraépítése körül. Hogy az fel-
épült, azt igen nagy részben Szigethi Cs. Sándor iskolafelügyelő-
gondnoknak lehet köszönni, a ki, mint jó vezér, tettel és szóval 
a munkában legelői járt, buzdított és lelkesített ; szóval fáradha-
tatlan buzgalommal minden követ megmozdított a czél elérésére. 

Hogy Túri Jobbágy András szindi birtokát iskolánknak ha-
gyományozta, abban ís Szigethi Cs. Sándornak elévülhetetlen ér-
demei vannak, mert ő bírta rá Jobbágyot a hagyományozásra. A 
birtok nekünk eddig elé mintegy 160,000 koronát jövedelmezett, 
most is meg van belőle mintegy 172 hold. 

Az 1883—84-ik tanévtől kezdve egész haláláig minden évben 
egy tanulónak vagy némelyikben egy köztanitónak egész kosz-
tot adott. Több alkalommal vizsgái jutalmakat is tűzött ki. 

Buzgó, jó unitárius volt. Minden unitárius ügyet, eszmét lel-
kesen felkarolt és támogatott; unitárius hitfeleit szívesen segélyezte 
pártfogolta és állásba segítette. A tordai unitárius egyházközség-
nek sok ideig volt első gondnoka s mint tiszteletbeli gondnok 
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halt meg. Az egyházközség épületeit, fekvőit éber gondozásban 
részesítette. 

A közéletnek egykor erős, munkás bajnoka volt, 25 évig 
állott Torda város élén, mint polgármester. Neki is voltak ellen-
ségei, mint mindenkinek; tetteit, eljárását sokan bírálgatták, mint 
mindenkiét, de legjellemzőbb polgármesterségére az a mondás : 
»Alatta nem építtetett Torda városa palotákat, de nem is volt 
adóssága.« 

Az 1848 —49-iki szabadságharczkor honvéd főhadnagy volt 
és épen azért az Öreg honvédeket mindig pártolta és támogatta. 
Végső napjaiban a Kisegítő gyűlésén utoljára megjelenvén, akkor 
is a közgyűléstől az öreg honvédek segélyezését kérelmezte s nem 
is eredmény nélkül. A Kisegítő megemlékezvén ebbeli buzgalmá-
ról, koporsójára nem tett koszorút, hanem 30 koronát adott az 
öreg honvédeknek. 

Sokáig, 81 évig élt, de munkásán, hazájának, városának, egy-
házának és embertársainak használva. Legyen azért áldott emlé-
kezete! 

Varga Dénes. 

Ulár Pál és Mózes András 
halála. 

Mély gyásza, pótolhatatlan vesztesége van az unitárius kol-
légiumnak. 

Rövid két hét alatt két kiváló tanára, két közszeretetben 
álló vezetője húnyt el Ulár Pál és Mózes András. 

Ulár Pál Ipolyságon lakó rokonainak meglátogatására elin 
dult Kolozsvárról ápril 4-én, de csak Budapestig érkezhetett. 
A következő nap éjjeli x/212 órakor hirtelen szívszélhűdés érte 
s rövid haláltusa után unokahuga, Bollner Pálné, szül. Krontaller 
Erzsébet karjai között kilehelte lelkét. Hült tetemeit április hó 
7-én szállították rokonai Budapestről Ipolyságra, arra a földre, 
hová a rokoni szeretet melegével vágyódott s a hol végtelen 
gyöngédséggel szeretett unokahugának és sógorának, Bollner Pál-
nak családja körében remélte csöndes boldogságban leélni nyu-
galomba vonulása után, öregsége napjait Temetése április 8-án 
d. u. volt nagy részvét mellett. A sirnál Józan Miklós dudapesti 
lelkész tartott magas szárnyalású szép beszédet. A tanári kar 
búcsúját Kovács János tanár tolmácsolta meleg hangú, szívhez 
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szóló szavakban, koszoruiát, valamint az ifjúság három koszorúját 
Dr, Nyiredy Géza, Pálfi Márton és Demeter Dezső tanárokból 
álló küldöttség tette sirjára. 

Miután a szomorú csapás bekövetkezett, tanártársai vissza-
emlékeztek, hogy az utolsó napokban, szokása ellenére, nyugtala-
nul várta a szünetet, mintha nem érezte volna jól magát, de most 
is, mint mindig, meg volt vidám kedélye tanártársai és tanitványai 
között. Senki sem sejtette milyen közel van halála. 

Ulár Pál a legnehezebb gimnasiumi tárgyakkal foglalkozott 
s mégis a legkedveltebb tanárok egyike volt. Tanitványai meg-
értették és élvezték kedélyes, néha csipős megjegyzéseit és soha, 
egy perczig sem feledkeztek meg az iránta érzett tiszteletről. 
Kitűnő sikerrel tanított, pontos, lelkiismeretes volt, Az érdemjegyek 
oszátásában szigorral járt el.* 

30 évi tanári működését tanitványai szeretete verőfényessé 
tette. Eletének sok szép jellemvonását és hosszú pályáját lapunk 
jövő számában fogjuk közreadni és méltányolni. —ifi. 

