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A szerkesztő asztaláról.
A nagyközönségnek felerészéről azt tartják, hogy nem
érdeklődik sem vallás, sem pap iránt. Nálunk Magyarországon
nem talál ez a nagy szám, de itt is nagyon szaporodnak azok,
akiknek nem kell sem pap, sem vallás. A vallástalanság ellen
a népet nem védheti meg semmiféle nagy papi szervezkedés,
ellenben megvédi a nép önmagát, ha a lelkipásztor segítségére
áll. A lelkipásztor, mint a jó vezér tájékoztatja magát a helyzetről. Körűi jár és szemlét tart a csapatok fölött, s intézkedik a
hol szükségét látja. Minthogy a vallás csak akkor veszíti el
hatását, amikor egyéb foglalja el a helyét, a lelkész módját
találja, hogy az idegen gondolatokat kiszorítsa és a léleknek
újból egészséges táplálékot adjon.
*

Tavaszi és nyári záporok alkalmával gyakran ki van téve
a gazda a vetések eliszapo'ásának. Aki előrelátó az őszi és
kora tavaszi időben, védősáncokat ás birtoka körül. Aki ezt a
munkát elhanyagolja, ne a sorsra zúgolódjék, ha vetése iszap
alá kerül, s aratáskor csak kaszálni való holmit talál.
*

Az unitárius lelkészek körét úgy képzeljük, mint legfelsőbb
tanintézetet, a melybe a gyakorlati élet emberei nemcsak tanulni,
hanem tanítni is járnak. Mindenkinek előkelő szerepe van. Ha
a tagok úgy akarnak, ez a testület az összes szellemi és vallási
kérdések egyetemes tanácsává válhatik. Mint ilyen, de általában minden mellék tekintet nélkül is, a lelkészek köre megérdemli, hogy az egyháznak minden tagja meleg rokonszenvvel
kisérje.
Unitárius Közlöny XX. évfolyam.
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Halotti ima.
Fodor István koporsója fölött, aki 25 évig volt Oláhországban, a honnan
betegen meghalni hazajött.

Örök Felség, mennyei jó Atyánk, édes Istenünk! Tégedet
keresünk, hozzád jövünk, hozzád emeljük fel szavainkat és gondolatainkat e gyászos koporsó közelében. Hozzád, ki voltál,
vagy és lenni soha meg nem szünöl, kiről megáll és felénk hangzik az igének igazsága: élek én örökké!— mialatt rólunk fagyasztóan zeng a szózat: por vagy és porrá kell lenned!
E szózat hatalmát érezzük, ennek komoly figyelmeztetését
halljuk e gyász-órában is, óh Atyánk, Istenünk! E szózat hatalmát halljuk valósulva, ez örök törvényt betöltve itt e kiszenvedett ker. felebarátunkban is, kihez egy végső búcsu-szót, egy
utolsó „Isten hozzád"-ot mondani eljövénk.
Ajkunk remeg, szívünkre bú-bánat terhe nehezedik, lelkünk
fájdalmában a mély és komor gondolatok ezrével ktizködik, midőn
az elhunytnak küzdelemteljes életére gondolva — tőle végkép
búcsúzni akarunk.
Légy jelen közöttünk fájó elmélkedésünkben, hallgassd meg
imánkat, s az elszakadt szenvedő szívekre küld el vigasztalásodat óh Isten, jó Atyánk!
*

Elköltözött embertársunk, a jó fiú, szerető testvér és rokon
csak 49 évet élt! Mily kevés az a nagy idő végtelenségében,
mily kevés az még a rövid emberi életben is ! Mily kevés az
öröme, boldogsága; de mily sok lehet a küzdelemre, a szenvedésre, a fájdalomra! Mily kevés az a nagy tettek véghezvitelére,
ragyogó pályafutásra; de mégis elegendő hű munkásságra, a
szív jóságának szétárasztására, az önfeláldozó tevékenységre.
Igen, mert az emberi élet valódi értékét nem az évek mennyisége, nem a tettek sokasága és nagysága adja és méri meg,
hanem azok milyensége: a hűség, a buzgóság és kitartás, melyet
tetteinkre áldoztunk, — a szív és lélek, melyet munkánkba átöntöttiink. S ki 30—40 évet hű és igaz munka közt töltött, annak
élete egyenlő azéval, aki 70—80 év szép munkájának terhét
viseli, mert mindkettőé örök, mindkettőé halhatatlan. Ebben a
nagy embervilágban, melyet Isten vezet és igazgat senki sem
születik oknélkűl és céltalanúl; minden lélekre szükség v a n . . . .
és aki e szükséget híven kipótolni, aki hivatását a maga — bár
szűk körében — lelkiismeretesen betölteni igyekszik: az nem
élt ok nélkül s eredménytelenül; az ép úgy szolgálta Istent s
az emberiséget, mint ama nagyok és hősök, kiket ünnepel a
világ s kik tetteik által a tömegből magasra kiemelkedtek.
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Ó is, kit mi siratunk, s kit temetni eljővénk, egy célra
született, melyet Isten tűzött elébe; e célért élt munkálkodott,
küzdött és szenvedett. Ezt betölteni igyekezett. E cél volt a hű
és őszinte, a nemes és férfias élet a kötelességek mezején. Hogy
e célt mikép töltötte be, hogy a gondviselés által elébe tűzött
feladatot mikép oldotta meg? Azt mi gyarló emberi elmével
hogyan láthatnók be és felőle igazságos Ítéletet hogyan mondhatnánk?! Azt egyedül a mindeneket látó és mindeneket tudó,
nagy Isten tudja! Mi csak azt tudjuk, hogy ezen megboldogult
felebarátunk és testvérünk, mint gyermek és ifjú hogyan ragadta
meg az életet és szorgalmas munkával kereste meg a mindennapi kenyeret. Azt tudjuk, hogy az élet feltételeit s a boldogulás
útját keresve, mint huszonnégy éves ifjú ezelőtt egy negyed
századdal elhagyva szülőit, kiknek Isten után életét köszönhette,
testvéreit akikkel egy vérnek melegében fogantatott és született;
elhagyva e földet, „melynek Árpád vére győzelemmel folya szent
földére,11 melynek minden porszemét őseink és atyáink vére
öntözé s melynek minden röge drága, szent nekünk; elhagyva
mindent mi szívének kedves volt, egy képzelt jobblét után futva,
mint a vándor madár idegenbe költözött. Hogy ott mint élt,
mennyit küzdött, szenvedett, szívében öröm, vagy bú-bánat
lakozott, lelkét gond és aggodalom emésztette, vagy szerencse
és jóllét hordozták szárnyain : — kicsoda tudná közülünk mindezt megmondani?! De lelkünk itt e koporsó mellett, itt halóporai
közelében átéli, szivünk átérzi a hosszas hontalanság minden
gyötrelmeit! Az idegen földön és nép között nincsen egy szív,
mely igazán szeretne, nincs egy lélek, mely megértene; nincs
kinek örömünket elmondjuk, fájdalmunkat elpanaszoljuk. Nincs
egy nyájas hajlék mely enyhűletec adjon, egy ismerős bokor, mely
árnyai alá hívogasson. Óh hányszor felsóhajthatott a költő mély
keservével: „Szülőföldem szép határa, Meglátlak-e
valahára?!"
Óh mennyit emészthette lelkét a honvágy, s itthagyott övéi után
mily sokat sóvárgott szíve érzelme, égett lelke gondolata?!
És most itthon van már. Hazajött beteg testtel, reményvesztett, megtört lélekkel. Hazajött meghalni s az édes anyaföld
kebelében pihenőt találni. Hazajött, hogy miután testét, lelkét
egy idegen nép és ország szolgálatában megőrölte, kimerítette,
itt az elhagyott édes anya keblén fáradalmait kipihenje, hogy
lankadt szemeit szerető kezek fogják le örök álomra s halóporai
a rokon porokkal egyesüljenek.
*

Óh legyen hála neked jó Istenünk, hogy vele voltál s ezt
megérnie engedted, elfáradt tagjait szereteteddel támogattad s
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tántorgó lépéseit kegyelmesen haza vezérelted ! Emlékét nem illetjük váddal azért, hogy itt hagyta volt házát, hazáját, ó'véit.
Életéért, küzdelmeiért, szenvedéseiért nem zúgolódunk,
ajkainkat panaszra nem nyitjuk, óh jó Atyánk, Istenünk! Inkább
hozzád térünk, kinek hatalmadban van minden élő lény élete és
minden ember lelke! Kérjük vigasztalásod gyógyító balzsamát.
És kérünk arra is, hogy állítsd e koporsóban nyugvó felebarátunkat eló'nkbe intő példa gyanánt s taníts meg az ő kihűlt
porai mellett híven szeretni a hazát. Hisz oly nagy szükségünk
van erre, különösen most, mikor fiai és leányai közűi oly sokan
— a könnyebb élet és gazdagság után futva — könnyelműen,
szívtelenű! elhagyják. Hát nem volna már e földnek oly jó a
kenyere, tápláió a vize, éltető a levegője, áldó a nap súgara?
Hát ez az ezer éves ország nem édes anyánk többé, kit elhagyni
hűtlenül és büntetlenül nem szabad?! Óh taníts meg minket e
koporsó mellett a költő imájára:
«Hazádnak rendületlenül,
Légy híve, óh magyar!»
Óh vésd sziveinkbe a «Szózatot,» ird elménkbe a magyar
«Miatyánkot» :
«A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely ;
Áldjon, vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.»
Erre taníts meg minket óh Uram ! s mi nem zúgolódunk,
hanem hittel kérünk, hogy a te vigasztaló lelked erejével légy
jelen és enyhítsd a szerető szivek fájdalmát, kötözgess be minden sebet. Vigasztald meg az öreg édes anyát, ki midőn gyermekét hosszas távollét után visszanyerte, akkor veszítette őt
örökre el. Enyhítsd a szerető testvérek, rokonok keblének hullámzó tengerét, vigasztald a jó barátok, ismerősök bánattól
áthatott szívét.
A kihűlt poroknak adj békés nyugodalmat az édes anyaföld keblében, hová visszavágyott s hová elhelyezzük. Lelkének
adj üdvöt és boldogságot a lelkeknek láthatatlan nagy birodalmában, hol hitünk szerint újabb élet, újabb remény és újabb
győzelem vár az emberi lelkekre. Minket pedig taníts ez alkalomból is, hogy míg életünk van, napjainkat bölcs szívvel számláljuk s ama vég-órára mindig készen legyünk.
Jézusnak, a mi nagy Mesterünknek és példaadónknak, aki
az út, az igazság és az élet, nevében és szellemében kérünk
hallgass meg minket! A m e n !
T o r d a , 1907. f e b r u á r .

