
XXVI. évf . Kolozsvár, 1913 március 3. szám. 

A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE 
KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET 

SZERKESZTI: 
Dr. BOROS GYÖRGY 

FŐMUNKATÁRS: 

TARCSAFALVI ALBERT. 

T A R T A L O M -

A szerkesztő asztaláról 41 7 
Mit hisznek és mit nem hisznek az 

unitáriusok ? 11. Ürmösi Károly 42 
Új időszak küszöbén 45 
Arany érdemérem Taftnak . . . . 47 
Magány. Tarcsafalvi Albert (vers) . 48 
Báró Györffy Rosalia (képpel) . . 48 
Nők világa. A szeretetről. Kovács ! 

Sándorné 50 

Tűzhely mellett. Máté György ado-
mánya, Benczédi Pál 54 

Levél. Kiss Aladár . 59 
Unitárius estély Segesvárt —s —t. 61 
Egyházi és iskolai mozgalmak . . 62 

Borítékon: A D. F. E örökös ala-
pitói. — Az egylet pénztárába. 
— Aranykönyv. - - Hirdetések. 

Mennyegzői, konfirmációi s ünnepi alkalommal 
igen kedves és jótékonyhatásu állandó ajándék 
az imakönyv. ?SZIVEMET HOZZÁD EMELEM, 

irta dr. Boros György, női imakönyvet a sajtó meleg 
szavakkal üdvözölte, a közönség valláskülönbség nélkül megked-
velte. Ára csinos vászonkötésben, arany kehely és arany cimmel 2 K 
40 fill. Öt példány egyszerre rendelve 10 K. Bőrkötés arany-
széllel (barna, sötétkék, fekete) 6 K. Fehér csont, se lyem- és bársony 
kötés többféle szinben, kivállóan jó papiron 10 K. Bőrkötés 
remek kivitelben 14 kor. Megrendelhető a szerkesztőnél . 

NYOMATOTT GÁMÁN 1ÁN0S ÖRÖKÖSE KÖNYVSAJTÓJÁN KOLOZSVÁRT. 



A D. F. E. örökös alapítói, 
15. K. Nagy Béla Kraszna kiegészítésül 20 kor. —• 60 kor. 
17. Matskási Lajosné özv. édes anyja Farkas Józsefné 40 kor. 

alapítványa, kiegészítésül 20 — 60 kor. 
18 Boér Gergely Kolozsvár 100 kor. 
19. Raffay Zsigmond lelkész (I. rész) 100 kor. 
20. Imreh József főszolgabiró (I. rész) 50 kor. 
21. Borbély Sándor igazgató bejelentett 100 kor. 
22. Dr." Székely Ferenc miniszter 100 kor. 
23. Boncza Miklós egyh. tanácsos 160 kor. 
24. Dr. Kőváry László 120 kor. 
25. Tischler Mór 100 kor. 
26. Mikó Dezső 2 részletben bejelentett 100 kor. fiz. 50 kor 
27. Thoroczkay Vencel, Guraszáda 100 kor. 
28. Kovács József gondnok Hódmezővásárhely 100 kor. 
29. Kovács Józsefné Hmvásárhely 40 kor. kiegészítve 100 kor. 
30. Ajtay Józsefné Ielkészné Hmalmás í. részlet 20 kor. 
31. Sípos József m. kir. adötárnok 100 kor. 
32. Merész (Müller) Gyula festőművész 100 kor. 
33. Nagy Balázs egyh. tanácsos Torda 100 kor. 
34. Dr. Balogh György ügyvéd Torda „most csak ennyivel, 

majd többel fogom méltányolni azt a nemes valláserkölcsi messiót 
melyet az igen kedves lapunk betölt ' 20 kor. 

35. Pap László áll. főnök Brassó 100 korona. I. rész-
letét 40 kor. 

36. Székely Miklós Torda 60 kor. összesen 100 kor. 
(Ha az igéretét mindenki beváltja, a jövő számban az 50 

meg lesz. Ha a jó szándékát mindenki követi a f. évben el-
érjük a 100-at) 

99 és 100-ik akar lenni Székely László m. levéltárnok, örö-
kös alapitóink, de csak akkor küldi be a 200 korona összeget, ha 
a megelőző 98 szám be lesz telve. Hogy sor kerüljön rá egészen 
olvasóink áldozatkész buzgóságától függ. Vájjon elveszítjük-e a 
200 koronát ? Sokan vannak a hivatalosok! 

Az egylet pénztárába a folyó évi január hó 20-től február 
hó 20-ig rendes tagsági dijat fizettek: özv. Komaneszku Sándorné, 
Zsakó Istvánné Kolozsvár 913-ra. Pap Gyula Ikland 907—910-re, 
Kovács József Kolozsvár, Szegedi Árpád Budapest 913-ra, Kerekes 
István Brassó, Gegezi Samuné Torda 911—912 re, Régeni Jolán 
Harasztos, Létay László, Csipkés Manó Temesvár, Berger Gusztáv 
Kolozsvár, Marosi Ferenc Zombor, Kádár József Dés 913-ra, 
Jakab János Szásznádas 912—913-ra, Csegezy Tamás Ádámos 
909-910-re, Kis Kovács István, Nagy józsefné Kolozsvár 913-ra. 

Előfizetői dijat fizettek: Székely Sámuel Szamosujvár, Dr. 
Nádudvari Dezsőné Dézna, Szatmári Miklós Cegléd, Dr. Székely 
Ferenc, Székely Aladár Budapest, Végh József Székelykocsárd, 
Györké Lajosné Kolozsvár, Kerekes Miklósné Torockó, Hackler 
Arthur Budapest, 913-ra, Thoroczkay Vencel alapító tag Gura-
száda 912-re, Csák János Füzesgyarmat, Zs. Ibványi János, Bökfi 

(Folytatás a boríték 3-ik oldalán.) 



XXVl. év f . Kolozsvár, 1913. március. 3. Hzám. 

UNITÁRIUS KÖZLÖNY 
A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C S Ö S É L E T É B R E S Z T É S É R E 

KIADJA: S Z E R K E S Z T I : 

A DÁVID FERENCZ EGYLET Dr. BOROS uYÖRGY 
F Ő M U N K A T Á R S : 

TARCSAFALVI ALBERT. 

Előfizetési á r a : 2 kor. 44 fillér. E gy szám ára : Minden pénz Gál fi Lörincz egyleti pénztárnok -
24 fi l lér. Egyle t i tagok 5 évi kötelezet tséggel , 

egy évre 2 korona 4 f. f ize tnek. hoz kü ldendő Kolozsvárra 

A szerkesztő asztaláról. 

Vallás és egyház olyan viszonyban van egymás mel-
lett, mint a test és lélek. Sokan összetévesztik a kettőt. 
Sokan az egyháztól várják azt, amit csak a vallás adhat 
meg. Az egyház helyes kormányzása éppen olyan fontos, 
mini a test jól gondozása; de valamint az atlétaság sem 
tudóssá, sem erkölcsössé nem tesz, az egyházi szabályok 
pontos megtartása nem mutatja, hogy valaki Lélekben val-
lásos és szívben Istenben bízó. Egy kis egyházban lehet 
sokkal több vallásos ember, mint a 'sokszorta népeseb-
ben. Legyen mindenki hű egyházához, de soha egy per-
cig is ne tagadja meg lelkét, mert aki megtagadja lel-
két, megtagadja Istenét. 

Szemtől szembe áll ellenfelével a bátor ember. A 
gyáva alattomban, lesből lődöz. Ez a kát tétel azt a gon-
dolatot ébreszti az olvasóban, hogy mi hadakozásra buz-
dítjuk embertársainkat. Ilyesmi nagyon távol áll tőlünk, mert 
mi azt valljuk és azt hirdetjük, hogy békés utón el lehet 
intézni bármely nehéz kérdést. Lejárt az ököljog, lejárt 
a lovagiasság kora. Ma a lovagiasság azt jelenti, hogy 
tisztelettel adózik a nőnek a férfi, azt, hogy erkölcsi 
»bátorsággal beismeri hibáját jérfi előtt a férfi. 

Az embev' test szervezete az összes isteni alkotások 
között legtökéletesebb. Akkora területen anny i nemes 
szerv sehol sincsen összeszerkesztve. Anatómiailag az ál-
latok szervezete nagyon megközelíti, de psvchikailag azok 
is mérhetlen messziségben maradnak. Az ember látszó 
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lag inkább él testi, mint lelki jéletet, de közelebbről vizs-
gálva a lelki működés erősebb, terjedelmesebb. Minden 
testi működés egyben lelki energiát is használ lol. Már 
ha ez így van, a testet a lélek érdekében is védelmezni 
kell. A test olyan, mint a legtökéletesebb hangszer. Ha-
sonlítsuk a hegedűihez. Négy fő szerve a szem, fül, orr, 
száj: a négy húr, s maga a hegedű, teste. Hogy a test 
milyen hangol ad, egészen attól függ, hogyan bánunk el a 
húrjaival. Az ügyetlen, durva kéz kellemetlen hangot éb-
reszt. Zenei nyelven hamis hangnak mondják, pedig a 
hang igaz, csak a kezelés rossz. Az emberi lélekben is 
rossz, kellemetlen hangot (itt hangulatnak nevezzük) éb-
reszt a durva, kíméletlen elbánás. Kiég csak egy szó, 
azt a fül röktön a húrokra viszi, elég egy kézmozdulat, a 
szem azonnal fölfogja, el ĝ egy érintés, már el van rontva 
az egész lest és lélek hangulata, tehát munkakedve, ereje, 
rugékonysága, bátorsága. Mi következik ebből? Minden 
embert lanítni kell az elbánás művészetére, mert ha min-
denki jól bánik a nemes szervekkel, szép és tökéletes 
(összhangban foly az élet. 