Mózes András kolozsvári lelkész és tanár rendkívül erős 
szervezetű, munkával és munkában élő ember volt, kin a lan-
kadtság jeleit, s az idő nyomait nem lehetett észre venni. Senki 
sem gondolt, arra, hogy őt oly hamar elveszíthetjük. Ápril 18-án 
temetésre ment. Egy tanitó feleségét temették, s hat árva sorsán 
búsongtak. Mózes Andrást nagyon érzékenyen meghatotta e gyá-
szos jelenet. Fölújultak hosszú özvegysége emlékei és leverten 
végezte szomorú kötelességét. Vasárnap következett, prédikálnia 
kellett. A harangok már szólottak. Ő székében elmélkedett, mi-
dőn, hirtelen, váratlan agyszélhüdés érte. Egy-két értelmes szót 
még hallottak tőle, de már e percztől kezdve lelkileg halott 
volt. Erős testi szervezete küzdött még három napig, de csak 
nem lehetett eltávolitni a veszedelmet. A derék és általánosan sze-
retett jó ember és hű munkás meghalt ápril 22-én reggel. 

Általános mély részvét nyilvánult az egész városban. Csü-
törtök délután 3 órakor a templomból temettük el. Koporsóját 
a papnövendékek és gymnasium tanulók, mint hű tanitványai, 
őrizték. A templomban Ferencz József püspök úr mondott meg-
ható gyászimát, melyből nagyon érzett, hogy szeretett és hűsé-
ges munkatársát mélyen fájlalja. A kollégium iíjusága, az ev. ref. 
és róm. kath. gymnasiumok és a fiu képezde tanári kara és ifjú-
sága s óriási közönség kisérte. A koporsó után édes testvére s 

* Innen került forgalomba ez a diák-ritmus: 
Ulár Pál jó tanár, 
Csakhogy szűkön kalkulál. 
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két unokaöcscse, a tanári kar a püspök vezetése alatt, a rokonok 
és a papnövendékek mentek. Biró Elek kolozsi, Lőrinczi Dénes 
tordai, Biró Lajos várfalvi, Nagy Lajos bethlenszentmiklósi lelké-
szek, mint az illető egyházkörök képviselői voltak jelen. 

A sirnál Dr. Boros György dékán a kartárs és barát mély 
fájdalmától áthatott beszéddel, Ürmösi József IV. éves papnöven-
dék a tanitványi szeretet és bánat érzetével mondottak búcsú-
beszédet.* A koporsóra szánt koszorúk megváltására, a néhai em-
lékére szép alap gyűlt össze. Még mindig folynak az adakozások. 

Mózes Andtást két leánya gyászolja, kikért általános mély 
részvét nyilvánul széles körben. 

Gyászjelentést adott ki a család, az E. K. Tanács, a kolozs-
vári egyházközség és a kollégium tanári kara. 

A Dávid Ferencz Egyletek köréből. 
A Budapesti Dávid Ferencz Egylet április havi felolvasó 

ülése, melyet e hó 4-én d u 6 órakor tartott nagyszámu és 
előkelő közönség részvétele mellett, angol estély és női estély 
volt. Angol jelleget adott neki az, hogy dr. Korchmáros Kál-
mánná „Leányaink otthona" czimen ismertette a „Channing 
Hause"-t. Ritka közvetlenséggel irta meg ós kedves megha-
tottsággal olvasta fel Miss Scharp, M. Melanie ós Miss Tagart-re 
vonatkozó megemlékezéseit Nagy tehetséggel tudta elénk va-
rázsolni Őnagysága az intézet beléletét és annyi szeretettel em-
lékezett meg egy évi ott tartózkodásáról, hogy mindnyájunk 
rokonszenvét nyerte meg a „Channing hause" érdekében. A 
második felolvasás szintén angol tárgyú volt. Józan Miklós, a 
felolvasó ülésen működő tagok közt az egyedüli férfi tag ol-
vasta fel nagy tehetséggel megirt ismertetését Tennyson „In 
Memóriám" czimü míívéröl, Az örökszépségü gondolatokban, 
melyekből néhány stanzát felolvasott, beleélte magát esperesünk 
s igy nem csoda, hogy felolvasásával teljesen lekötötte figyel-
münket. A mint mondá az egész müvet leforditja, erre csak azt 
mondhatom s azt hiszem mindnyájan azt mondjuk mennél előbb. 
Nem szabad azonban esperesünk szép imájáról sem megfeled-
keznünk, melylyel mindig az „Isten országába" vezet, Változa-
tossá a műsort Mach Gabriella művészi éneke tette. Wagner két 
nagyhirü operájából választotta ki a fiatal művésznő énekszá-
mait: „Lohengrin"-bői „Ének a szellőkhöz" czimü részt, „Tan-
häuser"-bö\ „Erzsébet imája*-t énekelte. Mindkettőt Bellovics 
Imre zeneigazgató kisórte orgonán. A jól sikerült felolvasó ülést 
M. Smitt művészi „ Orgona ábrándja" nyitotta meg ós zárta be. 