Lőrinczy D é n e s , lelkész.
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Arany szabályok.
b) Rend- és i l l e m s z a b á l y o k .
Reggel.
Kelj fel korán, öltözz, mosdjál,
Az Istenhez fohászkodjál.
Az ő áldott jó vizébe'
Kezed, arcod mosd fehérre.
Tisztogasd ki füled, szádat,
Szappanozd be az orcádat.
A friss vizet használd bőven
S nyersz években és erőben.
H a j a d fésűid szépen hátra,
Ne boglyasra, szemrontásra.
Nyakravalód kösd fel szépen,
Körmöd vágd le minden héten.
Ruhádon a por és pecsét
Többet mond, mint minden beszéd.
Tisztogasd hát ruhád, magad
Fésűd, keféd mind rendbe rakd.
S mikor hagyod el a házat,
Köszönj apád- s jó anyádnak,
S rendben lépj ki az utcára
Sokaknak szeme láttára.
Úton-útfelen.
Menj az utcán szépen rendbe',
Célod felé igyekezve.
Ne szaladgálj, ne kiabálj,
Semmiféle roszba ne járj.
Mások kertje rád tilalmas,
Csábításra hát ne hallgass.
Ha ízlik a gyümölcs néked,
Nevelj korán csemetéket.
Ne hajgálj! Könnyen érheted,
Ki előtted legkedvesebb.
Kő, melyet nem jó cél vezet
S hirtelen szó r o n t j a n e v e d . . .
Ha szembe jön asszony, férfi,
Tisztességgel köszönj néki,
Megemelvén kalapodat,
Vagy meghajtva jól magadat.
Pajtásod is köszöntsd jóval,

Említsd Istent illő szóval.
Kalapod ne húzd szemedbe,
Nézz másokkal bátran szembe.
Ha igaz vagy, nincs mit félned,
Ha hibás vagy, ne tetézzed.
A nagynak ne v á g j elébe
Se mentedben, se beszédbe,
Sőt adj neki elsőséget
S szárnyra vesz a jó hír téged.
Vele sorban — te menj balról,
Miről kérdez, beszélj arról.
Ne hadarj mindent veszettül
S előtte ne lépj keresztül.
Illik a sok s kevés szóra:
Ez a búza, az a polyva.
A nagyobbak előtt állj ki
S becsüld, legyen bár akárki.
Ha koldus, szánd szegénységét,
Öregnek nézd a vénségét.
Ne gúnyold a pajtásodat,
A sebhely a szíven marad.
Lelked legyen bátor, nemes,
Testtartásod meg egyenes.
Mikor lehet, ne lépj sárba,
Ne vegyülj rosz társaságba,
Mert a sorsod ki nem kerül —
Az künn szennyez, ez meg belül.
Tanúid meg azt, hogy mit jelent:
Óvni gyöngét és védtelent.
Zabolázzad mindég m a g a d :
Ne bántsd a fészkes madarat !
Fiókája: víg élete,
Dala: Isten dicsérete.
Ha kínozod az állatot,
Rosz szivedet kimutatod.
S ha fák gályát, lombját véded,
Hívogat m a j d árnya téged
S marasztal jő üde léggel,
Kinál ízes gyümölcsével.
Ismerd hát a hasznost, szépet
S dolgaidat el nem véted.
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Amely nap nem volt jó tetted,
Azt örökre elvesztetted.
Iskolában.
Vidáman lépj iskolába,
A tudomány hajlékába.
Ott nyilik meg szíved, eszed,
Tisztül szavad és érzésed.
Tanulsz mással békén élni,
Istent hinni, jót remélni,
Betűt vetni sorba, rendbe,
Elmerülni kis könyvedbe.
Ha szorgalom telik tőled,
Egész ember lesz belőled
S nem ver téged, bárki lássa,
Tudatlanság minden átka.
Azért tehát légy figyelmes,
Szelid szavú, engedelmes.
Idejében ülj helyedre,
Lapozgassál kis könyvedbe.
Rendbe tartsad tentád, tollad,
Díszére a kis otthonnak.
Figyelmezzél a leckére,
Tanítódnak iutésére.
Fenyítése, dorgálása
A te javad munkálása.
Pajzánságnak ő szab határt —
Apád után édes apád.
Minden szavát szivedbe vésd,
Tisztelettel emlitsd nevét.
Társaiddal békében élj,
Kinek amit lehet, segélj,
Mert ezzel a próbát állód :
Milyen a te kis világod.
Szenvedd el a kis sérelmet
S bocsánatot te is nyerhetsz.
Ne szennyezd be mások nevét,
Árulkodó, hazug ne légy.
Legfőbb gondod a könyv legyen
És tisztaság a szíveden.
Templomban.
Istenedről gondolkozva
Csendesen lépj a templomba,
Magadat ott megalázva —

Mert a templom Isten háza.
Ha ünneplőd fel van véve,
Legyen lelked is fehérbe
S az orgona h a n g j a mellett
Úgy közelíts az Istenhez
Egy fohászban, egy imába
Az ég Urát kérve, áldva.
S mi jót Isten ki nem tölte,
Imádkozd a jó szülőkre,
S ahogy sora kinek-kinek:
Emlitsd kicsiny testvéridet.
Megtisztúlva, nemesedve
Azután kezdj az énekbe
Szelid hangon, nyújtás nélkül,
Szép éneken a szív é p ü l . . .
Figyelj, ha szószékre állva,
Beszél Isten jó szolgája,
S gyűjtsd a magot, melyet vetett,
Szólván békét, szeretetet.
Hiba lenne nem figyelned
S válogatnod itt a helyet,
Nagyok elé ülni, állni,
Tisztességre nem vigyázni.
Vétek lenne egynek, töbhnek
Megzavarni a mély csöndet,
Szégyenére — kiknek fájhat —
J ó szüléknek, iskolának.
Ne ügyelj hát semmi másra,
Csak a lelki tanításra,
Melyből jegyezd m e g magadnak:
Kincse van, ki bízik, annak,
S ahol Isten szent félelme
Ott van áldott segedelme.
Étel előtt, étel k ö z b e n .
Étel előtt kezdj imába:
L e g y e n a jó Isten áldva,
Ki mindennek asztalt térit
S kiosztja kész áldásait.
Azután csendesen ülj le
S várj, mig a sor r á d kerülne.
Ülj, hol illik, olyan helyen,
Ne válogass az ételben,
Se ne fogjad habarásra —
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Nézz m a g a d r a s vigyázz másra.
Ne csemcsegj, ne szürcsölj nagyon
S ne hallgassad a szót agyon,
Ha illemre tanítanak —
Ám az is baj, ha csacska vagy.
Szépen használd késed, villád,
Szád törüld meg, fogad ne vájd.
Ne is k ö h ö g j készakarva
S ne könyökölj az asztalra.
Egyél nyugton, megfontolva,
A húst szeldeld szép apróra,
Rakd tányérra a csontokat
S ne egyél felettébb sokat.
Ülj azután csendben, v á r v a
Asztalbontásnak sorára,
S köszönd meg, ha nem is várják,
Jó szüleid nagy jóságát.
S ki tégedet így áld, s z e r e t
Említsd ismét jó Istened.
Estve.
Töltsd az estét otthon szépen
Jó szülőid közelében,
Vedd számba: tettél jót máma?

S mely dolgod volt elhibázva?
Ennek szakítsd meg a sorát,
Amazt folytasd holnap tovább.
Mi jó, ne dicsekedj véle,
A hibádnak nézz szemébe.
S hogy felkelhess idejére,
Ne nézz a tál fenekére,
Egyél sokból is keveset,
így az ágyad puhán veted.
S ha ettél, ne feküdj mindjárt,
Állj vagy sétálj, másként megárt.
Aztán olvass, tanulj szépen,
Gyönyörködj a szép mesékben,
B e j á r v a sok-sok országot —
Angyalokkal lesz az álmod,
így hímezed be az éltet,
Mint virág a gyepet, rétet,
S igazában elmondhatod:
Szerencsés a csillagzatod.
F e j e d alatt puha párna,
Nyugalom a kis családba!
S jegyezd meg ezt minden felett:
Boldog, aki Istent szeret.
Tarcsafalvi Albert.