Az unitárius vallás. Az unitárius vallás nyílt harc volt 
a dogmák ellen s az élet mellett. A hitet csak annyiban 
tartotta értékesnek, amennyiben kiegészítette az életei. A 
hitet mindennapi kenyérnek tekintette, tehá/ azt vizsgálta 
jótékonyan hat-é lelke tökéletesedésére, erkölcsi nemesedé-
sére, s ha ezzel nem volt összhangban, minden habozás 
nélkül igyekezett módosítani, mert csak az a hit méltó 
az emberhez, amely építői eg hat rá. 

Mit hisznek és mit nem hisznek az 
unitáriusok? 

— Másadik közlemény. — 

7. A szertartásokat, mini külső szerveket, szüksége-
seknek tartják az unitáriusok, bár nem elsőrangú fon-
tié|sságúaknak. Jézus tanítását követik: «mikor imádkoz-
tok, ne legyetek sokbeszédűek» és «ne az utcák szegletein» 
imádkozzatok, hogy «láttassatok az emberektől). A sok 
külsőség mellett elvesz a lényeg. A szív mélyéről fakadó 
őszinte ima vagy sóhaj, az áhítatos és összhangzatos szép 
ének, a hamisítatlan és meggyőződésteljes igehirdetés 
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éppen elégségesek arra, liogy a léleknek — Istenhez emel-
kedésre — szárnyakat kölcsönözzenek. 

Szentséget és szenteket nem ismerhetnek el, amikor 
még a legjobb — a 'hitünk szerint tökéletes ember 
is visszautasította a «jó» jelzőt. A 'keresztelést és úrva-
csorát, mint Jézus rendelésén alapulókat tiszteletben tart-
ják iés gyakorolják. Amaz a víz által, mint lelki tiszta-
ságra intő, — ez a 'kenyér és bor, mint Jézus megtöre-
tett lestét iés kiontot/ vérét ábrázoló jelképek által em-
lékeztet minket Jézus példájának követésére s főként az 
igazság mellett halálig való nűs 'gre. Ügy tar t ják azonban, 
hogy ezekben semmi titkos és bűvös erő nincsen, s ma-
gában véve egyik sem üdvözít s 'csak mint kötelessé-
gekre emlékeztetők lehetnek hathatós eszközei az üd-
vösségnek. 

A midőn «Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében» 
keresztelnek: ez a hűségre éis követésre való kötelezettséget 
fejezi ki — a szülők és keresztszülők előtt — a ker. 
tudomány iránt, amelyet isten akaratából jelentett ki az 
ő legjobb fia, s amelynek követésében Isten az ő ere-
jével, a szt. lélekkel támogat. Vannak azonban 
ma már, akik e kereszteliési formát nem helyeslik, mint 
amely félreértésekre adhal alkalmat s — különösen 
a külsőségek embereit megtévesztheti — s úgy tartják, 
hogy az apostoli fo rma a «Jézus nevében» is kellőleg ki-
fejezi a keresztelés icélját. 

8. Hiszik az unitáriusok, hogy a biblia isteni kije-
lentéseket és igazságokat foglal magában, s tiszta erkölcsi 
tanítások, magasztos elvek és példák által magasan ki-
emelkedik minden más könyvek fölött. Mint ilyent, amely 
méltán viseli az «élet könyve» elnevezési, a maga egészé-
ben tiszteletben tart ják. De abból a keresztény vallás 
alapjául csak a Jézus Krisztus tisztán fölismerhető és 
megkülönböztethető tanítását (minden hozzáadástól ment 
evangéliumát) fogadják el, s azokat, amelyek ezeknek 
szellemével megegyeznek. 

Ügy tart ják, hogy a biblia Isten igéjét magában fog-
lalja. l)e nem mind Isten igéje az, amit magában foglal. 
Elismerik, hogy azl Istentől ihletett emberek írták; de 
az ihletést a szellemben és tar talomban és nem a be-
tűkben keresik. Jézus apostolának szavait tartják szem 
előtt: «A betű megöl, a lélek az, ami megelevenít». 

9. Hisznek az unitáriusok nagy, egyetemes örök cé-
lokban, s mint e célok í<összességében: a tökéletességgel 
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Iösszekötőn boldogságban. Azaz: hiszik, hogy az ember 
boldogságra van teremtve. (Ez önként következik Isten 
atyai jóságának hitéből.) Ám amint igaz, hogy az arany 
tűzben tisztul meg, úgy igaz raz is, hogy valódi boldog-
ság, emberre nézve, küzdelem nélkül nem érhető el, s 
hogy teljes boldogság csak a tökéletesség teljességé-
vel együtt képzelhető. 

Ezért az unitárius hitvallásnak van még egy, mind 
a többinél lényegesebb sarktétele, s ez így hangzik: 
minden hitvallásnál fontosabb a vallásos hit. Az az 
egyéni, öntudatos, mély meggyőződésen alapuló, őszinte 
hit, amely nem «hallásból vagyon», hanem «Isten aján-
déka»; azaz: sok elmélkedés, tapasztalat, sőt küzdés és 
megpróbáltatás árán nyerhető meg. Az az «élő hit», amely-
ről vallomást életünkkel teszünk, — Istennek «lélekben és 
igazságban» való imádásával, — a legfőbb parancsolat be-
töltésével : az Isten és emberszeretet mélységével, vagyis 
tehát: szem előtt tartásával és követésével a Jézus intel-
mének: «Nem mindenki, aki ezt mondja : Uram, Uram, 
megyen be a mennyországba, hanem aki cselekszi az 
Isten akaratját». 

E hit által történt a világon minden szép és nemes; 
de e hit a maga teljességében eddig csak kiválóan nagy 
és nemes lelkeknek volt sajátja. 

Elérése mindnyájunknak célja, de hogy az általá-
nossá lehessen, ehhez a magasabb műveltségi színvonal 
általánossága kívántatik. Mélyebb tudás, szélesebb látkör, 
amely hova-tovább és mind többeket van hivatva elfogu-
latlan, tiszta gondolkozásra, lelki emelkedettségre, maga-
sabb fokú emberi önnbecsérzetre és nemes becsvágyra, 
szóval: a jézusi evangéliumnak mélyebb felfogásához és 
átérzé,séhez vezetni, s ez által a «hegyeket mozdító bit» 
íp e r s p e k t iváj át fő 11 árni. 

Ezért — azon meggyőződésük mellett, hogy az uni-
tárius (vallás nagy, egyetemes célok szolgálatában áll s 
az «élő hit»-nek minél nagyobb általánosságát helyes uton 
munkálja — megértik azt is s nem csüggeszti, — ha 
még mindig kevés követője van e vallásnak (bárha nem 
is olyan kevés, mint azt a számok mulat ják) s összeha-
sonlíthatatlanú'l nagyobb azoknak száma, akik a felüle-
tes 'vallásosság hívei; akik a vallásban még mindig a 
«tejnek italát», «a jelekét és csodákat» kívánják. De úgy 
vélik, hogy nem tesznek jó szolgálatot az emberiség ügyé-
nek azok, kik a tiszta látást, a szellemi világosság terje-
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dését bármiként is akadályozzák; akik a tudományokban 
ellenséget, a tudás bővülésében és mélyülésében vesze-
delmei látnak s azért ezeket lekicsinylik; akik a léleknek 
szárnyát szegik kizárólagosságokkal, elfogultságukká], túl-
haladod 'álláspontoknak, lehetetlen és észszerűtlen téte-
leknek föltétlen lekintélyekül állításával, egyedül idvezítő 
tanokként hirdetésével. Úgy vélik, hogy a jövő idők azo-

,kat fogják áldani, akik útját 'egyengették, áldásos forrá-
sait megnyitották a valódi, helyes és nemes értelemben 
vett közművelődésnek. (Bár nincsen kizárva, hogy nega-
tiv {érdemük azoknak is lesz, akik a közművelődést el-
téveszted útakon akarva szolgálni s ez által mintegy ki-
ll íva az igazság őszinte barátait — talán akaratuk ellenére 
is, — alkalmakat szolgáltattak a világosság sugarainak 
terjedésére s az igazságot szomjúhozó lelkek kielégí-
tésére.) * 

Ürmösi Károly. 