* Lapunk jövő számában a néhai arczképével együtt közölni fogjuk. 
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A felolvasó ülés után a Förster vendéglő téli kertjében gyűltek 
össze a jelenlevők, a hol vig pohárcsengés, zongorajáték, szava 
lat és tosztozás között töltötték el az estét Mielőtt befejezném 
tudósitásomat, meg kell emlékeznem egy nevezetes eseményről. 
A mint méltóztatnak emlékezni Perczelné Kozma Flóra őnagy-
sága tartott január havában „a Protestantizmus ós Unitárizmus"-
ról érdekes felolvasást. Milyen hatása volt ennek a felolvasás-
nak, jellemzi az, hogy „Válasz" jelent meg református részről; 
egy névtelen (elég gyengeségre vall) igyekszik magczáfolni be-
tíiről-betüre a meggyőződés sugalta szavakat. Hogy használt 
vele a református egyháznak, kétségbe vonom, hogy ártott az 
egyháza iránt tanusitott rokonszenvnek merem állítani. Egy-
szersmind kiolvastam azt is, s azt mindnyájan, kik elolvastuk 
kiolvashattuk belőle, hogy csak czáfolni tud, de meggyőzni czá-
folata igazságáról nem tud. Kinek van igaza? Ugy vettem észre, 
Perczelné őnagyságának, mert azon a részen szokott lenni az 
igazság, a hol a hang nyugodtabb, a türelmesség nagyobb ós 
az irály kíméletesebb ós ezt pedig ő nagysága felolvasásában 
ugy, mint válaszában inkább feltaláljuk, mint az „Egy refor-
mátus" válaszában. Különben mindenki olyan kalappal köszön, 
a milyen van neki, régi és igaz mondás. 

E felolvasó ülésen jelenvolt Jalava finn egyetemi tanár, a 
ki nálunk hazánkban tanulmányozza a szabadságharczunk tör-
ténetét, magyar pohárköszöntőben emlékezett meg rólunk, üritve 
poharát a D. F. E. felvirágzására 

Újvári László. 

I Az ifjúság köréből. J 

„ A z u n i t á r i u s t h e o l o g i a i h a l l g a t ó k é s a m a g y a r o r s z á g i p r o t . 
t h e o l . h a l l g a t ó k k o n f e r e n e z i á j a . " 

A mint a fennebbi czimből kivehető, a prot. theol. ifjúság 
tömörülni akar s az egyességre törekedésben egy idő óta nagy-
ban munkál. De az unitáriusok hiányoznak közülök! Bevegyék-e 
vagy ne? Ez a kérdés foglalkoztatja legújabban őket. Fölve-
tette a theol. ifjúság lapjában, a Közlöny-ben Németh Károly 
soproni ev. theol. hallgató. Hallomás útján azt i r ja : az unitá-
riusok kérelmet adtak be az összes theologiákhoz, hogy őket is 
bevegyék a konferenczia tagjai közé. Hát ez egyszerűen kohol-
mány, különben is megkérdezhetnők, hogy tulajdonképpen mi-
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nek tartják magukat a kolléga urak, hogy kérelemmel kell 
hozzájuk felfolyamodni ?. . . Az iró jó szándéka nem hiányzik, mert 
ime ezeket mondja ezikke végén: „Belső és külső ellenség 
emészti, fogyasztja seregünket. Belül a nyomor és hitközöny, 
kivül kicsiny sziget vagyunk tenger közepében. íme az unitá-
riusok segitő ós egyúttal segélytkérő (?) jobbjukat nyújt ják fe-
lénk. Az unitáriusok, kik magyarok és protestánsok, fegyver-
társaink akarnak lenni nekünk, kik magyarok ós protestánsok 
vagyunk. Én, ha tehetném, bátran ragadnám meg ezt a felénk 
nyújtott jobbot, mert magyar, mert protestáns az s mivel tu-
dom, hogy abban a karban aczéliz aok dagadnak. (!) — Egyéb 
se kellett, — a debreczeni kálvinista ifjúságot csak a puszta hir is 
lázba hozta. Ezek az „apródok" — igy nevezik magukat — 
megfújták a harsonát. Dörgedelmes vezérők Kónya Grábor a 
leghatározottabban tiltakozik a kórós (?) teljesitóse ellen: „Azt 
gondolom, hogy a megkeresett theologiák hallgatói a kérés 
fölött a maguk részéről egyszerűen napirendre tértek." „Az 
unitáriusok magyarok! Az én szivemet is hevesen dobogtatja 
mindaz, ami édes nemzetem érdekében történik, s tetszetősen 
cseng fülembe, hogy: hisz' ők is magyarok! Am ugyanakkor 
a lelkem fáj és mintha égetné orczámat valami . . . (Szógyel-
heti magát!) Aztán ilyen körmönfont debreczeni jelzőket és 
mondatokat karczol: „Rationalismus fekélyétöl lábrakapott uni-
tárismus", „meredező kigyó", „puszta negatió", „képtelenséggel 
határos „supranaturalis-rationalismusnak" „veszedelmes párolgása 
bizony még bennünket is könnyen megmérgezhet." (Látszik, 
hogy nem bizik magában) Majd igy folytatja : „Távol legyen tőlem 
minden gyűlölet, hanem az irántuk való őszinte szánalom (tartsa 
meg magának!) meg a mi részünkről kívánatos óvakodás (úgy-
úgy!) mondatja mindazt velem." Csakhamar előbukkan a mu-
mus. íme : rDe hiszen — sajnos — találunk mi unitáriust nem 
egyet ynagunk között is álarcz alatt, kálvinista és lutheránus köppe-
nyegbe bújva, kik nem általják a positiv alapou álló keresztyénsé 
get a „szabadelvűsig^ és njózanész" hamis czégére alatt megtisz-
tességteleniteni s rajta élősködni." Ezért nem kellünk mi hát 
Önöknek! Es ezt a félelmet a külvilág előtt a mi kérelem be-
adásunkkal és számbanemvételünkkel akarják elüttetni. Uraim ! 
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nem megy az olyan könnyen! Még ahoz is van lelkieröje, hogy 
egy ilyen minősíthetetlen állítást is megkoczkáztasson: „Ez az 
összeköttetés bennünket erkölcsileg megbénítana," „Nincs tehát 
megindokolva, hogy az unitáriusokkal való viszonyba lépésről 
még csak beszéljünk is." (Oh kérem!) „Nem illenek ők mi hoz-
zánk, mi se őhozzájuk." Van igazza benne! „Vagy nem?" . . . 