A budapesti Dávid F. Egyletből.
A Messiás.
Ezen cím alatt tartott dr. Boros György theol. dékán — ami
kedves és nagyrabecsült szerkesztőnk — felolvasást a budapesti
Dávid Fereticz Egyletben.
Nagyon nehéz nekem erről most írni. A szívem és lelkem
tele van Őszinte méltánylással, de miután a legutóbbi lapban a
szerző olyan meg nem érdemlett módon nyilatkozott az én
nagyon bizonytalan értékű munkásságomról. Nem fog-e ez mint
egy ízléstelen rögtöni udvariaskodás és viszonzás feltűnni!
Tehát egy szó kritikát sem írva, röviden jelzem, hogy a
felolvasó a Messiási eszme történetét mutatja be az ó- és újszövetség könyvei nyomán. Eleinte még maga Jahveh az, aki
egyúttal megváltója is az ő választott népének. Később ugyanez
az eszme a Jahveh »szolgájában« személyesítve jelenik m e g ; de
még mindig nem terjed túl Palestina határain. Még később már
maga az egész újjászületett zsidó nemzet, idealizált magasságban
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veszi magára a megváltó szerepét; s mint szorosan nemzeti
eszme találkozik az első keresztény század hit és érzelem világában a Jézus alakjával, mely a tanítványok és hívők lelkében
magára ölti az eddigi eszményi Messiásnak összes vonásait. S
így születik meg a Messiás.« Mind a kettőt, úgy a prófétáknál,
mint az evangélistáknál és apostoloknál, benső szükségérzet
hozza létre. Nem tudnak meglenni nélküle. Csakhogy mig a
próféták Messiása, mint egy távol jövőbe vetett fénysugár szolgál vigasztalásúl a bűnei miatt megalázott népnek, addig az
apostoloké, a Messiás, már meg is jelent és a váltság nagy
munkáját be is fejezte azok számára, akik őt, mint ilyet befogadják.
Ilyenformán a kereszténység terjedésével a particuláris
messiási eszme Jézusban, mint Krisztusban, egyetemes vonatkozást nyer s szerepet vállal az isteni világkormányzásban.
Beigazolva látjuk ebben is azt a gyönyörű gondolatot, hogy
Isten a világot, csak az ember, mint az ő »választottja« által
hódíthatja meg.
A Messiási eszme nyomait feltaláljuk más vallásrendszerek
szentkönyveiben is. De ez csak azt mutatja, hogy a föld kerek,
s »az Isten lelke ott fú, ahol neki tetszik«...
Bármennyire járatlan legyek theologiai dolgokban, éreznem
kell, hogy itt egy nagy és tántoríthatlan alapú munkáról van
szó, melyet igazán nem nekem kellett volna ismertetni.
Hogy a felolvasó est megtartotta mindvégig az összhangot,
köszönhetjük Buzogány Anna ismert szép szavalatának, mely
Ábrányi Emilnek »Diligis me« című Messiást követő költeményét
ismertette meg velünk és Halmágyi Anna mély érzésű énekének,
Marchesi »Imá«-ját és Hervé »AIlefujá«-ját adva elő friss, csengő
hangon.
Messiási eszmékről hallottunk és messiási várakozással és
reménységgel van tele a l é g . . . várjuk ismét a szabadítót...
P c r c z e l n é K o z m a Flóra.

A tea-estély.
A budapesti D. F. E. február 16-án, d. u. 5 órakor a
»Katholikus Kör« Fehér-termében, az Egylet alapjajavára, hangversennyel egybekötött tea-estélyt rendezett. A rendezőséget,
.mint házi asszonyok, a következő hölgyek vállalták el: Ajtay
Gyuláné, Bothos Gyuláné, özv. Bogyay Kálmánné, Batár Jánosné,
dr. Dániel Gáborné, özv. Derzsi Károlyné, Dimény Mózesné,
Eisen Gyuláné, Faluvégi Áronné, Fábry Edéné, Gömöri Károlyné,
Horn Istvánné, M. Hrabovszky Julia, Józsa Mihályné, Kálosy
Józsefné, Klauzál Gáborné, Kordin Mariska, Özv. Kozma Ferencné,
Kezma Gyuláné, dr. Korchmáros Kálmánné, Kövér Ilma, Kuliffay
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Izabella, dr Kreuzler Gyuláné, Nérei Ödönné, Perczel Ferencné,
Pessi Jánosné, Pünkösti Ferencné, özv. Pulszky Ferencné, Rácz
Adorjánná, Rosenberg Auguszta, Sándor Balázsné, Sthymmel
Gyuláné, Szemere Ilona, dr. Székely Ferencné, Szinte Gáborné,
Török Kálmánné, Ujváry Lászlóné, Ürmössy Miklósné, dr. Ürmössy
Gyuláné és Wendler Irma. — Ez a gárda a Perczel Ferenczné
vezetése alatt már előre biztosította a sikert, a miben nem is
csalódtunk.
A háziasszonyok sorát Perczelné, a D. F. E. agilis és fáradhatlan alelnöke a »Művészet és Művelődés« nőegyesület vezető
hölgy tagjai közül egészítette ki, akik készséggel vállalkoztak
és nagyban elősegítették az estély sikerét. Sőt lekötelező szívességből a teás-készletet és hozzátartozó berendezéseit is ők
engedték át az estélyre, miért a D. F. E. ez úton is hálás
köszönetét fejezi ki.
A műsort Kuliffay Izabella nyitotta meg, Liszt XII. rhapsodiájával, a tőle megszokott magas színvonalon álló művészi
játékkal. Utána Bárdossy Irén vegyes dalokat adott elő mély
érzéssel, csengő hangon Dubetz Margit andalító hárfa kísérete
mellett. Most Pichler Elemér gyönyörködtette hatalmas tenorjával a közönséget, kiváló művészi érzéssel énekelvén Tsaikowszky
»Warum« és Carmenbői a »Virág áriát«. Szinte jól esett az
andalító zene bűvös régióiból leszállani a földre s megpihenni
Malta-szigetén. M. Hrabovszky Julia Maitárói tartott, vetített
képekkel kísért vonzó előadást, melyben a szigetet és fővárosát
Valeskát földrajzi, néprajzi és történelmi alapon, de nagyon
érdekesen mutatta be. Most ismét énekszám következett, MayMünster Cornelia nagy tetszés közt adta elő Dávid Felician
»La Perle du Bresil« cimű áriáját, mit közkívánatra még egy
magyar népdallal is »Pásztor fiú« megtoldott. Ágostonné Jenny
Edith, Farkas Irnre egy lendületes költeményét »Ha volnék kis
madár« szavalta szép csengő hangon, pathos nélkül, de annál
élénkebb színezéssel. Léderer Imre Vicuxtemps »Ballade et
Polonaise« és Hubay III. csárda jelenetét virtuositással játszotta,
zongora kiséret mellett, mit a Pessi Margit által szavatos technikával előadott Tsaikowszky—Liszt »Polonaise« követett. Végűi
Csiszér Kálmán nevettette meg a közönséget, Gabányinak »Az
öngyilkos« cimű monologjával.
A szereplőket külön-külön méltányolni majdnem lehetetlen,
mert hiszen mindenik oly animoval játszott, a mi minden
dicséreten felül áll, — mit a közönség zajos tetszéssel honorált.
Hangverseny után a teázás következett. A társaság csoportokba verődve, teázás közben kedélyesen töltötte az időt s 9—10
óra közt egy sikerült estély kellemes emlékeivel távozott.
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Mivel a terem zsúfolásig megtelt, úgy az erkölcsi, mint az
anyagi siker egyaránt teljesnek mondható. A tiszta jövedelem
meghaladja a 300 koronát, ami úgy volt elérhető, hogy a teát
és minden hozzátartozó dolgot a háziasszonyok maguk adtak és
hordtak össze, amit az Egylet nevében szintén köszönettel
regisztrálunk.
Faluvégi Áron.