Új időszak küszöbén. 
— írják az o l v a s ó k . — 

A Budapesti Hírlap írja: (Az Unitárius Közlöny ju-
bileuma.) Nem valami zajos jubileumról van szó, csu-
pán egy puszta lény regisztrálásáról. Egy negyedszázad 
lelt el azóla, hogy az erdélyi részeknek ez a jól ismert 
folyóirata megindult, hogy jelentékeny szolgálatokat te-
gyen a magyar népnevelésnek. Mert a cím tulajdonképp 
csak látszólagosan mutatja, mintha ez a lap egy feleke-
zetnek tenne csak szolgálatot. Az Unitárius Közlöny több 
ennél. A Dávid Ferenc-egyesület alapította s ez már mu-
latja, hogy a nemes értelemben vett fölvilágosodást akarja 
szolgálni. A Folyóirat alapításában Brassai Sámuel, a 
nagyhírű tudós is részt vett; a szerkesztés munkáját pedig 
Boros György szerencsés kézzel találta el, hogyan kell 
egy tulajdonképpen népnek szánt folyóiratot úgy ve-
zetni. hogy az nélkülözhetetlenné váljék mindazokban a 
körökben, ahol megismerték. Bizonyos, hogy ez az egy-
házi jellegű folyóirat voltaképpen a magyar népműve-
lésnek tett igen hasznos és jelentékeny szolgálatokat s 
ezt regisztrálni akartuk akkor, mikor fönnállásának hu-
.szonötödik évét betöltőtte. 

Aki az Unitárius Közlöny 25 éves fennállásának mű-
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ködési hatását kutatja, olvasóinak a lelki és szellemi vi-
liágában azt megtalálja. 

És aki a nemes, igaz és jónak szomjazója: az Unitá-
rius Közlönynek lesz hü olvasója. 

És én mindenek felett kívánom, hogy az Unitárius 
Közlöny újjólag megkezdett 25 évi működésének hatásos 
ereje terjedjen ki minél több emberi lélekre. 

Kolozsvár. 
Fazekas Ferenc, volt csendőr. 

A lelkiismeretről. «A lelkiismeret helybenhagyó ér-
zéssel tölti be az embert, ha 'kötelességét híven teljesí-
tette». (Jób 31.) «Aki pedig nem őrzi lelkiismeretét, el-
veszíti hitét». 

Szólaljon meg az új évben minden ember kebelében 
és minden egyházban a lelkiismeret harangja s ez hív-
jon az Úrnak útain a jól -»elvégzett munka után lelki 
pihenésre az Úr hajlékába! A lelkiismeret szólaljon meg 
s állítson vétót, ha a szív múló szépségek után eped. s 
akkor is, ha az ész rideg számításával az anyagiakba tö-
rekedik sülyeszteni! A lelkiismeret egyesítse az ideális! 
és reálist, h o g y a középúton haladva, célt érhessünk! 

•Verespaták. 
Imreh József. 

Az Unitárius Közlöny olyan a hívő lelkeknek, mint 
a szép virágos rét a zümmögő kis méhi'kéknek. 

Kolozsvár. Dr. Balázs Ferenc. 

Negyedszázad szép története áll kedves kis «Közlöny»-
ünk mögött. 25 év óta kopog be minden hónap elején, 
minden jóravaló unitárius család ajtaján. Mint a dolgos 
méh a virágos rétről, ez is gazdagon megrakodva jő 
hozzánk, összegyűjti nekünk egyházi életünk virágos me-
zőiről: a hitnek és szeretetnek, a bizalomnak és remény-
ségnek, egyházunkhoz való hűséges ragaszkodásnak és a 
(kitartó munkának drága kincseit. 

25 év nagy és szép idő egy szerény irodalmi vállalat-
nak életében. De a «Közlöny»-t nem a negyedszázaddá 
nőtt 25 év teszi elismerésre és őszinte hálánkra méltóvá, 
hanem az a lélek, mely soraiból szétárad és az a hatás, 
mely nyomában mindenfelé fakad. 

Adja a jő Isten, hogy az új negyedszázadban «Köz-
ljöny»-ünk járja be e szép magyar haza minden szög-
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letét, hogy ennek szelleme és lelke nyomán a mi hitünk 
arasson újabb győzelmeket! 

Torda. Lőrirtczy Dénes, esperes. 

Arany érdemérem Taftnak. 
Az ámérikai Egyes ült-Államok lelépő elnöke, Taft úr, 

(nagyszerű és érdekes kitüntetést 'kapott. A Bnei Brith 
(Szövetség gyermekei) című zsidó szövetség a múlt év-
ben elhatározta, hogy éven kint egy arany érdemérmet 
fog adni annak a férfiúnak vagy nőnek, aki a megelőző 
évben legnagyobb szolgalatot tesz a zsidóügynek. 

Ezt az érmet, s úgy látszik a legelsőt, Taft elnöknek 
Ítélték oda a Szövetségnek Berlinben tartott gyűlésén. A 
fehér házban közelebbről nyújtotta át egy küldöttség. 

Taft elnök válasza olyan érdekes, hogy egy részét 
(érdemesnek tartjuk közlésre: 

Taft ezeket mondotta: Nem szükség, hogy én a zsi-
dónépről dicsőílőleg szóljak. Mi, akik nem tartozunk ehez 
a néphez, meghajlunk az előtt a nagy tisztelet előtt, mely-
lyel őseikre tekintenek, A fa j ereje, szelleme, türelme 
és az a kitartás, amelyet jogaik kivívásához, a faj eme-
léséhez ragaszkodnak; e nép történetét kivételesen ér-
dekessé teszik a világtörtéinelemben. Kétségtelen, hogy 
azok az üldözések, amelynek ki voltak téve a vallásuk 
miatt, bizonyos értelemben kétségtelenül irányították a 
faj jeliemét és kitartását, de hogy a világnak megmutat-
hassák a faj bámulatos tehetségét, szükségük volt egy 
olyan szabad országra, amilyen az Egyesült-Államok, és 
egy olyan kormányra, amely a törvény előtti jogegyen-
lőséget védi és érvényre juttatja. 

Az én alyám unitárius voll s engem el is ebben a 
hitben neveltek föl. Cincinnatiban az unitárius tem-
plommal szemben volt a zsidó synagóga, rabbija volt 
Wise Izsák. A rabbi a mi ft el készünk a rabbival kezet 
fogva működött. Dr. Wise sokszor prédikált a mi tem-
plomunkban, így hál ién az unitárius templomban zsidó 
rabbi lábainál ültem iés hallgattam a beszédei. Alig kép-
zelhető tehát, hogy az én lelkemben valami előítélet vol-
na. Nem fér kétség ahoz, hogy egy olyan faj, amilyen 
az önöké a civilizáció fejlődésével, előtérbe nyomul és 
legyőzi azokat az egyenetlenségeket és üldözéseket, ame-
lyek sajnos még most is folynak némely országban. . . 
Kormányzásom legnagyobb kitüntetései közé sorozom 
ezt a kitüntetési, amelyben részesítettek. 
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Valami fáj, valami sa jga t 
Régóta dalos szivemen, 
Valami égetó' forróság 
Gyakorta hulló könnyemen . . 
Eleddig, mint hű, jó bará to t 
Köszöntöttelek, szent Magány, 
Ma éltem gályát tördeled 
És a perc egyre közelebb, 
Mely szelíden borul reám. 

Ha a boldogság forrásából 
Innom már többé nem lehet., 
Ha elhagyott Isten s az ember: 
Miért hívogatsz te engemet? . . . 
Talán, hogy átélt keservekbe 

Fulladjon ismét a szavam 
S amikor minden, minden veszve, 
A szivemről egy dal jelentse : 
A hur elpattant, vége van! 

Mégis, csak hívjál, integessél 
Felém te komor, szent magány, 
S borult szemem ha meg nem látna, 
Kopogtass szivem ajtaján. 
S meglásd, a sokaság zajából 
Hallgatagon feléd megyek . . . 
S mikor éltem gályát belepted, 
A törzse már hajolni készebb, 
Nem lesz nehéz — ledöntened. 

Tarcsafalvi Albert. 

Báró Györffy Rosalia 
a róla elnevezett ösztöndíjalap adományozója. (Képpel.) 

Itt az áldott Erdélyben ringott bölcsője, egy család 
ölén, melyben az apát br. Györffy Sámuelt, az anyát, 
Petrichevieh Horváth Karolinl, leányukat, Berlhát, ké-
sőbbi gróf Kornis ZsigmondüH s fiukat, Károlyt, a kis 
Róza körül a legaideálisabb családi szeretet fonta kö-
rül. Ez a szeretet töltötte be zsenge szívét gyermekkorá-
ban s leli idővel a mindeneket a mi magasztos, szép, jó, 
nemes, átfogó nagy szív tartalma, mely elkísérte, mikor 
ki nagy Magyarországba fé r jhez ment s kísérte egész éle-
tén át utolsó lehel létéig. 

Szerette Istent, egyházát, a hazát, nemzetét, faját, a 
természetei, madárdalt , zenét, művészetet s mindenek le-
lett a virágokat : de szerette a 'szegényeket, az elhagyot-
takat, árvákat, a bánatosokat ás szenvedőiket. Hilt a túl-
világi életben s bátortalanul vágyott oda, ahol a földi 
életen túl nincs szenvedés^ és bú, csak béke és Isten di-
csőítése. s mert fájt neki a fgondolat. hogv ha ő ott 
boldog lesz, mily sok nélkülözés marad addig itt a föl-
dön, még elmúlása után is kívánt szerényen bár eny-
híteni azok sorsán, kik nehezen viselik az élet terhét s 
simítani a fájó jgiond redői 11 a zsenge, ár tat lan arcokon. 

Legyen mindenkorra áldott emléke! 



Báró DERÉKY GYULÁNÉ GYÖRFFY ROSALIA. 
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A szeretetről. 
Felolvastatott a Dávid F.-Egyletnek székelykereszturi fiókkörében Medeséren. 