E rémdrámatöredék elhangzása után a jámbor debreczeni 
kollegák ki is mondták — leikök rajta — hogy mi nem vagyunk 
keresztyének. Említenünk sem kell, hogy az ilyen szembeötlő 
önmegfeledkezések miatt ők, a prot. theol ifjúság is megoszla-
nak, széthúznak; akinek helyes érzéke van, az vagy higgadtan 
szembeszáll velők (pl. Lombos Alfréd) vagy aggódva félreáll. 
(Kár, ezzel nem orvosolnak a bajon !) Ezért van, hogy egye-
sülés helyett egyenetlenkednek. A debreczeni „apródoknak" 
„ögyelgósei" fölött a „Kakas Márton" viczczlap gúnyos tréfá-
jával kell napirendre térni, hol érdemileg pellengérre vannak 
állitva (13. szám). Mi azt hisszük eleget teszünk a nyilvánosság 
előtt, ha e rövid közlemény után a miattunk lázas izgalomban 
levő theol. ifjú irónak figyelmeztetésül Arany-nak e szavai 
jutnak eszünkbe : 

„ Zúg az éji bogár, neki megy a falnak, 
Nagyot koppan akkor s azután elhallgat/" 

Vagyis t. olvasóinknak ós az érdeklődőknek tudomására 
hozzuk, hogy az unitárius papnövendékek a prot. theol. hallga-
tókkal való egyesülés érdekében egyetlen lépést sem tettek. 
Különben a Németh Károly evang. theol. hallgató szives fel-
szólalásáért köszönettel adózunk. 

Egy a XX-ból. 

„Protestantismus és Unitárismus." 
Perczelné Kozma Flóra úrnőnek ily czimü budapesti felolva-

sását mult számunkban olvasóink figyelmébe ajánlottuk. Ev. ref. 
aai figyelembe vették és »Válaszra« méltatták. A V. írója »egy 
református keresztyénnek« nevezi magát. Föltűnő, hogy ily nyílt 
iratra, a melyet Perczelné kizárólag magáénak tart, de a melyet 
— azt hisszük — minden unitárius készséggel magáévá tesz, tit-
kos kéz válaszol. Ez hiba is, mert erős meggyőződésünk, hogy 
nagyon sok ev, ref. egyháztag tiltakoznék a szerzői érdem ellen. 
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A válasz külömben abból indul ki, hogy irója »teljes lelké-
ből Szent-Háromság-hivő.« »Sem pap, sem theologiai tanár« (?) s 
hogy az irásra a »Szent-Lélek-Isten« inditja s azzal »a maga hit-
feleinek épitését és erősítését czélozza.« Ezt ugyan senki sem hi-
báztathat ja s mi örvendünk hogy egy unitárius iró egy rövid 
felolvasásai ekkora hatást ért el. 

A protestantismus erősségét igyekezik megmútatni Ez sze-
rinte a Krisztus istensége. Ezt pedig legkivált a zsidó íőpap bizo-
nyította be azzal, hogy megszaggatta ruháit, midőn Jézus a vallatás-
nál nem adot t határozott választ. 