Irányítani kell a kenyérkereső híveinket!
Különösnek tűnhetik fel, hogy akkor, mikor minden erőnket arra kell felhasználnunk, hogy hitsorsosainkat, honfitársainkat saját fészkükben otthon tartsuk, én a kiköltözők, a munkakeresők irányításáról beszélek, írok.
A tapasztalat, s ezzel bizonyos keserű fájdalom, mert hiszen,
ki ne fájlalná ha véreink szülőföldjükről idegenbe zarándokolnak,
engem arra indítnak, hogy irányításról írjak. Véleményem szerint
még mindig jobb, ha, mert elkerülhetetlen az idegenben való
munkakeresés, mi irányítjuk hitsorsosainkat.
Így talán elvágjuk bár részben azt az útat, mely tengeren
túlra vinné vándorbottal kezükben, főkép székely véreinket.
A haza földjén ezer meg ezer alkalom nyílik arra, hogy a
munkás megélhetését biztosíthassuk. S ha mi irányítjuk — birunk
is eszközzel — találhatunk is módot arra, hogy a lelki gondozás
se mellőztessék. Természetesen ha egy kis fáradság, egy kis
körűitekintés és igen sok jóakarat kell.
Hogy az irányítás nélkül szétszóródó hiveink elvesznek
egyházunkra nézve, ezt bizonyítanom nem kell. Nekünk éppen
ott nincsenek szervezett egyházközségeink, ahol munkát találnak
a kenyérkeresők. S éppen ez teszi szükségessé, hogy mi papok
vegyük kezünkbe hiveink elhelyezését, úgy hogy gondozni is
lehessen.
Néhány évvel ezelőtt minden útasítás nélkül, munkások
elbeszéléseire hallgatva jártam be a Marosmentét, s főleg Hunyadmegyének azt a részét, mely a Zsit völgyébe esik. Azt elhallgatom, hogy ott hiveink elkereszteltettek, hitvallásunk szerinti tanításban nem részesíttettek, s hogy igy százak vesztek el; de
azt nem hallgathatom el, hogy minő örömteljes és elfeledhetetlen
órák voltak azok, a melyeket az ott talált híveinkkel töltöttem.
Most már odajutottunk, hogy rövid idő alatt egy lelkészi
állás is állitható lesz. A Salgótarjáni kőszénbánya társaság igazgatóságának humánus eljárása, áldozatkészsége, a székely nép
érdekének felkarolása odajutott, hogy Petrozsény székhellyel egy
fiatal lelkésznek a megélhetése biztosíttassék. Miután a Zsit
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völgyében a családtagokkal mintegy 300 unitárius, meg 30 tanköteles unitárius gyermekkel a lelkészi állás szervezése elodázhatatlan.
Többször fordúlván meg híveink között, megvizsgálva pro
et contra a munkásnép helyzetét, érintkezve s ez utján mindenről kikérdezve odaszakadt hitsorsosainkat, tapasztalatom az
hogy ide lehet irányítani a munkakeresó'ket.
Ez a humánus társulat lakást, tüzelést ad ingyen, nem von
le adót, sőt a paptatartási díjt is fizeti. A külső munkás megkereshet 4—5 koronát, a szorgalmas bányász 6—7 koronát naponként. Rendes és ismétlő iskolákról jó tanerőkkel gondoskodik.
Itt a munkást megbecsülik s nincs az az időszak, mikor a
kenyérkereső munkát nem kapna. A lelkészi állás szervezése
után, az oda kinevezendő lelkész, támasza, tanácsadója, érdekképviselője lesz híveinknek s bizonyára mindenfelé fentartja az
összeköttetést. Addig is nyugodtan irányíthatjuk híveinket erre
a vidékre, mert aki idemegy nem vesz el a hazára s megmarad
egyházának
is. S a jó pásztor ha tőle nyájának el is szakad egyegy t a gj a > mégis itt számban tarthatja.
M ó z e s Mihály.