Mélyen tisztelt hallgatóság! 
Midőn szívem teljes szeretetével üdvözlöm önöket a 

Dávid Ferenc-gyülésen, ez alkalommal a szeretetről ol-
vasok fel. 

Arról a szeretetről, mit Isten lehelt belénk, arról a 
szeretetről, mi által boldoggá tehetjük és boldoggá is kell, 
hogy tegyük, először saját magunkat, azután a hozzánk 
tartozókat, sőt még ki kell, hogy áradjon embertársainkra 
is, mert Isten az ő szeretetéi ingyen kegyelméből oly bő 
.mértékbe adta nekünk, hogy abból tudjunk másokra is 
szeretettel hatni, másokat is boldogítani. 

De ezt csak úgy tudjuk érvényre juttatni, hogyha 
azon mélységes nagy szeretetnek mindenkor és minden 
időben érezzük a hatását, érezzük az Istennek velünk 
való létét, mindig és mindenekben szeretettel dolgozunk, 
abban igyekezünk, hogy az az isteni nagy szeretet ben-
nünk diadalra jusson mindenkor és minden munkáink-
ban. Lássék meg raj iunk, hogy Istennek nagy szeretete 
munkálkodik bennünk, «mert minden nemes cselekedet-
nek örök törvénye a szeretet». 

így fejlesztve, így növelve azon szeretetei, mit Isten-
től vettünk, boldogok leszünk először azért, mert nem 
érintenek bennünket oly közelről a világi bántalmak, az 
embereknek rossz akaratú cselekedetei. Ezeken mind fe-
lül tudunk emelkedni abban a hitben, hogy vajmi kevés 
szeretet lakozik azoknak szivökben, kik annyira meg fe-
ledkeznek magukról, hogy igyekeznek embertársaikat bán-
tani. Szinte sajnálatot érzünk irántok és szeretnők meg-
mondani nekik, hogy Istennek szeretőiét ápolják szivök-
ben és nem a rosz indulatot. 

Azután boldogok leszünk abban a tudatban, hogy a 
bántalmakat, a roszakaratú cselekedeteket mindig jó in-
dulattal, szíves készséggel fizetjük vissza embertársaink-
nak és így szívünkben lakozik mindig az a boldogító 
érzés, az a lelki megnyugvás, amivel nem ér lel a föld-
nek minden kincse, minden vagyona. 

N O K V I L Á G A. 
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Az anyák igyekezzenek teljes szívok hői abban, hogy 
Isten szeretetét minél mélyebben ültessék gyermekeik 
szívébe, lelkébe, mert Isten oly bő mértékben ad ja 
az ő szeretetét, hogy az nem csak a szívet tölti meg 
bőségesen, hanem az elmét is megvilágítja. 

Mindenkor és mindenütt gyakoroljuk a szeretet mun-
ká já t .és így rá jövünk a r ra a meggyőződésre, hogy Isten-
nek szeretete, az ő áldó kegyelme mindig velünk van 
és munkálkodik bennünk. 

És erre, az Istennek nagy szeretetére, áldó kegyelmére, 
legnagyobb szükségünk van nekünk nőknek, mert van-
nak bizonyos dolgok, mik az életben előfordulnak és 
amik teljesen kivihetetlennek látszanak, amit csak a nők 
gyöngéd lelkülete, a nőiességgel járó f inom modor, és 
Istentől áthatott szeretettel munkálkodó szívok tud meg-
teremteni. 

E r r e van legnagyobb szükségünk ügy a társadalom-
bant, mint a családi életben, mert ezáltal tudjuk mun-
kálni felebarátaink és Önmagunk jóllétét, ez ad kitartást, 
erőt a küzdelmekhez, ezáltal tudjuk legyőzni az ellenünk 
oly gyakran felmerülő és sok oldalról jött bántalmakat. 
Ez muta t ja meg az útat, melyen békés, nyugodt lélekkel 
haladhatunk az élet zivatarán keresztül. Ez ad remény-
séget, bíztatást, egy jobb, egy csendesebb élet elérésére. 
Ez adja meg a nyugodt, csendes életet szívünkben, lelkünk-
ben és ha ez a csendes, nyugodt élet bennünk lakozik, 
akkor mindig meggyőződünk arról, hogy Isten mindent 
bölcsen cselekszik velünk az ő nagy szeretetével. 

Jönnek az életben ránk olv nehéz napok, oly megpró-
báltatások, hogy mélységes fá jda lmunkban megrendül a 
mi hi tünk, Istenben való bizodalmunk és megtörve, meg-
semmisülve így kiáltunk fel: Istenem! Hát hol van a 
te szereteted?! Hol van a te áldó kegyelmed?! Miért tet-
tél engem ily nagy próbára?! hiszen elviselni ezt én nem 
tudom. 

S bá r mennyit is gondolkozzunk raj ta , az isteni aka-
raton, bá r mennyit vizsgáljuk, kuta t juk az Istennek mun-
káit, azt a mi véges elménk fel nem bí r ja fog fogni. Bár 
mennyit is békételenkedjünk sorsunk iránt, végre is Is-
tenhez kell fordulnunk és könyörgő bizodalommal hozzá 
küldjük imánkat és kiérjük, hogy adjon megnyugvást a 
változhatlanban, jö j jön el az ő nagy szeretetével, meg-
nyugtató erejével segítségül nekünk. 

És végre is megnyugszunk abban a tudatban, hogy 
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ha Isten minket egyik kezével sújt, a másik kezével sze-
retettel int magához; értésünkre adja a fájdalmak által, 
hogy e föld múló örömei fájdalomteljesek és ne ragasz-
kodjunk oly nagyon a földiekhez, hanem készüljünk 
egész életünkbe egy jobb, egy csendesebb élet megnyer-
hetése után; készüljünk a mennyeiek elvételére, ahol örök 
a boldogság, ahol nincs többé szenvedés, fájdalom és 
ahol viszontlátjuk a mi szeretteinket, akik hamarább itt 
hagyták a földet és elmentek egv jobb hazába és várnak 
reánk a szent örökségben, ahol öröklétű az együttlét, a 
boldogság Istennek szeretetében. 

Én azt hiszem, hogy azért adja Isten a csapásokat, 
a mélységes fájdalmakat ránk, hogy könnyebben tudjunk 
lemondani a föld múló örömeiről és ne gondoljunk félve 
a halálra, hiszen ha mindig jól lenne dolgunk a földön, 
semmiféle fájdalmat nem éreznénk, úgy félve gondolnánk 
életünk végére, a megsemmisülésre, míg a fájdalmak 
terhe alatt megtörve, összeroskadva, gyakran egy-egy fáj-
dalomteljes napnak estéjén így sóhajtunk 1: Hála Is-
ten este vau meg in! — Mával is fogyott a földi kín! 

Ilyen érzések között örömmel várjuk a pihenési, az 
örök boldogságot, így hát ebben is Istennek hozzánk való 
nagy szeretetét látjuk. 

Ilyen szeretetet ápoljunk embertársaink iránt is, igye-
kezzünk abban, hogy az ők jóllétöket, boldogságukat te-
hetségünk szerint előbbre vigyük, szerezzünk másoknak 
örömei, legyünk szolgálatkészek a jó cselekedetben, igye-
kezzünk embertársainkat szeretettel, jóindulattal legyőzni. 
Minden dolgunkban a szeretet legyen fő vezérünk, mert 
így nagy és szép munkát végezhetünk el. Kiérhetjük gyak-
ran azt, amit addig kivihetetlennek tartottunk, elérhetjük 
azért, mert nincs a világon olyan emberi szív, hogy ha 
jó indulatú szeretettel közeledünk feléje: megne hallgatná 
kérésünket és ne teljesítené azt! 

De amint fennebb is említém, erre a szeretel mun-
kájára különösen a nők vannak hivatva; az ők gyöngéd 
lelkületükbe kell, hogy meg gyökerezzék az az isteni ado-
mány, ők kell, hogy ápolják, neveljék azt a nemes ér-
zést és először is a családjukban kell érvényesíteni, hadd 
ferezze meg annak minden »egyes tagja azt a gyöngéd 
figyelmet, szereletet, ami talán elviselhetőbbé leszi az 
életben olv gyakran előforduló kellemetlenségeket. Azután 
a mások jóllétén munkálni ezen Isteni szeretet hatása 
alatt, hiszen gyakran tapasztaljuk, hogy nagy és szép 
dolgokat mívelnek a nők. 
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Az ők finom lelkületök keil, hogy megérezze, kitalálja, 
hogy miként és hogy lehet egyes dolgokat kivívni, mi-
ként lehet a családi boldogságot, egyetértést szeretettel 
meghonosítani, — ezt mind a nőknek kell kitalálni, meg-
érezni és azt is, hogy embertársainkon miként lehet se-
gíteni, — ez nem is olyan nagy munka, mert ha isteni 
szeretet lakozik szívünkbe, akkor önként jő a jóindulatú 
cselekedet, a munkakedv és így dolgozzunk fáradhatatla-
nul, mert az isteni segítség mindig velünk van és nem 
engedi, hogy kifáradjunk a jó cselekedetekben, ami elő-
ször is nekünk nyúj t örömet és lelkesülünk a munkára 
azon tudatban, hogy másoknak segíteni tudunk. 

Mily kimondhatatlan boldogító érzés, ha látjuk, hogy 
másoknak örömet szereztünk, akkor kettős mértékben él-
vezzük Istennek mindenkor velünk való szeretetét és áldó 
kegyel inét. 