Perczelné a Válaszra azonnal megadta a »Feleletet« egy kis 
fűzetben. A felelet egy pár tételéből maglehet ismerni a Választ 
is, P. azt mondot ta , hogy a prot. és unitárius közötti külömbség 
óriási, bár az alap egy. Ezt a V. tagadja ; el lenben Perczelné: 

Merem áll tani, mert a XX. században nem állithatja — elve meg-
tagadása nélkül — a szabadelvű protestantizmus azt, hogy az az irány, 
az az egyház, mely mindig Jézus élete, parancsai, utmutatása szerint 
működött, küzdött, emelkedett és mindig általános emberszeretetet hir-
detett, nem áll krisztusi alapon csak azért — mert Jézust mint utmutató 
mesterét és nem mint Istenét tiszteli! 

Perczelné igy folyta t ja : 
Csak embernek tartom Jézus Krisztust, de arra az eszmére, melyet 

ő inditott 2000 évvel ezelőtt útnak, arra az eszmére, mely azóta nemcsak 
hogy el nem tudott enyészni, hanem betölti az egész mindenséget és át-
melegíti az egész világot, a mely ott bujkál (de nem mint „paradicsomi 
kigyó") faj- és valláskülönbség nélkül „a lelkek legmélyén" - arra az esz 
mére ismétlem én nem merném azt mondani, hogy „nem létező funda-
mentum" ! Hanem tisztelem és szeretem szivemből azt a szabadelvű egy-
házat, mely bátran és őszintén kimeri mondani, hogy épen csakis ez az 
„eszme", a testvériség, a humanitás, a tökéletesedés, az emelkedés esz-
méje az az egyedüli fundamentum, melyre minden faj és nemzet felépít-
heti egyházát és — bármily néven nevezze azt — krisztusi lesz az alap, 
és Krisztusé lesz a győzelem! 

Hogy „nem okoskodni, tudni, érteni kell, hanem hinni" — ez kissé 
orthodox felfogás; ezzel a felfogással soha sem született volna meg a 
reformátió, pedig ugy látom keresztyén bírálóm nagy református. Hogy 
sokkal egyszerűbb, könnyebb dolog hinni a mit elejbém szabnak s elfo-
gadni Krisztus váltságtanát, mint az embernek „saját ereje, a saját szi-
lárd akarata, folytonos fejlődése, haladása által emelkedni az unitárizmus 
lépcsőzetén", azt én is aláírom 1 „Micsoda nagy „erőmegfeszitéseket" kell 
itt tenni, mondja a czikk irója, hogy az ember folyton emelkedjék, és 
mikor tudja meg, hogy vájjon „elég magasra" ért-e már, hogy elérje az 
üdvösséget!M Istenem, mintha már maga ez a törekedés, ez a becsületes 
vágyódás a jóra, a szépre, a magasra, nem foglalná magában a legtisz-
tább boldogságot és üdvösséget!!" Mert hogy nagyobb öröm „fáradságo-
san" haladni ezen a „lépcsőzeten", mint czikkiró szerint „minden kiví-
vott érdem nélkül is biztosan elérni az üdvösséget, ingyen kegyelemből" 
— azt merem állítani 

Különben is reám nézve, mint aféle érzékenyebb, vagy gyengébb 
szivü asszonyra rettenetesen deprimálólag hatna az a hit, az a gondolat, 
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hogy az a temérdek más vallású ember, ki önhibáján kivül talán nem is 
ismeri az „ingyen kegyeleméről szóló tant, de azért bizó lélekkel küzd ő 
is előre - sohase ismerhesse meg az igaz Istent és kegyelmet! 

Hogy az „ember" Krisztus utja „kínos", „gyalázatos" halálhoz veze-
tett — és ő még csak „fel sem támadott", az valóságos igaz ! De szivesen 
átengedjük mi a testi feltámadást más egyházaknak, csak arra kérjük az 
Istent, hogy régi unitárius örökségünket, a szeilemi feltámadást, a „foly-
tonos újjászületést" hagyja mindig nálunk! Különben olyan eszmékért, 
meghalni, mint a milyenekért Jézus keresztre feszítetett kinos lehet, 
de gyalázatos sohasem! . . . . 

Hogy a mi egy Istenünket lehet-e matematikai pontossággal meg-
határozni ? Nem ! Hiszen épen megtámadott kis felolvasásom mondja, hogy 
a mi Istenünk rcsak az az egyetlen szellem, kinek ma már kiszabott for-
mát, meghatározott alakot, kijelölt helyet nem mer adni senki . . . csak 
a verseiben énekli meg a költő, müveiben dicsőiti az iró, a természetben 
bámulja a természettudós, az emberi lélekben kutatja a filozofus, és ha 
soha katekizmust nem tanultunk volna, — a sziveinkben érezzük mi 
unitáriusok ! 