Lánclevelezés a konviktus javára.
Az alábbiakban leszámolok a lánclevelezés egy hónapi
eredményéről. A mai napon kaptam az 1210. levelet. Az eddig
begyűlt összeg 495 K-ra megy. Eddigelé a legmagasabb láncszem, akitől levelet kaptam, a 22-ik. Ha minden egyes láncszemtől kaptam volna levelet, akkor 11.460,353,203 levelet kellett
volna kapnom. Tehát a láncszemek száma messze felülmúlná a
földön élő összes emberek számát.
A Iánclevelezés során Korondról Kádár Berta Ó Nagyságától egy kedves levelet kaptam. Gyűjtő ivet indított Korondon,
elment minden jobb családhoz s megmagyarázva a gyűjtés célját,
felszólította a híveket az adakozásra. A gyűjtés 23 K-t eredményezett. Vezető gondolata az volt, hogy így levelei sehol meg
nem akadnak. Nem a könnyebb oldalát vette a dolognak — irja
levelében — mert elvégre egy-két levelet több példában, barátságos meleg szobában lemásolgatni, nem épen fárasztó. S kifejezi reményét, hogy nem fogják kifogásolni a gyűités e módját.
Dehogy kedves kisasszony! Sőt ismertetjük eljárását, hogy mások
is kedvet kapva példáján hasonló buzgósággal gyűjthessenek
szegény székely fiaink segélyezésére.
Hálás elismerés és köszönet legyen a jutalma követésre
méltó buzgóságának.
Kolozsvár, 1907. február hó 23-án.
Dr. Gál Kelemen.
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Unitárius estély Segesváron,
A Segesváron élő hitsorsosok — az ottani leányegyház
tagjai — egy jótékony célú unitárius estélyt rendeztek folyó évi
február hó 3-án, a városháza nagy termében, melynek tiszta
jövedelmét egyházi szerek beszerzésére szánták.
Ki hitte, ki gondolta volna, hogy a segesvári valóban maroknyi magyarság között is elenyésző csekély számban élő unitáriusok képesek legyenek egy estélyt és pedig egy igen fényesen sikerült estélyt rendezni és létrehozni ?
Ezt csakis a rendezők kicsiny, de lelkes csapata hitte és
ime hitükben nem csalódtak, a majdnem hihetetlennek látszó
dolog megtörtént. Összeállott egy lelkes kis csapat s kimondta,
hogy unitárius estélyt fog rendezni. A rendező bizottságot legott
nyomban meg is alakította. Védnökül felkérte Gálfy Kálmán
székelykereszturi főszolgabíró egyh. köri gondnok és Raffay
Domokos ujszékelyi kerületi esperes urakat. Megválasztotta elnökül : Márkos András földbirtokos, bankigazgató; alelnökül:
Kénossy István várm. árvaszéki ülnök, titkárul: Katona Sándor
postatiszt és pénztárnokul: Bedő Sándor kir. adóhivatali ellenőr
atyánkfiát.
A rendező bizottság többi tagja : Antal József máv. forg.
tiszt, Csiki Albert üzletvezető, Elekes Dénes vasúti tisztviselő,
Elekes Balázs postatáv. gyakornok, György Árpád várm. irodaigazgató, Imecs Jenő nagysinki főszolgabíró, Katona Endre máv.
hivatalnok, Kovács Sándor, dr. Kisgyörgy Lajos szolgabíró, ids.
Lőrinczi Dénes egyházfi, Péter János héjjasfalvi máv. állomásfőnök és Ütő Sándor áll. tanító atyánkfiaiból tellett ki.
Ezen lelkes csapat aztán nagy buzgósággal látott hozzá az
estély műsorának egybeállításához és az azon szereplendők fölkéréséhez. Fölkérték dr. Boros György kolozsvári unitárius
teologiai dékán urat egy szabad előadás megtartására és Székelykereszturról a Sándor János gymn. igazgató úr két kedves és
bájos leányát Ellát és Ilonkát egy-egy zongora és énekszám
előadására. E három szám már előzetesen is az estély fénypontjául volt tervezve a rendezőség részérő! és azzá is vállott, amint
ez máskép nem is lehetett, hisz ki nem ismerné e lap olvasói közül eme szereplők kiváló képességeit már a multakból.
Továbbá megnyerték a székelykereszturi tanítóképző igazgatóját
és zenetanárát azon eszmének, hogy a képezde dalkarát bocsássák átmegy pár énekdarab előadására. Műsorra volt még véve
Ütő Sándor atyánkfiának egy humoros -monolog előadása és
Kaiona Sándor atyánkfiának egy komoly tárgyú szavalata.
Valamennyi szereplő, a beléhelyezett bizalomnak megfele-
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lően, fényesen oldotta meg feladatát, úgy, hogy a közönség
valóságos tapsviharban és éljenzéssel adott kifejezést elismerésének s a zongora és énekszámokat, meg a humoros monologot
mégis kellett ismételniük a szereplőknek. Oly fényesen sikerült
ez estély, úgy erkölcsileg, mint anyagilag, hogy vidékről bejött
hitsorsos atyánkfiait egészen meglepte s meglepetésüknek kifejezést is adtak; meglepte még dr. Boros György dékán urat
is, sőt még az igen tisztelt esperesünket is, ki pedig ismeri a
segesvári viszonyokat, miután már 24-ik éve, hogy leányegyházunkban a beszolgáló lelkészi és az itteni állami elemi, meg a
polgári leányiskolában a hitoktatói teendőket végzi. Hogy mily
válogatott közönség élvezte végig (szabad e kifejezést használnom, mert a jelenvoltak maguk vallják, hogy élvezetes estét töltöttek itt) estélyünket, annak igazolásául közlöm itt a jelenvoltak
névsorát azért is, hogy az utókor lássa kikkel vetettük meg
segesvári egyházunk alapját.
Jelen voltak: Apáthy Péter főispán, Antal József vasúti
tiszt nejével, Alföldi István bir. hivatalnok, Accipe Károly máv.
áll. főnök Dános, dr. Boros György unitárius theológiai dékán,
Kolozsvár, Bottá Viktor, posta és táv, felügyelő nejével, Böhm
Rezső p. ü. főbiztos, Benedek Mihály áll. isk. igazg. nejével.
Baungarten Károly várm. tiszti főügyész, Biró Mihályné főidbirtokos neje Betfalva, Bedő Sándr adóhivatali ellenőr nejével
dr. Csiba Mór p. ü. fogalmazó. Déva. Cseh Ágoston várm, vizmester nejével, Czeiner József tanító. Csíki Albert nyomd, üzletvezető nejével, Czinner Manó áll. ép. hivatalnok nejével Druiszner György kir. tanfelügyelő, Dichler Gyula üzletvezető vejével,
Dvingó Rezső máv hivatalnok, Dános nejével, Elekes Dénes
máv. hivatalnok, Medgyes nejével, Elekes Balázs postát, gyakornok, özv. Fielkné Ágostonné magánzónő, Fielk Károlyné városi
tanácsos neje, Fogarassy Lajos joghallgató, Erzsébetváros, Gálfy
Kálmán főszolgabíró, Szék. Keresztúr, Grész Béla várm. aljegyző
nejével. György Árpád várm. irodaigazgató nejével, Gyöngyössy
István pol. leányisk. igazg. nejével, Héjjá Gyula kir. adótárnok
nejével, Ifj. Héjjá Gyula p. ü. gyakornok, dr. Kisgyörgy Lajos
szolgabíró nejével, Kénossy István várm. árv. ülnök, Id. Katona
Sándor nyug. énekvezér Székelykeresztúr, Katona Mihály unit.
lelkész Sárd, Kolozsvári Sándor, állattenyésztési felügyelő, Kulcsár Zakariás várm. hivatalnok, ifj. Katona Sándor postatiszt
nejével, Kohl Károly, várm. irnok. Katona Endre máv. hivatalnok nejével, Katona Ferenc, unit. lelkész Martonos, Koncz János,
Kökösi Mihály, unit lelkész, Kovács János nyug. huszár százados, Lendvay Sándorné várm. tb. főjegyző neje, Lendvay Imre
vasúti mérnök, Lendvay Sándorka joghallgató, Lingner Alfréd
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nagykereskedő, Lőrinczi Géza tanár, Szék. Keresztúr Lengyel István joghallgató, Erzsébetváros, Lengyel Endre, bírósági hivatalnok,
Lukácsfy Kristóf p. ü. számgyakornok, idősb Lőrinczi Dénes
egyházfi nejével, ifjabb Lőrinczi Dénes adóhiv. gyak., Márkos
Andrásné, bankigazgató neje, Mauer Albert főszolgabíró, Szentágota, Máthejkó János p. ü. számgyakornok, Medve András
tanító, Nagy Iván kir. jb. iktató, Nagy Lajos várm. iktató, Pulka
Demeter gör. kel. lelkész Bese, Péterfi Gyula tanító Héviz, Pató
Béla körjegyző Nagysáros, Pap Mózes tanár Szék-Keresztur,
Péter János máv. áll. főnök Héjjasfalva, Pap Gyula unitárius lelkész, dr. Pólya Antal p. ü. fogai, gyak., Philippovics Béla jár.
irnok, Pulka Vidor várm. hivatalnok, Pala Antal városi hivatalnok
nejével, Raffay Domokos unit. esperes Ujszékely nejével, Rigetti
Károly p. ü. számvizsgáló nejével, Rosenstein Henrik jegyző
gyak. Holdvilág, Révay György várm. tb. aljegyző, Özv. Sándor
Lászlóné főispán özvegye, Sándor Jánosné gymn. igazg. neje
Székelykeresztur, özv. Sántay Sándorné máv. üzletvezető özvegye,
Somogyi István alispán nejével, dr. Schaser Gyula várm. főjegyző
nejével, Schreiber Ferenc főszolgabíró nejcvel, Sifft Ágoston főerdész nejével, dr. Stenzel Gyula szolgabíró, Szabó Károly áll.
urad. intéző nejével Fehéregyháza, Szabó Mihály malomtulajdonos, Szirkovics Károly kir. adótiszt, Szentpétery Jenő jogszigorló
Erzsébetváros, Szőke Béla tanf. hivatalnok, Schröder Géza p. ü.
szárntiszt, Socbor József erdész, Schaffer József várm. irnok
nejével, Teutsch Bapt József nagykereskedő, cs. és kir. udvari
szállító nejével, Téri Géza kir. aljárásbiró, Takács József kir.
adótiszt Beregszász, Tósa László p. ü. irodatiszt, Talaba Kálmán
tanítójelölt, Tala Jenő gépész Kőhalom, Ütő Sándor áll. tanító
nejével, Walbaum Frigyes polgármester nejével, özv. Wultschner
Frigyesné magánzónő.
Leányok. Andrássy Ilona polg. isk. tanítónő, Bölcskévy Ilona
áll. tanítónő, Biró Ella Betfalva, Benedek Irén, Barabás Piroska,
Szék. Keresztúr, György Irénke, Hoffmann Erzsi áll. tanítónő,
Héjjá Ella, Héjjá Irén, Katona Zsuzsika, Kelemen nővérek, Lendvay Juliska, Márkos Ánna, Márkos Róza, Márkos Trézsike, Keresztes Mariska, Nagy Irma Szék.-Keresztur, Oláh Gizella, Pala
Mariska, Raffay Irma Ujszékely, Rigetti Irma, Rigetti Ella, Radier
Mici, Siándru Marici, Sándor Ella Székelykeresztur, Sándor Ilonka
Székelykeresztur, Simon Zsuzsa Martonos, Schmidt Erzsike, Szóvá
Ilonka, Takács Ilonka Erzsébetváros, Talaba Eliz és Rózsika
Kőhalom.
Ezeken kívül a székelykereszturi tanítóképző dalkarából 18
ifjú, kiknek nevét nem sikerűit megtudnom és számosan mások
a polgári osztályból és a helybeli ev. luth. gymn. tanulói közül.
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Helybeli unitárius hitsorsosok pedig még növendék gyermekeiket
is magukkal hozták az estélyre. Estélyünk fényesen sikerült, a
közbejött akadályok ellenére is, mert akadályok is merültek fel.
Jelen akadály volt az, hogy a helybeli róm. kath. oltáregyesület
később hozzákezdve ugyan, de épen előző estére, február 2-ára
rendezett egy hasonlóan tánccal egybekötött műsoros estélyt, a
mi azon veszélylye! fenyegetett, hogy közönségünk egy, habár
csekély, részét elvonja, mert közönségünk egy része ugyanazon
elemekből kellett hogy kiteljék s nehéz két este egymásután
múlatni. Továbbá az, hogy úgy a rendező-bizottság tagjainak
egy része mint a közreműködők egy némelyike, közben beteg
lett és gyöngélkedett. Például gyöngélkedő volt dr. Boros György
dékán úr is és valóban áldozatot hozott az ügynek, hogy mégis
szives volt hívásunkra lefáradni. Rendező-bizottsági elnökünk
Márkos András úr pedig — sajnálatunkra — még az estélyen
sem jelenhetett meg, betegen feküdt. Hogy estélyünk mégis
fényesen sikerült, az általában a rendezőség érdeme ugyan, mert
minden kitelhetőt megtett arra, hogy a közönség részvételét megnyerje, de még külön is ki kell emeljem Ütő Sándor, Katona
Sándor és Kénossy István atyánkfiainak az érdemeit.
ÜtŐ Sándoré volt ugyanis a fáradalmakból az oroszlánrész,
mert ő végezte a művezetői teendőket s ezenkívül közreműködött az estélyen is; nemkülönben Katona Sándor is nemcsak az
estélyen működött közre, hanem Ütő Sándorral együtt fölrándultak Székelykereszturra és ott megnyerték a szereplők egy
részét az estély számára s egyúttal propagandát csináltak az
ottani közönség körében az estélyen való megjelenésre.
Kénossy István atyánkfia pedig a tőle megszokott finom,
udvarias és előzékeny modorban a helyi közönség verbuválása
körűi fejtett ki nagyfokú buzgalmat, de különben is minden
szükséges teendőre kiterjedt a figyelme s mindenütt jelen volt
a kellő időben útbaigazító tapintatos tanácsával, úgyszintén a
vendégek fogadásánál.
Azonban tudósításom nem nyújtana hű képet az estélyről,
ha nem emelném külön is ki, hogy mindezeken felül az általunk
felkért és közreműködött szereplők, nevezetesen dr. Boros György
dékán úr és Sándor Ella meg Jolánka kisasszonyok, úgyszintén
a védnökök Gálfi Kálmán főszolgabíró és Raffay Domokos esperes urak neve és egyénisége leginkább hozzájárult az estély
sikeréhez, mert a közönséget főként ez vonzotta az estélyen való
megjelenésre. A jelenvolt közönség oly jól mulatott, hogy a legnagyobb rész reggeli 6 óráig maradt együtt éb táncolt s csak
ekkor oszlott el, kellemes emlékeket víve magával s bizony máig
is emlegetik, hogy mily kellemes estét töltöttek el ott.
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Az anyagi eredmény ez: Bevétel volt 475 korona. Kiadás
volt 391 kor. 91 fillér. Tiszta maradvány 173 kor. 9 fill. Felülfizettek: báró P. Horváth Kálmán, Felsó'zsuk 20 korona. Raffay
Domokos esperes Ujszékely 20 kor., Oálffy Kálmán köri gondnok, főszolgabíró 18 kor., Apáthy Péter főispán 8 kor., özv. Sántay Sándorné 10 kor., ímreh József főszolgabíró Nagyenyed 5
kor., Pap Mózes tanár 3 kor., dr. Baumgarten Károly, Gyárfás
Málvina, Teutsch J. B., Péter János, Accipe Károly, X. Y . " 3 - 3
kor., N. N. és Pulka Demeter 2 kor. 40 fill., Horváth László
nyug. tanfelügyelő, Csutak Józsefné, Sochor József, Péterffy
Gyula, Pathó Béla, Lőrinczy Lajos, Fejér ímre számvizsgáló,
Deák Miklós unit. lelkész, Lőrinczi István, Szabó Károly, Bottá
Győző és Gürtesch Albertin 2—2 kor., Lang Ágoston 1 kor.
20 fill., Katona Ferencz, Szabó Mihály, N. N., Geiger János
kjegyző, Birnbaum Géza kjegyző és Fülöp Mózes fővigyázó
1—1 kor., Kovács János fővigyázó 60 fillér, Alföldi István, Nagy
János vigy. idsb. Lőrinczi Dénes, N. N. és Seiner Frank 40—40
fill., Sófalvi András és Szegedi János 20—20 fill. Fogadják egyenként hálás köszönetét a segesvári unitárius leányegyháznak úgy
a közreműködők, mint a felülfizetők és védnökök.
Különös köszönetünk illeti báró P. Horváth Kálmán főgondnok úr Óméltóságát, ki minden ily szent ügynél elsőül siet
meghozni a maga áldozatát, úgy anyagiakban, mint buzdító és
lelkesítő szavakban.
Segesvár, 1907. évi február 10-én.
Iklandi G y ö r g y Árpád.