I)e hogy Istennek ezen nagy szeretetét és áldó kegyel-
mét mindenkor erezhessük lelkünkben, azt az érzést ápol-
nunk kell, növelnünk kell, hogy minden időben mun-
kálkodjék bennünk; azt pedig úgy tudjuk elérni legjob-
ban, ha el j árunk gyakran a templomba, hol Istennek igé-
jét hirdetik, ahol prédikálják az evangéliomot, ahol min-
dig a nagy szeretetről, a nagy kegyelemről beszélnek, 
amit Isten az ő hozzá ragaszkodó, az őt igazán szerető 
népének minden időben, minden alkalommal ingyen ke-
•gyelméből ad. 

Csak itt, a templomban, a szent leckéből ismerhet-
jük meg legjobban, Istennek irántnuk való szeretetét, böl-
csességét. itt meríthetünk magunknak lelki megnyúgvást, 
itt békülhetünk ki sorsunkkal, itt gondolhatunk nyugod-
tan földi életünk végére. 

Ezl a boldogító hitet, ezt a lelki megnyúgvást igye-
kezzünk megtartani szívünkben és imádkozni ne rnulasz-
szuk el soha. 

Mikor megkondúl a harang, áhítattal gondoljunk Is-
tennek szent nevére, ha bemegyünk a templomba vigyük 
oda buzgóságtól áthatott imádkozó szívünket és a leg-
szentebb érzelmekkel telt lelkünket, — emelkedjünk fel 
Ijélekben Istenhez azokban a szép énekekben, mik Isten 
dicsőségéi hirdetik és amit együttes buzgósággal énekel 
az alázatos szív, a magába szállt lélek, a szép orgonakisé-
rettek amely lelkünket magával ragadja és viszi fel a 
magasságba a mindenek Ürához, ahol öröklétű a bol-
dogság. a megnyugvás és ahova nekünk minden időben 
gondolnunk kell, hogy e földön jóllegyen dolgunk. 
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Ha ilyen érzéseket ápolunk szívünkben, akkor meg-
találjuk mindig a helyes útat, amely a szeretet mun-
kájához és a boldogsághoz vezet, ahol Istennek tetsző 
dolgokat végezhetünk el. 

Mindenkor és minden időben Istennek szent nevét 
magasztaljuk; őt hívjuk segítségül, hozzá imádkozzunk 
buzgó szívvel, alázatos lélekkel és rendületlen hittel: 

Szeretetnek szent Istene! 
Hozzád sóhajt szívünk, szánk; 
Leborulva téged kérünk 
Halld meg a mi hő Imánk! 

A szeretet szent tüzével 
Töltsd be a mi szívünket. 
A te igaz félelmedbe 
Tartsd meg kicsiny sergünket; 

Munkálkodjék bennünk mindig 
Dávid Ferenc szelleme, 
A szeretet, s igaz hitünk 
Éltünk jóra vezesse. 

Halld meg Atyánk imádkozó 
Szívünk minden kérését. 
Té r j be hozzánk, töltsd ki raj tunk 
Szent lelkednek erejét. 

Téged kérünk jó Istenünk 
Legyen meg akaratod, 
S ha a földi időnk lejár, 
Jöj jön el szent országod. 

Ámen. 
Kovács Sándornc. 

I M I . TŰZHELY MELLETT. 

Máté György adománya. 
Máté György uram igen gazdag és igen tiszteletre-

méltó ember Nagyfaluban. Nem emlékszik senki, liogy 
valaha valakinek ártott volna. Az adóját is panasz nél-
kül fizeti, a rovatai kifizetésében is első és soha sincsen 
ottan, ahol az emberek összevesznek. Ha észre veszi, hogy 
valahol nézeteltérés van, úgy oda lesz, mint a kámfor. 
A korcsmába is elmegyen beszélgetni s meg is iszik egy 
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kis pálinkát, vagy sört, ha megkínálják. Azonban nem 
igen kínálják, mert ő nem szokta viszonozni az ily meg-
tiszíeleseket, igy aztán György bátyánk a józanságnak is 
valóban mintája. Azonban egy kis hiba mégis van a 
kréta körül. Arról sem emlékszik senki, hogy Máté uram 
valaha valami nagy jót tett volna. Soha a közügyekben 
részt nem vett. S na erről valaki említést tett előtte, indu-
latosan szólott: «Elvégzem a magam dolgát, nem törő-
döm másokkal. Más is tegyen eleget kötelességének». A 
pap eleget mondotta, hogy ez még nem elég az üdvre, 
de Máté hajthatatlan maradott. Azután sem törődött sen-
kivel, de annál jobban gyűjtötte a pénzt halomra. Ő 
maga sem tudta, hogy kinek, mert hiszen gyermeke nem 
volt. Csak feleségével élt együtt, még pedig oly takarékos-
sággal, hogy ha tizenkét gyermekük lett volna, akkor 
sem kellett volna jobban spóroluiok. Nagyfaluban azt be-
szélték, hogy egy láda be is lelt már báligóval. s Mátlié 
uramnak már nem is lesz hova tennie a pénzét. Éppen 
jókor hallatszott a hir, mert a Itanító gyűjtést indított 
az orgonaalapra s kérte Mátét, hogy valamennyit adna 
abból a sok pénzből. A felelet nagyon rövid volt: Sem-
mit. Ezt is köszönöm, mondja a kántor nagy búsan. 
Szívesen, vágja rá Máté s a kántor úr valami olyant gon-
dolt, hogy most már csakugyan értem, miért mondotta 
azt Jézus, hogy könnyebb a tevének átbújni a tű fokán, 
mint a gazdagnak a mennyországba jutni. Szólani azon-
ban nem szólott, mert vannak pillanatok, amikor az 
timber sokkal jobb, ha nem mondja 'el, amit gondol. 

Nem is háborgatta Máté gazdát senki, mert ismerte 
mindenki az ő magának való természetét. Hanem egy-
szer bement hozzá is, aki gazdagokat és szegényeket egy-
formán meglátogat, aki nem személyválogató, hanem ott 
(terem az embernél, pedig soha senki sem várja, ez a 
nagyúr, nagy hatalom, melyet betegség néven félve tisz-
tel az emberiség. Ez aztán hamar meggyőzi az embert 
arról, hogy minden hiábavalóság. Máté György szomorú 
szívvel nézte a pénzes ládát, de bizony ha a Dárius 
kincse lett volna az ő kopott tulipános ládájában, az 
sem adta volna vissza egészségét. Küldött a tudós asz-
szonyhoz. aki különböző hókusz-pókuszokat csinált 80 
koronáért, az oláh papért, aki megpróbálta a Belsebubol 
ívj űzni belőle 20 koronáért és két véka kukoricáért, vé-
gül elhivatta az orvost is, aki meg rendelt orvosságot, 
hidegvizes borogatást, friss levegőt 2 koronáért. Mégis 
csak áldott jó dolog a körorvosi intézmény! Legolcsób-
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ban rendel s amellett még nem is kínozza meg az em-
beri holmi füstölővel, mint a «tudós asszony» meg a 
pópa. 

Az egészség azonban olyan, mint a becsület. Könnyű 
elveszíteni, de nehéz visszaszerezni. Máté György érezte, 
hogy minden nap betegebb lesz. Verejték hullott alá 
homlokáról, nagy láz gyötörte. Néha nem volt eszmé-
leténél, a beszéd pedig nagyon nehezére esett. A rokonok 
és jóba rátok összegyűltek nagy búsan. Mert illik búsulni, 
midőn ily előkelő ember betegeskedik. Aztán jobb, ha 
az ember embertársát még életében elsiratja, mert ki 
tudja, halála után már tudni fogja-e faz ember, bogy 
őt ki siratta el. Leghangosabban régi bajtársa. Varga Mi-
hály siratta. 

— Mondottam, hogy ne menj az orvoshoz. Az orvos 
»tiönkre tesz. Az én gyógyszerem az (jkröt is meggyó-
gyítja, téged is meggyógyított volna. Istenem, Istenem, 
miért is nem fogadtad meg szavamat . . . 

Szegény beteg még jobban verejtékezett, mert Varga 
Mihály nagy hangosan azt is megsuttintotta a látogatók-
nak, hogy a beteg nem éri meg a reggelt. Már pedig 
az ily vigasztalás a nagy betegeknél nem szokott a leg-
kedvesebb lenni s bárkire is nagyon csüggesztően hatna, 
ha ily kellemes vigasztalásokkal halmoznák el. Egy pil-
lanat alatt összegyűlt az egész falu, s az asszonyok meg-
lehetős sápitozást vittek véghez. Különösen az fúrta az 
oldalát több rokonnak, hogy György bátyánk csinált-e 
végrend el el el. Már annyira biztosra vették a betegnek 
súlyos állapotát, hogy papárt küldöttek, aki nemsokára 
meg is jelent az egyházl'i kíséretében, aki az úrvacsorai 
kellékeket hozta. A pap mindenek elolt vigasztalni pró-
bálta a csüggedt beteget s kérte :a látogatókat, hogy in-
kább egyenként érdeklődjenek a beteg sorsa iránt, mert 
ha folytonosan tele van a szoba, az elhasznált levegő 
még az egészséges embert is beteggé tenné. Meghallgat-
ták az emberek a beszédet, igazat is adtak a papnak, 
de azért tovább is ott maradták a fülledt levegőjű szo-
íb iában. 