De hogy ne mondhassa ismét keresztyény ellenfelem, hogy én min-
dig csak üres frázisokkal, gyarló emberi logikával, egyéni véleménynyel 
s lelkiismerettel, ilyen „ingatag", talán „nem is létezőJ argumentumokkal 
védelmezem az unitárizmust, hivatkozom Jézusnak a szentírásban talál-
ható szavaira: Miért mondasz engem jónak ! Nincsen senki jó több az 
egy Istennél! (Máté 19. 17.) Ha ezt Jézus mondta, akkor lehetetlen, hogy 
ő magát Istennek tartotta volna, mert ugyebár, ha én azt mondom, hogy 
ne tartson engemet keresztyén ellenfelem Krisztus-tagadónak, mert nem 
én vagyok az, hanem esetleg a siomszédom az, tehát neki mondja e 
vádat, akkor csak lehetetlen, hogy én magamat a szomszédomban tartsam! 
Ha pedig Jézus nem mondta volna ezt, akkor a, biblia nem az a csalha-
tatlan könyv, melynek keresztyén társam tartja 

Az elfogatlanul itélő keresztyéneket kérdem, vájjon egy oly vallá-
sos irány, mely mindig az egyenes uton járt, mely meggyőződése szerint, 
tehát jóhiszemüleg mindig az igazságot szolgálta, mely mindig a szó tel-
jes értelmében vett jézusi eszméket és sohasem felekezetiséget hirdetett, 
mely minden ember, minden íaj számára valláskülönbség nélkül egyforma 
lelki jogokat kivánt és kiván ma is kivivni, mely mindig a testvéri szere-
tetet prédikálta és mindig a szabadság és egyenlőség szolgálatában állott 
megérdemli-e, hogy XX. században a szabadelvűeknek tartott protestáns 
testvérektől „bűnre csábitó kigyó"-nak neveztessék ? 

Hogy az unitárius eszme csak az elbizakodott, gőgös lelkeket nyeri 
meg! Vájjon nem nagyobb elbizakodottság kell-e ahhoz, hogy azt valljam 
csak az én hitem, az én egyházam tana vezet üdvösségre, mintha az 
unitárizmussal azt állitom, hogy minden törekvő jó ember üdvözül. 

Hogy „oktalanság" az unitárius álláspont és „forduljak a megváltó-
hoz", arra csak azt felelem, hogy legyen egészen nyugodt az ellenem 
fordult keresztyén barátom, mert én meg vagyok arról győződve, hogy 
ha Krisztus Urunk még egyszer e földre jöhetne, (mit adna az Ur Isten !) 
és keresztyén ellenfelem engedelmével én is oda merészelnék sompolyogni 
hozzá, nem azt kérdezné tőlem „önzőn" és „hiún", hogy vájjon Istennek 
imádom-e őt vagy sem, elfogadom-e az ő „ingyenkegyelmét ' vagy nem, 
hanem hiszem teljes lelkemből, hogy birálólag nQzué végig igazságos 
szemeivel életemet és a szerint itélpe felettem! 

Mi e remek feleletből közölt bő kivonatok mellé egyebet 
nem mondunk: ránk azt a hatást tette a református »Válasz« a, 
hogy az »elviharzott kínnak sarjadása.« 
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Hasznos tudnivalók. 
Helyes intézkedés. Az ámérikai Egyesült Államokban Mis-

souri államban a hatóság rájött, hogy 5 husszállitó társaság 
szövetkezett a húsárak fölemelése érdekében. Az állam legfőbb 
törvényszéke elmarasztalta mindenik társaságot külön 10.000 
korona büntetésben Egyben megtiltotta a szállitást 30 napra, 
s csak abban az esetben engedélyezi újból, ha a büntetést mind-
két pontjában hiven teljesitik. A megbüntetett társaságok nevei 
nyilzánosságra vannak hozva az összes államokban, s még az 
is közhírré van téve, hogy a társaságoknak mely államokban 
van raktáruk. Egy-egy ilyen radikális kura nálunk is szüksé-
ges volna sok helyen. 

Jótékonyság és buzgóság. 
A székelyudvarhelyen épitendö unitárius templom javára tett 

kegyes adományok : 
Br. Petrichevich Horváth Kálmán 50 k., 264. sz. gyüjtő-

ivén Sebesi Ákos kir. közjegyző 6 kor. 
Dr. Gál Kelemen 115. sz. gy. i . : Dr. Gál Kelemen 3 k , 

Pap Domokos, Pálfi Márton, Demeter Dezső, Holló Károly, 
Major Sándor. Gálfi Lőrincz, Nagy Gyula2—2 k., Balázs András, 
N. N. 1—1 k., Unitárius theologusok 4 k. Együ t t : '23 kor. 

110. sz. gy. i. Szentiványi Gyula egyhköri felügyelő-gond-
nok 10 kor. 