Levél Angliából.*
A hosszú karácsonyi szünet első felét Londonban töltöttem.
Amilyen szomorú volt a mult évi ugyancsak ott, éppen olyan
boldog mostani ünnepem. Örömömet fokozza az, hogy az unitáriusok egyik mecenása meghívott Liverpoolba családja körébe,
a szünidő második felére, Jones W. Károly hajógyáros a Manchester College pénztárosa, innen az összeköttetés. Megsérteném
szerénységét, ha előállanék azzal, hogy mi minden ő e kikötővárosban. Egyike azon nagylelküeknek, kik életök és vagyonuk
javarészét embertársaik fölsegítésére áldozzák.
Szombaton este érkeztem. Megijedtem, látva a főúri fényt
és életet a külsőben. És általában igazi unitárius egyszerűséget
a lélekben.
* A mult számból tárgyhatmaz miatt maradt ki.

Szerk.
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Mesébe illő az, amit e családi körben láttam. Az étkezés
rövid imával kezdődik mindig, mi inkább a lelkészek otthonában
bevett szokás. Vasárnap vacsoránk különlegessége az, hogy
magunk szolgáljuk egymást, mert a cselédeknek szabad napjok
van. Vacsora után zene és ének hangjai mellett — hová egyegy magyar darab is belevegyült — beszélgetett vidáman a népes
társaság. Eltávozás előtt a házigazda behívott az ebédlőbe mindnyájunkat. Az asztal mögött a székek sorba voltak rakva. Előadás vagy mi más lehet itt készülőben? Letelepedtünk. Villanycsengő hangjára bejött az összes cselédnép. Helyet foglaltak
ők is. Jones úr az asztalhoz ült. Két könyv volt előtte, egyik
Biblia, másik imádságos könyv. A Bibliából egy alkalmi részt
olvasott föl. Azután mindannyian térdre hullottunk s ráborulva
a székre, elmélyedtünk lelkivilágunkban s emelkedtünk az ima
szárnyain. A Miatyánknak fönhangon való elmondásával végeztünk. Végre barátságos bucsúzgatás közben eloszoltunk.
E hálaadás a hét végén és erőmerítés a hét kezdetén minden vasárnap megismétlődik az éjféli órákban.
E fönséges jelenet után hálószobámba siettem. Szótalan
voltam. Elnyomtak gondolataim és érzelmeim. Nem gyújtottam
világot. Sokáig állottam ott a kandalló előtt, belenézve annak
lassan égő lángjaiba. Szempilláimra két könnycsepp száradt...
Istenem! milyen boldogok azok, kik a Te nevedben kezdik és
végzik el munkáikat!
Liverpool, 1907. január 7.
Raffay Károly.
w

Egy régi tanító leveléből.
Községünkben, általánosan szólva, visszaesést nem jelenthetek, mert ha 3—4-en az örvény szélén állnak is, de vannak uj
embereink, a kik megvetett lábakkal törnek előre. Az erkölcsi
és vallásos életre nézve pedig minden erőfeszítésünk mellett is
hanyatlás mutatkozik. A K. Pál családján kivül a többiek a zsidó
pálinkája nélkül megtikkadnának, s pedig a hol a pálinkát
fogyasztják ott az erkölcstelenséget, vallástalanságot terjesztik.
Minden reggel templomozunk, minden vasárnap kiilömb
meg külömb prédikáczióval áll elő S. tiszt, ur, s ő igazán jó pap,
noha beszédei hosszúak, még is a sok törvényenkivüli házasság,
a sok perpatvar, közönyösség, templomba nem járás, mind a
valláserkölcsi élet hanyatlása jelei. Még vigaszt lelünk abban a
tudatban, hogy sok helyen ugy sincs, mint nálunk.
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A kik Amérikába mentek volt korábban, azokból 5—6
hazajött, a többi oda van, s vannak kik készülnek, hogy elmenjenek. Vannak 2—3-an a kik semmit sem küldtek szinte 2 év alatt.
Istenem mennyi oiy marhája van Istennek, a melyik nem
eszik szénát. A mint sorba vettük teendőinket s számítjuk, hogy
egyik-másik községben, kik a D. F. Egyletnek tagjai, kitűnt, hogy
papok s tanítók vannak, a kik még ma is kivonják magukat az
egyletből, s még a közebéden sem jelennek meg.*

A Dávid Ferencz Egyletből.
A Dávid Ferencz-Egylet évi felolvasásainak idei sorozatát február hó
24-én kezdette meg- igen kedvező előjelekkel. Felolvasott dr. Kiss Ernő
fŐgimn. tanár »Dávid Ferencz, mint szónok« címen. A felolvasó nagy tudással és széles látkörü tanulmánynyal gazdagította a Dávid Ferencz kultuszt.
Szépen, érzéssel szavalt Jórend Jolán polgáriskolai tanítónő, melyet a közönség hálásan megtapsolt. A papnövendékek dalárdája is sikeresen működött.
Iszlai tanár úr vezetése alatt 2 szép énekkel. Kozma Ferencz alelnök úr
nagyon gondos, áttekintő, gyönyörű beszéddel nyitotta meg és zárta be a
gyűlést.
.
B. p.
w
I R O D A L O M .
Dávid Ferenc. Irta Kanyaró Ferenc. Külön füzetben is megjelent
Kanyaró Ferencnek Dávid Ferencről, a Ker. Magvetőből már ismert nagy
munkája. A szerző e művében is erős unitáriusnak, Dávid Ferenc rajongó
hívének bizonyul. A nagy szorgalommal és tudással megírt mű kiterjed
Dávid Ferenc korának és kortársainak ismertetésére, valamint nagy vallásalapitónk életét és működését ferde világításban tárgyaló irodalomra is.
Unitárius s z ó s z é k . II. kötet. Az unitárius lelkészkör megbízásából
szerkesztik: Deák Miklós, Vári Albert és Balázs András. Nagyon tartalmas
füzet, mely negyedévenként fog megjelenni. Célja az, hogy az összes lelkészek mánkásságának tükre legyen, valamint, hogy az egyházunkba belopódzott idegen szellemet kiküszöbölje. A jelen számban a következő dolgozatok jelentek meg: Szüntelen imátkozzatok (Ürmösi Károly). A templom
külső és belső ékességei (Sándor Géza). A lelkészi szolgálat ékességei (Nagy
Béla). Jézus és a farizeusok (Vári Albert), k mi husvétunk (Bölöni Vilmos).
Az örökélet hitének biztatásai és intései (Ürmösi Károly). A lelkész és a
hivek (Fazekas Lajos). Az unitár, ember jogai és kötelességei (V. A.). Téli
vasárnap (Gál József). Március 15-én (Badóci Sándor).
B o é r J e n ő : Az e m b e r . Minden ízében érdekes munka, meiy gondolkozó és nemes lelkületű szerzőre vall. A szerző az embert, amilyennek
lennie kell, akarja fölépíteni. Szerinte a társadalom s ennek tagja, az ember,
céljától nagyon messzi esett s azért ujjá kell alkotni mind a társadalmat,
mind az embert. Érdeme, hogy az ember eszményének eléréséhez a vallást
feltétlenül szükségesnek tartja. Még pedig nem a vasárnapi félvallásosságot,
hanem a tiszta benső hitet, mely az Istenszeretet mindent felülmúló erejében nyilvánul. Ki kel különösen a dogmák és a személyes Istenhit ellen is.
* Nincs
magát a Dávid
késő megtérni.
igazolják, hogy

tudomásunk arról, hogy valamelyik papunk kivonta volna
Ferencz Egyletből, tanító is kevés lehet, s még azoknak sem
Minden újév alkalmat nyújt. A jelen számban foglaltak szépen
a D. F. E. működése nem kisrendii munka.
Szerk.

59
Ezt az utóbbit elhagyhatta volna, de ebben is sok igazság rejlik s különösen a társadalomról s az ember mivoltáról oly magvas gondolatokat hoz
felszínre, melyek a legnagyobb érdeklődést biztosítanak a mű számára. B. p.
Bariha Miklós e m l é k e z e t e . A székely tehetségnek, a munkás erőnek, a szellemi nagyságnak gyönyörű példányképe Bartha Miklós, Rugonfalva szülöttje 1905. októberében váratlanul elhunyt, de még ma is visszasírják mindazok a kik ismerték. A kik Írásait olvasták és azokból ismerték,
úgy érezték magokat mint a ki nehéz betegség után egy tavaszi napon
kiment a kert fái közé a nap fényét és melegét élvezni, s rövid félóra multával elfedi előle a napot a sötét, hideg felhő. Búsan tér szobájába, s reménytelenül várja, várja, mikor lesz még egyszer állandó szép nap. Bartha Miklós
olyan volt a magyar hírlapirodalom nagy mezején, mint a fénylő és melegítő nap, a mely midőn delelője felé közeleg már perzsel, éget és öl is. de
azért mindig nagy, mindig bámulást, gyakran félelmet s állandóan tiszteletet parancsol. A Bartha Miklós emlékezete nem elenyésző, hanem növekedő,
mint az uj Magyarország, melynek egyik megteremtője volt. Nagyszerű
szerepét az EMKE-ben Csernátoni Gyula kir. tanfelügyelő rögzítette meg
baráti szeretettel és hűséggel. Az EMKE adta ki a kitűnő beszédet, melyet
minden jó magyarnak olvasni kehene, hogy ne feledje, mit köszönhet
e haza a korán elhunyt nagy székelynek.
b. gy.