A pap buzgó imát rebegett az egek lírához, melyben 
esedezett a beteg egészségeért és lelki erejének meg-
adásáért. Majd feladta az Ürvacsorát s a beteg mintegy 
megkönnyebbülten dőlt párnájára. 

A pap vigasztalta a kétségbeesett Máténét s lelkére 
kötötte az asszonynak, hogy az orvos rendeleteit tart-
sák be. Meg is ígérte az lasszony, de őt már Varga Mi-
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íiály úgy meggyőzte a beteg sorsának reménytelen vol-
táról, hogy szinte fölöslegesnek is tartott minden intéz-
kedést. 

A pap eltávozta után a beteg nyugodtabbnak látszott. 
Lecsukódtak szempillái s mély álomba merült. A kö-
rülötte állók azt gondolták, hogy meghalt, azonban csak-
hamar észrevehető volt, hogy csupán alszik. 

Máté György csakugyan elaludott. Annyit félt a kö-
zelmúlt napokban a haláltól, hogv éppen azt álmodta, 
hogy meghall. Lelke elhagyta porhüvelyét s azelőtt so-
hasem képzeli gyorsasággal haladt a mennyország felé. 
Néhány perc és már a holdat felhagyta, néhány pere 
múlva óriási utat lesz meg, már lát csillagokat közelről, 
a napot is elhagyta volna, de az már lenyugodott s így 
nem találta útjában, pedig nagyon kíváncsi lett volna 
arra is, hogy milyen a nap közelről. 

Nagy hírtelen tehát Máté György megjelenik a meny-
ország kapuja előtt. Azonban a kapu már nem nyílt 
meg oly gyorsan, mint amily hamar megtette á telek 
a mérhetetlen nagy utat. Azonban Máté György várt, 
néha-néha mégis nyílt a mennyország kapuja, de va-
lami hatalmas kéz mindig visszataszította. 

— Én csak méltó vagyok* a mennyország gyönyör éré — 
bíztatja magát a már csüggedő lélek, — első gazda vol-
tam Nagyfalúban. A templomban első padban ültem. 
Igaz, elszán lógattam az egyházközség földjéből, (le az 
ekklézsia nein vette észre — nem vette vissza —. . . miért 
is nein vette v issza . . . én vissza is adtam volna, monoló-
gizált oly hangon, mint akinek nagyon közel Van a sírás, 
mint akinek a torkát fojtogatja valami bűntudat. 

Ebből a helyzetből egy hozzá kezeledő különös lélek 
szabadította ki. 

— Mennyországba akarsz jutni, testvér? -- szólt a 
hozzá közeledő lélek. — Ne is próbáld, úgy sem en-
gednek be. Sőt többet mondok, a rpokolba sem fogsz 
bejutni. 

— Nem jutok a mennyországba, én, Nagyfalu leg-
előkelőbb, legműveltebb embere. Az lehetetlen. 

— Nem bizony! ÉJI is azt hittem, hogy a legelső 
hely van számomra fönntartva a mennyben, de midőn 
meghaltam, mégesak a pokolba sem fogadtak be. 

— Ki vagy tehát, mi borzasztó vétked, hogy sem a 
'mennybe, sem a pokolba nem fogadnak be? — Szólt 
AI á lé inegliökkenve. 
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— Ncvcm Peer Gyut. Ti Nagyfaluban nem ismer-
tek engem, mert én fenn éjszakon, Norvégiában szület-
tem. Hanem a vétkemet annál jobban ismeritek, te is 
hbban leledzel, mert te is azt laz elvet vallottad, hogy 
elég légy magadnak, ne törődj a mások bajával. 

Máté György érezte, liogy csakugyan igaz. de azért 
amikor látta, hogy néhány lélek előtt megnyílt a menny-
ország kapuja, ő is a többiekkel belopózott. 

Éppen olyan volt a mennyország, mint amilyennek 
képzelte. Gyönyörű zene, valami zsoltárhang hallható; 
nagy fényesség mindenfelől, mely egyáltalán nem sérti 
a szemet. Angyalok nagy csoportja röpköd mindenfelé 
s nem sokkal a bejáraton belül látható Jézus Krisztus, 
amint itél a lelkek fölött. 

Máthé előtt egy koldus állóit, akit az Űr Jézus a 
ímenyország örömeire méltónak ítélt. Majd ment egy 
püspök, aki a szabadkőm íves páholynak tagja volt, de 
azért a legósdibb ultramontán elveket gyakorolta, egy 
politikus, aki folytonosan az erkölcsöt prédikálta, de 
valójában a legerkiölcstelenebb üzelmeket végezte, egy 
bíboros, aki a lelkek fölött való hatalmát arra használta, 
hogy az igazságot elrejtette előttük iés mindezeknek azt 
mondotta Jézus: «Nem ismerlek titeket». Majd ment után-
nuk Máté György: «Téged sem ismerlek», szólt tompán 
az ítélet. 

Er re Máté György kisompolygott a menyországból 
s elindult azon az úton, ahol van sírás-rívás és a fogak-
nak csikorgatása. A menyország kapuja előtt találkozott 
ismét Peer Gyuttal. 

— Mondottam ugy-c, hogy hiába fáradsz a meny-
(ország felé, de a pokol felé is hiába mész. Nem voltál 
'.sem eléggé jó, sem eléggé rossz. Ili mindent tudnak. 
Itt nincsen protekció, itt nincsen összeköttetés, itt nem 
lehet a bírákat hamis tanúsággal félrevezetni. 

— Azért megpróbálkozom a pokollal, mer t olt is jobb, 
mint sehol, — szólt kétségbeesetten Máté. 

— Ne tedd azt, mert úgy is tudom, hogy nem fogad-
nak be, tehát legalább is most még ne tedd. Az örökké-
valóság elég hosszú idő s azalatt még próbálhatsz sze-
rencsét, hanem nézd meg innen, rokonaid hogyan ve-
szekednek vagyonod fölött, hogy szid, hogy átkoz az. 
íaíkinek kevesebbet hagytál, s hogy tékozolja az el az 
örökséget, aki legtöbbet kapott ; nézd, hogy ülnök tori 
a te pénzesládád terhére, s milyen nagy a dáridó a te 
;halálod — tiszteletére!.. . 
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Máté György csak most látja, hogyan kellett volna 
élnie és hogy ne lássa azt a víg torozást, amit az ő 
halálára ülnek, anélkül, hogy válaszolt volna a Peer Gyut 
szavaira, elindult a mélységes mély pokol f e l é . . . 

Máté Györgynek nagyon nehéz éjszakája volt. Csak-
nem az egész éjen verejtékezett a beteg. Komolyan tar-
tottak halálától. Reggel felé azonban egy mély 1 élekzel-
vétellel fölébredett. Ügy látszott, mintha megfordult volna 
a betegség. Tényleg mégis fordult, a beteg napról-napra 
jobban voll, egy hét múlva már bottal járt, két hét 
múlva bot nélkül is szépen kezdett járni. 

Az álmáról azonban nem feledkezett meg. Ahogy 
jobban lett, elment a paphoz s az egyházközség céljaira 
1000 koronát adományozott. Azután meg bement a vá-
rosba, a kir. közjegyzőnél oly végrendeletet csináltatott, 
melyben vagyonának legnagyobb részét egyházközsége ré-
szére és a községi árváknak hagyományozta. 

Benezédi Pál. 

Levél 
Amerikában tartozkodó hitbeli atyámfiainak. (Abból 

az alkalomból, hogy az egyházközség orgonaalapja javára 
180 koronát küldtek.) 

Kedves Atyámfiai! 
Mindenekelőtt fogadják hálás köszönetemet azért a 

lelki gyönyörűségért, melyéi az egyházközségnek adott 
pénzkűldeményökkel nekem is szerezték. Végtelenül jól 
esik újabb és újabb bizonyságait látni annak, hogy a 
mi szeretett egyházunk iránti erős ragaszkodást és szent 
'vallásunkból táplálkozó hitbeli lelkesedést sem az idő, 
sem a nagy távolság nein lankaszthattak, sőt minden új-
évkor megismétlődő áldozatkészségük nagyon szép bizony-
sága annak, hogy szíveikben élénken él a szülőföldnek 
és gyülekezetünknek meleg szeretete. Neveik ismételten 
hé van irva egyházközségünk Aranykönyvébe s ez bi-
zonyára lelkesítő például fog szolgálni az utókornak, a 
következő .nemzedéknek is. 