398. sz. gy i. Zakariás János 1 kor. 
Kozma Domokos 414. sz gy. ivón: Barcsai Károly, Ros-

ier ós Gábor, Ferenczy Gyula, Koncz Ármin, Biró Sándorné 
2—2 k., Kapcza Tamás, olvashatatlan, Hátó és Kun, Solymosi 
János, Haab ós Heiton, N. Albert, Galter János, If j . Galter 
János, özv. Veigel Ferenczné, Válenitz József, Barkóczy Albert 
Gáspár József, Pávelkánó, Tamás Antal és Jula 1—1 k., Sám-
son Lajos. N. N , Szakács I. 60 — 60 f., Sierba, Dózsi Antal 
50—50 f., Hodor Károly, egy más, Virág, Nagy János, olvas-
hatatlan, Szorger Ferencz, Szabó György, Szentes Gábor. ifj. 
Bodrogi György, Szabó Ferencz, Papp Z. István 40—40 f., 
N. N. 30 f., N N , N. N., Válenczik N., N. N., P. J., N. N., 
Valináné, N. N., Kóródi István, 20 - 20 fill. Együ t t : 34 k. 10 f. 

350. sz. gy. i. Sándor Mózes kir. tanácsos ós neje Sz.-Ud-
varhelyről 200 kor. 

Péter Sándor lelkész 400 sz. gy. i . : Városfalvi közbirto-
kosság 20 k., Városfalvi unitárius egyházközség 20 k., Bedő 
József 5 k , Péter Sándor 5 k. Eg j ' ü t t : 50 kor. 
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Özv. Becsek Dánie lné 415 sz. gy . ivén S z . . U d v a r h e l y r ő l : 
F á b i á n József 5 k., dr. Mezei Ödönné, N. Zak. 3 — 3 k., özv . 
B o r o s Káro lyné , V a l d m a n La josné , K a s s a y Akosné , özv. Becsek 
Dán ie lné 2—2 k., D r á g o m á n F ló r i án , E r n e s t G y ö r g y , Homo-
layné, Lukács fyné , Cergely János , Mül ler Káro ly , egy valaki , 
A lbe r tynó E,, E m b e r y n ó , R e i m e r Gusz táv , G y a r m a t h i F e r e n c z n é , 
1—1 k., Boros K á r o l y 60 f., Passek József Schul lef J á n o s 
40—40 f., N. N., N. N. 2 0 - 2 0 f. E g y ü t t : 32 kor. 80 fill. 

E g y e d Fe rencz lelkész 87. sz. gy . ivén a hom.-sz t . -pál i 
un i t á r ius e g y h á z k ö z s é g 100 kor. 

A 258. sz. gy . iven Gál K á l m á n 1 kor. 
(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI MOZGALMAK. 
— A székelyudvarhelyi lelkészi állas betöltése érdekében az ud-

varhelyi egyházkor előterjesztést tesz az E. K. Tanácshoz. Reméljük, rö-
vid idő kérdése ezen fontos állás betöltése. 

— A Britt- és külföldi Unitárius Társulatot nagy szerencse érte. 
Egy névtelen fölajánlott a társulatnak évi 1,000 font sterling, 23.000 kor. 
adományt. A nagylelkű névtelen egy kikötést tett, azt, hogy csak akkor 
fizeti ki, ha mások még 2.000 font adománynyal járulnak a Társulat évi 
jövedelméhez. A Társulat az ajánlatot közölte egy néhány bizalmas em-
berrel s már is meg van igérve l.OOi) font. A többit könnyű lesz biztosi-
tani. Most már azon gondolkoznak, hogy használják fel legczélszerübben. 

Amsterdámban szept. 1-én lesz az unitárius és más szabadelvű ke-
resztények nemzetközi conferencziája. Nagyban készülnek erre,az ünne-
pélyre Angliából és Áménkából. Ámérikából Dr. Eliot Sámuel az Á U. Tár-
sulat elnöke többekkel együtt jelen lesz. Eliotot a főt. püspök ur egyhá-
zunk nevében meghivta a zsinatunkra. Reméljük, szerencséltetni fog. — 
Amsterdámba egyházunk is meg van hiva s lapunk szerkesztője egy fel-
olvasás tartására kapott megbízást. A hollandi liberális keresztények és 
az erdélyi unitáriusok barátságos viszonyban voltak a XVII-ik száz végen 
s a XVIII-ik eleién. Dr. Dimény Pál a főtéri kollégium leégésekor nagy 
segélyösszeget gyűjtött volt Hollandiában. 

— H.-Városfalván — irja a Székely-Udvarhely — Péter Sándor lel- . 
kész önzetlen búzgalma következtében az Országos Gazdasági- és Cseléd-
segély pénztárnak . 6 beiratkozott tagja van, a mi dicséretre méltó 
eredmény. 

— A tisztelt lelkész urak szíveskedjenek a Dávid Ferencz Egylet 
konfirmácziói emléke iránti megrendelésüket kellő időben megtenni s 
illetőleg a megküldött példányokról elszámolni. 

Közkatonáink az Unitárius Közlönyt ajándékképpen Brassó, Foga-
ras Udvarhely, Vásárhely, Gy.-Fehérvár, Szamosujvár, Kolozsvár városokba 
kérték és mindenik köszönettel fogadta. Minthogy a mult évi kimutatás 
szerint 483 unitárius ilju van katonai szolgálatban, nagyon, de nagyon 
sok utánjárás kellene, hogy mindeni'sök olvassa. Szülők és jóbarátok se-
gíthetnének a „keserű kenyérén élő" fiukon. 