EGYLETI ÉLET ÉS MKÉ558G.
Az egylet pénztárába f. évi jan.
24-tŐl febr. 22-ig rendes tagsági dijat
fizettek: Szabó Mihály, Kun Pál Kolozsvár 907-re, Farkas Viktor Dés
903—906-ra, Nagy József Harasztos
905-907-re, Dézsi Dénes Válaszút,
Csiky Kárroly Kolozsvár. Kádár József Des, Dézsi Mihályné Nagyajta
907-re, Gábor Albertné bzékelyudvarhely 905 907-re, Tana Sámuel Nagybecskerek 907-re, dr. Kozma Endre
Brassó 9!)5—906-ra, Szentmarjay Dezső, Szentmarjay Dezsőné Budapest,
özv. Benédi Sándorné Sunenfalva,
Zoltán Albert, Fekete Dénes, Biró
Andrásné Kolozsvár 907-re.
Előfizetői dijat fizettek: Sándor Mózes Székelyudvarhely, Geréb Ádám
Kraszna, ifj. Szenássy Ferencné Bés,
Kántor Jozsefné Reketó, Klobucar
Viktor Budapest 907-re, Stolz Adolf
Nagykikinda 904 906-ra, Boér Gergely Kolozsvár 905—906-ra, Székely
Ferec Egeres 907- 908-ra, Szinte Ferenc Br assó, Domokos Árpád Tamási,
dr Jancsó Öeönné Marosujvár Ferenczy Mari Kolozsvár, Péch Aiadárné
Budapest,907-re, Szabó Lajosné Brassó
906-ra, Simó Ferenc Budapest, Gál
Sándorné Kide, Ferencz Gyula Gyaiu
907-re.

Alapító tagsági dijat fizetett Gyöngyössy Béláné Kolozsvár.
A háromszékköri fiókegylet pénztárába fizettek : Török Sándor Brassó
906-ra, Varga András Bita 906—9 7-re,
Benkő Árpad Árkos 908- 905-re, Barabás Sándor 905 906-ra, özv. Bonca
Györgyné Sepsi kőrös-patak, Bedő
Lajos Káinok 906-ra, Ütő Lajos Árkos 901—9()5-re, Simón László Sepsiszentgyörgy, Kádár Sándor Sepsi
kőrös-patak, Gönci Imre S> psi^zentkirály 906-ra, id. Péterfi Sándor Nagyajta 901 —900-ra, Péterfi Lőrinc 905-re,
LŐfi Gyula Sepsiszentgyörgy, Kisgyörgy Tamás Bölöcs özv Göncz
Mihályné Árkos 906-re, G<>ncz Mihály
Laborfalva 907-re, Tana János BolÖn
900—9 2, 905—906-ra, Unitárius Egyházközség Kökos 904 905 re, Lőfi
Ödön Bölön 9 6-ra, Unitárius Egyházközség Bölön 903—9 6-ra, Hossú Ferenc Káinok 904 9 6-ra, Szentiványi
Miklós Sepsiszentgyörgy, Albert Lőrinc Bölön 906-ra, Unitárius Eg\házközség Káinok 902- 9 6-ra, Ver ss
György, Benedek Lajos Bi assó 9 49< 6-ra, Kövendi Mihály 906 ra, Rapolti Sándor 9 5 - 9( 6-ra, József Lajos,
József Lajosné, Szatmári Józzef, Bedő
Imre Sepsiszentg) örgy, Csiszér Béla
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Eresztevény, Took Balázs Sepsiszentgyörgy ..908-ra, Berde Ferenc Laborfalva, Ördög F e r e n c Árkos, Bölöni
Vilmosné Sepsi kőrös-patak, Kiss
Elemér Sepsiszentgyörgy 905—906-ra,
Marosi Ferenc,.. Székely Elek, Szász
Béláné, özv. Ütő Benjáminná, Ütő
András Sepsiszentgyörgy 906-ra, Szabó György Árkos 905—906-ra, Barabás Ferenc 906-ra.
Az arany ostor dakör illó kegylet pénzt á r á b a fizettek: Fekete Ferenc, dr.
Pálfy Gyula, Unitárius Egyházközség,
Unitárius Gimnázium, Albert János,
Törős János Torda 907-re, Nagy Dénes Alsójára 906—907-re, Fülöp Mózes Szentmihályfalva, Pálfi J á n o s
Csegez, Varga Dénes Torda 907-re,
Székely László 906-ra, ifj. Bardóc
Ferenc, Nagy Balázs Torda 907-re,
Bartha János, id. Balogh György,
Cupor Fsrenc, Király István, Kelemen Istók, Lázár Miklós, Székely
János, Vernes Ferenc, Vernes József
Torockó 906-ra, Borbély Péter, Botár
János, Botár István, Botár János ig.
Cséa János, Kriza István, Kriza Sára
907-re.
A kereszturköri fiókegylet pénztár á b a fizettek: Kozma Miklós Fiátfalva,
Kökösi Mihály Tordátfalva, Ekárt
Andor Csehétfalva 907-re, Sándor
Áron Kadács 906-ra, József János
Firtosváralva 905-re, Miklós György
Szentmihály 9)1—905-re, D. F. É.
fiók Csehétfalva 900—903-ra.
Az U. K. céljaira ajándékozott K.
F. 5 K, az egylet perselyébe a Kolozsvári Koronabank Részvénytársaság 25 K Gábor Albertné Székelyudvarhely 30 f., Boér Gergely Kolozsvár
f. F o g a d j á k az egylet
köszönetét.
Kolozsvár, 1907. február 22-én.
Gdlfi Lőrinc, pénztárnok.

Az e r k ö l c s i szabályok iránt máris
mutatkozott érdeklődés. Péterfy Áron
igazgató-tanító ur Homorod-almásra
megrendelt 150 példányt, ha darabja
2 fillér. Más is bátran rendelhet mert
2 fillérért adjuk, de egy csomagban
legalább 50 darabot meg kell rendelni,
mert nemcsak kis gyermekeknek, hanem nagyoknak is meg kell tanítni.
A konfirmáló gyermekek, a vasárnapi
iskolások mind ellátandók. A Dávid
Ferenc Egylet csakis a postai költségekért kér 2 fillért. A megrendelők megkönnyítik a kezelést ha a pénzt pósta
utalványon előre beküldik s a rendelést
a szelvényre írják.
Lelkész afiainak a téli számokat
megküldöttük 10. pld.-ban ha többet
nem rendeltek. Csak három helyről kaptunk visszautalást, de ez is elfogadható
magyarázattal. Igy hát akis lap 120!) háznál teljesítette a téli missiót. Reméljük,
hogy a mostani számnak fognak örvendeni, mind az apák mind az anyák.
A mi igyekezetünk meg van a jóra, s
az áldást várjuk híveinkre.
Panaszt kaptunk egy pár olvasónktól, mert felszólítás érkezett hozzuk hátralék fizetése miatt. Nagyon
kérjük ne illessenek váddal, mert a
Dávid Ferencz Egylet tagdijai 13 pénztárba folynak be s a felhívást ezúttal
nem a pénztárnokok, hanem a kiadóhivatal küldötte meg. Tévedés könnyen
fordulhat elé, mert p. o. a budapesti
tagok díja egy tömegben, nevek említése nélkül foly be. A felhívás olyan
udvarias volt, hogy mindenki láthatta,
hogy mi nem a végrehajtó szigorú
szerepét teljesítettük. Türelmet és elnézést kérünk mindenkitől. Vannak még
sokan a kiknek küldenünk kell, ha
hátralékaikat el nem intézik. Talán az
új év új kedvet ad a fizetésre. Ezt
kérjük.

EBVHáZl ÉS ISKOLAI M I K i i í H .
P ü s p ö k ü n k iránt a hivek között
sokképen és nagyon szépen nyilatkozott meg a szeretet, betegsége alatt.
Fölgyógyulása örömet okozott mindenfelé s tettekre buzdította a híveket,
mint ezt az alábbi adatok igazolják:

Fekete Gábor, kir. táblai elnök úr és
neje Balogh Anna őméltóságaik szeretett püspökünknek mult évi súlyos betegségéből történt felgyógyúlása emlékére még az új év alkalmából Katinka
leányuk, Almay Sándorné őnagysága
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által készített gyönyörű úrvacsorai kehelytakarót ajánlottak fel a püspök úr
által kijelölendő templom számára. Ezt
a szép kehelytakarót a püspök úr a
kolozsvári egyházközségünk temploma
számára küldötte el, amelynek urasztali készletei ez által ugy az igen szép
kehelytakarót, mint az ahoz kötött
emléket tekintve, nagyon becses darabbal szaporodtak. —" Deréky Gyuláné
báró Györffy Róza őméltósága ugyancsak felgyógyúlása emlékére egy igen
szép festménynyel lepte meg a napokban szeretett püspökünket.
Dr. Barabás József orvostudort
és fiatal hitrokonunkat, aki úgy a gyakorlati gyógyászat, mint a szakirodalom
terén szép nevet vívott ki magának, a
napokban a fejértemplomi kórház igazgató főorvosává választották. Kitüntetése alkalmából melegen üdvözöljük.
Szentannai Samu képezdei tanárt
a vallás és közokt. miniszter Székelykelykereszturról áthelyezte Kiskunfélegyházára Bár előléptetésnek tekintik,
a székelykereszturiak mégis sajnálják,
hogy Szentannai körükből távozik, mivel kedves, megnyerő modorával és
kiváló szaktudásával sok hasznos szolgálatot tett. Mi a múlt egyházi Főtanácson örömmel tapasztaltuk a közügyek iránti érdeklődését. Reméljük,
hogy ezután sem fogja megvonni
figyelmét egyházunktól.
rSebess"'PáT'i a budapesti unitárius egyház gondnoka, m. kir. posta és
távírda főigazgató, 1848/49. évi nyug.
honvéd, elhunyt febr. 7-én 75 éves korában. Nemesszívtí, munkás férfi, kedves családfő és kiválóan jó ember és
hű barát volt hosszú életében, melyet
közelebbről méltatni fogunk tüzetesebben. Csöndes pihenést a halottnak s
vigasztalást a családnak
|~Sándor G e r g e l y | abásíalvi unitárius lelkész rövid szenvedés után elhunyt febr. \7-én. Terjedelmes család
gyászolja.
Marosi Lajos vadadi kántortanító
elhúnyt 9 évi hű szolgálat után február 1-én.
Elhunytak. Nagy György meghalt.
Kolozsvár városban nevezetes ember
volt, mint sok éven át a nemzeti szín-

ház tagja s azután mint tisztasági felügyelője. A székely emberek íőpártfogójukat, az unitárius egyház igazán
buzgó hivét, a D. F. E. olyan tagját
veszítette el benne, a kinek nagy büszkesége telt abban, hogy az új évben
legelső legyen a tagsági dij befizetésével. — PtacsnikMária a Perédi György
hírlapíró édes anyja hosszas szenvedés
után febr. 24-én.
Jó alkalom kínálkozik a jó szívű
uraknak és nőknek, hogy egyházközségük tanulóit ellássák egész életre
szóló hasznos kis könyvekkel: a konfirmációi emlék drbja 12 fillér, az Erkölcsi szabályok 50 drb 1 kor.
H i r e k . Udvarhelymegyében Székelykereszturon, Siménfalván és Kobátf alván faragó tanf olya mot rendezett a
földmivelési miniszter. A kobátfalviról
a Sz. U. 12 székely ifjú nevét sorolja
föl, akik saját fájókból, saját házi szükségökre gazdasági szerszámokat készítettek. Mi is dicsérettel írjuk ide e jóravaló ifjak nevét: Deák Domokos,
Deák Sándor, István Mózes, Inczefi
Ferenc, Kozma Elek, Ozsvát József,
Pap József, Nagy Lajos, Szász András,
Pap János, Szász Dániel, Buda Imre.
Reméljük, hogy a többi községek is
kérni fogják magukhoz£a tanítómestert,
mert nemcsak szégyen, de nagy kár is
volna tudatlannak maradni éppen abban
a minek mindennap hasznát látjuk. —
Szégyen híz' a hogy a lópatkolás megtanulására nem akadt 25 ifjú ember s
e miatt Udvarhelyt nem taníthatták..
Igaza vari a Sz. U.-nak, hogy a vezetőkön is múlt, mert nem adtak felvilágosítást
S z í v e s kérés. Lapunk olvasóit tisztelettel kérjük szíveskedjenek szerkesztőségünkhez, vagy az unitárius titkári
hivatalhoz Kolozsvárra beküldeni az
Unitárius Egyház Főtanácsának 1901.
évről kiadott jegyzőkönyvét, ha azt
nélkülözhetik.
Szerkesztői üzenetek. K. Gy.
Sopron. Nagy eredmény, ha valaki oly
fiatal korában belátja, hogy az iskola
titka: a nevelve tanítás. Csak folytassa
munkáját, mert a siker nem fog elmaradni Köszönöm érdekes leveleit s bocsásson meg, hogy csak itt válaszolok.
Az imakönyv és a többi is elment.

P o l g á r d i i egyházközség kellemes
és kedves tárgysorsjátékkal összekötött
táncmulatságot rendezett. Érdekes és
becses dolgokat adtak a sorsjátékra :
Császár Jánosné, Császár Józsefné,
Vargyasné Császár Erzsébet, Szabó
Istvánné, Danka Józsefné, Varga Józsefné, Maróthy Gyuláné úrnők, Bódry
Juliska és Lidike, SzücsLídike (Velence >,
Poszler Marcsa, Römer Juliska (Kolozsvár), Albert Lina, Takács Lina (Papkeszi), Németh Ilonka, Vidi Mariska,
Reich Giruska, Berky Erzsébet, Szabó
Ilonka urleányok és „Kiss Károly, Asztalos Ferenc urak. Összesen mintegy
50 darab táigyak.
A táncmulatság alkalmával fölülfizettek: Fischer Mátyás 10 kor, Müllner Mihály 4 kor, Csizmadia Imre
4 kor, Kökössy Mihály 3 kor, Asztalos
Ferenc, Domokos Árpád, Decsi Károly,
Lackovics Béla, Ludvigh Sámuel, dr.
Radnai Sámuel, Szűcs Lidike 2—-2 kor,
Beke Antal, C s i g ó j e n ő , Stamzer Mór,
Kreiner Sándor, K. Kovács Dániel,
Molnár István, Takács János, Reich
Simonné 1 —1 kor, Kiss Károly 7 kor.
és Berky Fcrenc 3 koronát.
N y i l v á n o s n y u g t á z á s . Recsenyéden a közbirtokosság megértvén, hogy
a helybeli régi papiház sem a célszerűség, sem az egészség követelményeinek, sem pedig egy lelkészi család
legszerényebb igényeinek meg nem
felel, a múlt év nyarán a lelkész egyszerű felhívására egyhangúlag meghatározta, hogy egy alkalmas papiház
építésében az egyházközségnek segítséget nyújt s az ugar határában levő
kaszállók termésének fele részét 3 éven
keresztül papiház-alap javára ajándékozza. Ezen határozat alapján nevezett
célra, a múlt évi termés árából 120 K.
53 fillér jutott. A szalmáskepe lizetők
szintén e célra önkényt adakoztak
5 5 kévét, amiknek árából, a lelkész
ajándékával együtt, 20 kor. folyt be.
A helybeli ifjúság követve a jó példát,
szintén e célra ajándékozta a télen
rendezett táncmulatság tiszta jövedelmét, melynek gyarapításához, a beléptidíjak váltásakor felülfizetéseikkel hozzájárultak: Orbán Sándor és Fekete Jó40 fill. Ürmösi Jenő tanító
zS ef 40
j kor. 60 fill, Ráduly J., Béres M. Dáné

20 - 02 fill., Kovács M. 1 kor. 20 fill.,
Török I. 60 fii 11, Gál J. lelkész és özv.
Sándor Gy.-né urnő 2—2 koronával,
ami a jegyek rendes árával együt t 12
kor. 58 fillért teszen. Midőn ezen adományokat e helyen is nyugtázni kedves kötelességünknek ismerjük, egyszersmind kívánjuk, hogy a gondviselő
Isten tartsa m e g továbbra is polg. és
egyházközségünk tagjai között a jelenleg meglevő szép egyetértést, összhangot s sziveikben azt az őszinte
érdeklődést, buzgóságot, mely a közügyekért áldozni is kész Recsenyéden,
1907. febr. 17-én. Bomb ér András gondnok, Gál József lelkész.
N y i l v á n o s n y u g t á z á s . A kolozsi
egyházközség régi, hátuljátszó orgonáját kijavítatta és előljátszóvá alakitatta
át. Az átalakítás és javítás 720 kor.-ba
került Ez összegből 353 kor.-t a hívek
adtak össze és p e d i g : Id. Kozma Pál
21, Kovács József énekvezér 20, Kozma
József 20, Darkó Lajos (Kolozsborsa)
20, id. Kovács Pál 10, Kun Sándor
Bálinté 10, Pilbár István 10, legifj. Kun
József 10, ifj Kozma Pál 10, Kozma
Józsefné 10, Kutas Dani 10, id. Kovács
Mihály 10, Székely Mihály 10, Csete
Imre 10, ifj. Kun József 10, Csete Pál
10, Pilbár György 10, Székely László
10, Murányi Farkas Sándor I Bpest) 10,
Tóth Albert (Felsőzsuk 10, Kun Sándor Józsefé 10, Kun György 6, Kun
János Jánosé 5, Fazakas István 5, ifj.
Kovács Mihály 5, Csete Pálné 5, Csete
Imréné 5, Kun János Gergelyé 5, Kun
Gergely 5, Kun Ádám 5, Kun István
5, Budai Endre 5, Kun Pál 5, Deák
Imre, Cerjér 5, ifj. Farkas Ferencné 3,
Székely Mihályné 3, özv. Kun Ádámné
3, Fazakas János 3, Kovács János 2,
id. Bódi Istvánné 2, özv. Deák Istvánn é 2, Pilbák Györgyné 2, Kovács József Józsefé 2, Kun Ádámné 2, Kerekes Sándor 2, Kun Mihály 2, Kun Pál
(Kolozsvár) 2, Péter András 2, Szabó
Ferenc ev. ref. 2, Jakab Mihály 1, özv.
Tatár Mihályné 1, Dezső István 1, özv.
Kerekes Sándorné 1 koronát. Fogadják
a nemes szivü adakozók e helyen is,
az egyházközség nevében, hálás köszönetünket. Kolozs, 1907. február hó
15-én Bíró Elek lelkész, elnök. Kovács
József jegyző, ifj. Kozma Pál gondnok.

Nyomatott az »EIlenzék<-könyvnyomdában Kolozsvárt.