Azt mondják, hogy az anyagi küzdelmek bajai és a 
megélhetés gondjai nagy ellenségei a vallásos életnek és 
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gondolkozásnak. Nekem ez a buzgó áldozatkészség és egy-
házközségünkről való önkéntes megemlékezés épen az el-
lenkezőjel bizonyítja. Mert igaz ugyan, hogy vannak az 
én (atyámfiai [közölt már olyanok is, kiknek ottani igyekeze-
tét a jó Isten megáldotta, akiknek fáradozása nem vala 
hiábavaló: de hát vájjon mindnyájókat nem az élet ba-
jai, a megélhetés aggasztó kérdései szólították-e el a házi 
tűzhely mellől léis nem azért hagyták-e el szeretett övéi-
ket, hogy épen ezek jóllétéről gondoskodjanak? S íme 
mégis a nehezen, fáradsággal és szüntelen hazagondol ás-
sál szerzett és megtakarítóit vagyonkárokból elküldték ezt 
a szép kis áldozatot az egyház oltárára, ennek a lelkeikről 
gondoskodó édes anyának! Oh, bízón én úgy látom, hogy 
a küzdelmes életű embernek lelkéből nem tudják kiölni 
az Istennek tetsző érzés szent fellángolásait az anyagi élei 
gondjai és megpróbáltatásai. S épen ezért annyira ked-
ves reám nézve is ez az újévi ajándék, mert én abban 
a (gazdag világrészben összegyűjtött és az egyházközség-
nek küldött dollárokban az én atyámfiai lelkének gaz-
dagságát is megláttam: annak a pénznek csengésében a 
vallásos érzés beszédét is hallottam; s annak az összeg-
nek tekintélyes számában kifejezve találtam azt a jóin-
dulatot. mellyel egyházunk iránt viseltetnek. 

Legyenek is meggyőződve, hogy ennél Istennek tet-
szőbb és Önmagokra nézve nyereségesebb dolgot nem 
cselekedhetnek. Ííu pedig meg vagyok győződve az én 
lelkemben, hogy ezzel a nemes cselekedettel Istennek akar-
lak tetszeni. Az a lélek, mely tettre ösztönözte: a keb-
leikben lakozó Istennek Lelke: az az elhatározás, mely 
cselekvésre hívta: a szent Lélek indításából vala, és így 
az egyházért hozott szolgálat Istennek tetsző jó cselekedet. 

De ez a jó cselekedet saját magokra nézve is nye-
reséges. A közügy szolgálatának és így az egyház érde-
kében megnyilvánuló áldozatkészségnek legszebb jutalma 
önmagában van és abban a megnyugtató tudatban, hogy 
jól cselekedtek. Jézus az özvegyasszony két fillérét többre 
becsülte a gazdagok hivalkodásánál, mert jól tudta, hogy 
azt a csekély összeget tevő kevés vagyonkáját a vallásos 
érzésből táplálkozó szeretet adta a templom számára. Aki-
nek szívében pedig ilyen indulat lakik, kinek cseleke-
delei ilyen érzésből fakadnak, az bizonyára átérzi a jól 
használt és helyesen folytatott élet minden örömét és bol-
dogságát. Jó cselekedetekből épül fel az ember lelki élete, 
mely a megnyugvás üdítő forrásvizében enyhületet nyúj t 
a jelenre s üdvösséggel bíztat a jövőre nézve. 
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Szíves ajándékozásuk magyarok által alkotott unitá-
rius egyház erősítésére szolgál. S oh bizony nekünk n'agv 
szükségünk van hazaszeretetben lángoló honfiakra és 
vallásos buzgóságban ékeskedő egyháztagokra. Kivándor-
lásuk csak ideiglenes és jól tudom, hogy óhajtva várják 
a visszatérés boldog pillanatait, hogy ismét ölelhessék ill 
hagyott kedveseiket. Vezérelje is vissza a mi egy Iste-
nünk' szerencsésen. De addig is J j i c feledjék, hogy édes 
hazánknak független érzelmű és gondolkozású polgá-
rokra van szüksége, kik idegen eszmék és rossz példák 
által nem engedik magokat megtévesztetni, hanem visz-
szahozzák azt, amit magokkal vittek: a hazáért bármi-
lyen áldozatra kész szeretettől hevülő szívet és a szabad-
ságéri annyi áldozatot hozott haza iránti nagy szeretetet. 

Táplálják és tartsák meg szíveikben tovább is az egy-
házunkért és annak felvirágozásáért élő erős hitbuzgó-
s á g o l . 

A mi jó Istenünk szeretete és áldó kegyelme legyen 
mindnyájukkal. Szerencse kisérje munkájokban és igye-
kezetükben. Jöjjenek haza békességgel. 

Fogadják ,az én szíves üdvözletemet: 
A l vafiságos szeretettel 
Olt hévíz 

Kiss Aladár, unit. lelkész. 

Unitárius estéfy Segesvárt. 
Örvendetes jelenség egyházunkba i, hogy az újonnan 

alakúit s többé-kevésbé elszigetelt eklézsiák adnak leg-
gyakrabban életjelt magukról. Hadd ismerjenek, szeres-
senek meg a más felekezetűek! Kétszeresen fontos az uni-
táriusok szereplése Segesvárt, ahol a jól sikerült ünnepé-
lyekkel nem csak a teslvértelen unitárius vallásnak, ha-
nem a tcstvértelen magyarságnak is az ügyéi előbbre vi-
szik. Elismerés illeti hát elsősorban az odavaló agilis 
papol, ki ott vallásunknak barátokai tudott szerezni nem 
csak a magyarok, hanem az idegen nemzetiségek közül 
is. A most február 1-én tartott ünnepéiv is bizonysága an-
nak, hogy Segesvárt az unitárius vallásnak igen számos 
barátai vannak felekezet, rang, és nemzetiségre való te-
kintet nélkül. Ezt a különféle elemekből álló publikumot 
azonban vallásunk iránt való érdeklődésén kívül vonzotta 
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az ügyesen összeállítóit programul is. A programúi leg-
kiemelkedőbb pont ja természetesen dr. Boros György sze-
replése volt, kiről így emlékszik meg a többek közt a 
«Nagy Kükiillő» című újság: «Kellemes csevegéssel be-
szélt a szellemes kozőr ez alkalommal is. Nálunk még őt 
nem ismerik eléggé, pedig a tanár úr országos nevű, sőt 
külföldön is ismert teológus, ki páratlan széleskörű tu-
dásával egyházi és irodalmi működésével nagyon előkelő 
nevet vivőit ki ;magának». Ismerteti azután a főjegyző-
nek New-Yorkról tartott érdekés előadását. Méltó dicsé-
rettel adózik a la]) az estély többi szereplőinek is. Megdi-
cséri Farkas Erzsike és Szentmártoni Kálmánné zongora-
játékát, Sándor Ilona énekét, dr. Stenzel Gyula, Haag 
Ármin és Graesser Erzsike művészi trióját s György Zsig-
mond monologját. s—l. 

Egyházi és iskolai mozgalmak. 
Az unitárius nők szövetségeit 

kéri az elnökség, szíveskedjenek ér-
tesíteni a téli munkásságukról és 
terjesszék elő további terveiket. Kü-
lönösen a távollevők gondozása iránt 
érdeklődik az elnökség. 

A lelkészek korpótlékába a 
vall. és közokt. miniszter tekintélyes 
összeget utalt ki. Sokaknak örömére 
fog szolgálni, mert reménységük fö-
lött részesülnek, de bizony, kivált a 
régiek között, m-melyeket hántani 
fog a kiosztás, már csak azért is, 
mivel nem érthető, hogyan kap ^z, 
aki 1867. év óta szolgál, 200 koro-
nát, holott némelyik, aki csak p. o. 
1907 óta szolgál, szintén annvit 
kapott. 400 kor. adatott olyan lel-
késznek, aki 11 éve szolgál, ellen-
ben semmi sem annak, aki 15 éve 
(segesvári). 

Kovács Sándor kitüntetése. 
Egyházunknak ez a szerény, derék 
tagja eleddig jobbára a kedves neje 
utján volt ismeretes körünkben. O 

Zilahon a tanfelügyelőség hivatalos 
helyiségében találta meg munkakö-
rét, s bizony ez olyan nagy és olyan 
terhes, hogy nem egy embernek, 
hanem sokaknak tökéletesen elég 
dolgot ad Hisszük, hogy ezután édes 
övéi körében többször lesz szeren-
csénk látni. Kir. tanfelügyelővé lép-
tette elő a miniszter s ezzel immár 
nyugalomba is vonul. Közelebbről 
tüzetesebben fogjuk méltatni tanügyi 
munkásságát. 

Székely szobrász dicsősége. 
A napokban döntöttek a pécsi da-
lárda 50 éves fennállását megörö-
kítő plakett pályadíj fölött Buda-
pesten. Az ezerkoronás első díjat és 
a megbízatást, hatvan pályamű kö-
zött Szamosi-Soós Vilmos jeles szé-
kely szobrászunk nyerte el. Szamosi-
Soós Vilmos Kolozsvár város szü-
löttje, udvaihelyszéki unitárius szé-
kely család fia, aki a budapesti 
országos iparművészei i iskolát jelesen 
végezte és mint növendék öt pálya-
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díjat és oklevelet nyert. Innen a m. 
kir. szépművészeti akadémiára ment, 
melynek végzése után néhai Fadrusz 
János nagytehetségű szobrász-művé-
szünk műtermében ennek haláláig 
segédkezett a nagy alkotások kivi-
telében. Szamosi-Soós Vilmos ismer-
tebb művei a Brassai Sámuel szobra 
és síremlék terve, Dávid Ferenc első 
unitárius püspök sikerült szobra, 
ötvennél több plakett, melyekről 
plakett-költőnek nevezték a bírálói. 
Hírnevét a »Mezei virágok« plakettje 
alapította meg. Szamosi-Soós tehet-
sége teljes nagyságában áll elő'tünk 
és a Kriza-szobor, valamint a ko-
lozsvári Kossuth-szobor eldöntésénél 
neve a legelsők között jöhet számí-
tásba. 