Az udvarhelyi unitárius egyházkör ápr. 18-án Oklándon rendkívüli 
közgyűlést tartott Kisgyörgy Sándor esperes elnöklete alatt. A képviselők 
igazolása és a gyűlés megalakulása után a zsinat rendező bizottság ne-
vében, annak jegyzője Demeter Dénes lelkész tette meg jelentését, melyet 
a közgyűlés tudomásul vett. A zsinat Vargyason log tartatni aug. 23-án. 
A kör vendégei részére 400 teritékü ebédet ad, este bált rendez. Az 
istentisztelten ez alkalomra alakult vegyes dalkör fog közreműködni 
Ajtay János lelkész vezetése mellett. Az egyik f ü. gondnoki állásra 
megejtetett a váTasztás Beadatott 40 szavazó lap s mind a 40-en a var-
gyasi Daniel Lajos neve állott. Esperes az egyházi kör. maga és gondnok 
nevében melegen üdvözölte, melyre az uj f ü. gondnok meghatva vála-
szolt. A Danielek mindig egyházunk erősségei, oszlopai voltak; óhajtjuk, 
hogy azok legyenek. Gratulálunk az uj gondnoknak ! 

— Alsó-Siménfalva. Miután az alsó-siménfalvi papbeköszöntőről nem 
ment tudósítás, engedje meg a Szerkesztő úi nekem, hogy e kis mulasz-
tást utólagosan helyre hozzam Márcz 8-ika volt a siménfalvi nagy nap, 
mikor Sándor Géza — a kit B.-Kőrispatakról vittek oda egyhangú válasz-
tással, beköszöntött A templomi ünnepély különösen magasztos volt, a mi 
nem is lehet máskép, ha egy oly képzett és jeles fiatal ember, mint a 
beköszöntő pap, és oly elismert jó szónok, mint a beiktató esperes reme-
kelnek. A templom zsúfolva volt helybeli és nyikóvidéki néppel, köztük az 
értelmi osztály, és nagyon sokan a papok és tanitók közül. Ott volt 
Gálffi Kálmán k. f. gondnok is Szász Ferencz isk. ig. művészi éneke és 
orgona kísérete nagyban hozzájárult a sikerhez Este műkedvelői olőadás-
sal egybekötött tánczestély volt A helybeli székely ifjúságból alakított 
műkedvelő társulat előadta „a vereshajut". Szász Ferencz tanitó uré a 
dicsőség, de el lehet mondani, hogy minden szereplő megfelelt a maga 
szerepkörének. 

EGYLETI ÉLET ÉS MUNKÁSSÁG. 
—- Az udvarhelyköri D. F. E. május 15-én Városfalván (9 órakor) 

körgyülést tart. a) templomban: istentisztelet, Kádár Lajos lelkész. Elnöki 
megnyitó, tartja Sándor Gergely elnök Szaval Herman Ilona, felolvas Sán-
dor Mariska tanítónő, szaval Demeter Déne^né. 6) A temetőben : Máthé 
Sándor lelkész sírkövének leleplezése, Alkalmi beszédet tart Demeter Dé-
nes lelkész. A sirkő átvétele. Ének. C. Az iskolában hivatalos ügyek, in-
dítványok tárgyalása. 

Szerkesztői izenetek. V A. K Szives köszönet érette. Minthogy a 
Nők Világa 3-ik száma már készen van. a jövőre hagyjuk. — K. Á. K. 
a szép kimutatást a Nők Világa jövő számában fogjuk közölni. Szíves-
kedjék erre a kiadványunkra felhívni a nők figyelmét. — B. I. T. Jó lesz 
megszellőztetni ezt is. Jőni fog. üdvözlet. — Az Unitárius Közlöny jövő 
számában Mózes András és Ulár Pál tanárok a r c z k é p é t és é l e t r a j -
z á t lógjuk közölni Ezen szám k ü l ö n i s megrendlhető — A székely-
udvarhelyi templomra adakozni szándékozóknak Deák Lajos gondnok úr 
gyüjtőívvel szolgál Székely-Udvarhelyt. 

TARSALOM: A magyar néphez. (Költ.) Tarcsafalvi Albert. — Az élet 
szabályai. Deák Miklós. — Templomba bemenéskor mondandó imák. — 
Templomból kijövéskor mondandó imák. — Szigeti Cs Sándor. Varga D. — 
Ulár Pál és Mózes András halála — A Dávid Ferencz Egyletek körébel. — 
Az ifjúság köréből. — Hasznos tudnivalók. -- Jótékonyság és buzgóság.— 
Egyházi és iskolai mozgalmak. — Egyleti élet és munkásság. — 

Nyomatott Gámán János örökösénél Kolozsvárt. 