Simén Domokos sir ja gondo-
zásáról, lapunk f. évi 2-ik számára 
hivatkozva, azt az értesítést közli 
(Unitárius Egyház 2. sz.) Geréb 
Zsigmond egyházköri pénztárnok, 
hogy a sírt most a rokonok gon-
dozzák s az egyházkör a gondozá-
sára szolgáló alapot nyilvántartja. 
Azt is Írja, hogy jó volna a »34 év 
ota hét lakat alatt órzött, kiadásra 
érdemes s kész theologiai munkái-
nak minél hamarabb leendő kiadá-
sával« foglalkozni. A Simén kézirati 
munkái a főiskolai könyvtárban sza-
bályszerűen kezeltetnek, s az érdek-
lődők elől nincsenek elzárva. Vári 
Albert tanár a mult évben tüzetesen 
foglalkozott velők a Ker. Magvető-
ben. Kiadásukról esett szó, már ko-
rábban is, de némileg befejezve csak 
a bibliai bevezetés és az evangéliu-
mok magyarázata van. Miután ezek 
a tárgyak éppen a Simén életében 
voltak a tudományos vizsgálódás 
forró pontján, s azután a felfogás 

lényegesen, hémely kérdésben gyö-
keresen megváltozott, kiadásuk el-
maradt. Aki ismeri az unitárius egy-
ház vagyoni helyzetét és könyvpiacát, 
indokoltnak látja, hogy a Kriza Já-
nos egyházi dolgozataira is csak most 
került sor. 

Hangverseny. Az unitárins fő-
gimnázium zeneköre sok kellemes 
órát szerzett már az érdeklődő kö-
zönségnek hangversenyeivel. Február 
9-én tartotta a Ill-ikat. A kollégium 
dísztermét megtöltötték az érdeklő-
dők. A műsor gazdag, az előadás 
összhangzó volt, dicséretére válik az 
ifjúságnak. A szereplők nevét föl-
jegyezzük : Lakatos I.. üolló. E., 
Intze K., Müller G. (begedüj, Tilesch 
Z., Janka K., Jankovich P., Veress 
Z. (zongora), Hadházy S. (viola), 
Boross S. (cello, ének). A zenekart 
Sándor János tanár vezette, akinek 
működése szép reményekre jogosító. 

1000 képet ta r ta lmaz a Köny-
ves Kálmán új nagy katalógusa, 
melynek ára 2 korona. Aki ezen 
összeget levéljegyekben beküldi, an-
nak a képjegyzék bérmentve külde-
tik meg. A kisebb katalógus 500 
képet tartalmaz és bérmerttve 1 ko-
íonáért kapható a Könyves Kálmán 
Magyar Műkiadó R. T.-nál Bpest, 
VI., Nagymező-u. 37—39. Rendelés 
esetén a katalógus díja visszatérit-
tetik. 

Űrmösi Kálmánné | sz. Bo-
dolai Juliánná, marosköri esperesünk 
neje elhunyt febr. 4 én Szentgerícén 
élete 59 ik évében, akkor, amikor 
hat gyermekét az élet útjain szét-
bocsátotta. A férj, gyermekek és 
unokák szeretete virraszt sirja fölött 
a hű hitvesnek és jó édesanyának, 



- 64 — 

A lelkipásztoráét fájlalja egy nagy 
gyülekezet kicsinye, nagyja. 

E l h u n y t a k . Egeni Sámuel hévizi 
ny. á!l. tanitó és énekve^ér Cso'k-
falván, 73 éves korában, hosszas 
szenvedés után meghalt febr. i 7 cn. 
Hét gyermek és számos unoka gyá-
szolja. — Elhunyt a szépséges Borbély 
Böske febr. 1 7-én virágzó élete 19 ik 
évében Tordán. A város és az isme 
rősÖK fájó könye kisérte siri ba a 
gyönyörű leányt, 

A ko lozs i D á v i d F e r e n c - E g y -
le t a tél folyamán több sikerült 
összejövetelt tartott , mindig szép-
számú hallgatóval. A fiókegylet élén 
Kiss Sándor lelkész áll. Üdvözöljük 
és kívánjuk, hogy siker kisérje to-
vábbi működésüket is. 

B r a s s a i S á m u e l könyveit kértük 
volt tanítványaitól az unitárius kol-
légium könyvtára számára. Barabás 
Károly ur, az árkosi egyházközség 
jelenlegi gondnoka az »Okszerű vezér 
a német nyelv tanulásában« I. rész 
"J-ik kiadását volt szíves a szer-
kesztőséghez beküldeni. Fogadja há-
lás köszönetünket. Vajha mások is 
hasonlót tennének! 

A k d n f i r m á c i ó i e m l é k k ö n y v 
Il-ik kiadása csinos keménykötésben, 
bővitve megjelent. Arát 20 fillérben 
szabta meg a Dávid Ferenc-Egylet, 
azért, hogy a legszegényebb szülő 
is megszerezhesse gyermekének. E 
nélkül egy konfirmáltat sem szabad 
elboesátani. 

Sok betegséget elkerül, megelőz s ha 
a baj beütött, otthon önmagán is se-
gíthet az „Élet könyve" állandó házi-
orvos módszerével. Postautalvány szel-
vényén azonnal rendelje meg. Három 
koronáért bérmentve küldi a „Székely-
Udvarhely" 48-as politikai székely új-
ság kiadóhivatala Székelyudvarhelyt, 

Kossuth-utca 81. szám. Ne feledje el ! 
Három koronáért önmaga és család-
tagjai életét is a haláltól megmentheti. 

Orbán Balázs emléke c. füzetet ke-
resi Szentmártoni Kálrnár keresztúri 
gimn. tanár ur. Minthogy az ottani gimn. 
könyvtárában nincsen meg, nagy szol-
gálatot tes2 az intézetnek, aki megküldi. 

Dávid Ferenc képes életrajza, irta 
Papp Domokos, immár kezd tért hó-
dítani. A sajtó elismerőleg fogadja, 
Híveink közül a vezetők is, az egyszerű 
tagok is rendelik meg, Eleddig részt 
vettek a terjesztésben : Márkos Albert 
5, Sárdi Lőrinc 3, Sándor Gergely 6, 
Kisgyörgy Sándor 5, Józan Miklós 
Balázs András, Lőrinczi Déne esperes, 
100-100 pld. Geréb Zsigmond 29, Ba-
rabás István, Ferenczy Lajos 2<>—20. 
Székely Tihamér 15, egyháztanácsosok 
4—4 pld.-al : Boncza Miklós, Mikó 
Dezső, Csegezy Mihály, Veress, József, 
Mátéfi Domokos, Csongvay Lajos, Pap 
László, Perczel Ferenc, dr Székely Fe-
renci;, Imreh József, tizentiványi Mik-
lós, Csíki Elek, dr. Gothárd Zsigmond, 
Fekete Ferenc, dr. Ferenc Ákos. Balogh 
József, Kádár József, Daniel Lajos, dr. 
Hajós Béla, Borbély Sándor, Keresztesi 
Dénes 3, Török Sándor, Barabás Hona, 
Nagy Pálné 2—2 pld. 

„Theologia és egyetem" cim alatt 
érdekes és értékes rejtegetést közöl a 
Református Szemle jdnuárius 31-én. 
Igen helyesen rámutat arra. hogy a tu-
dományos Theologia müvelése az egye-
tem föladata, de ezt csak ugy lehet 
megoldani, ha a mostani theologiák — 
persze csak a ref. és ev -t érti — leg-
jobb tanerejét átadnák a debreceni 
egyetemnek s ott 20—25 tanszékkel 
5—800 theologus ifjú lenne. Így a ma-
gyar prot. papság egy fészekről kerülne 
ki. „A papképzés maradna továbbra is 
a kerületek hatáskörében, amelyek sze-
mináriumok szervezésével az egyetemen 
absolvalt és elméleti vizsgát tett ifjút a 
saját külön tradícióik és szükségleteik 
szerint gyakortati lelkészi szolgálatra 
képesítenék u Ez a fölfogás megérdemli 
a fig)elmet és megbeszélést. 



lánosné, Hegedűs Gergely, Turi Istvánné, Özv. Gyáni Zsigmondné, 
Turi Ferenc, Bálint, Lajos, Nagy Gergely, Gidri Sándorné, Sári 
Józsefné 913-ra, Rozsos Lajos 9l2-re, 

Alapitói díjban fizettek: Raffay Zsigmond Verespatak díjának 
100 koronára emelésére 50 kor. Papp László Brassó 40 kor. 
Sipos József 10 kor. 

A felsőfehérköri fiókegylet pénztárába fizettek: Bedő Ferenc 
Fogaras 904—912-re, Bencédi Pál Datk 912-re, Kiss Aladár, Kiss 
Aladárné Olthéviz 910—912-re, Kolcsár János 912—913-ra, Péterfi 
Gyula, Péterfi Gyuláné 912-re, Incze Zzigmondné 9 lG-912-re , 
Osváth Gábor, Osváth Gáborné Ürmös 912-re, Kovács László 
Alsórákos 911—912-re, Kallós T. József Datk 910—912-re, Koródi 
József 911—912-re, Kallós Tamás 912-re, Incze Zsigmond 913-ra, 
Ütő Béla, Ütő Béláné Alsórákos 910—912-re. 

A küküllőköri fiókegylet pénztárába fizettek: Cikra Mihály 
910—91 l-re, Gálfalvi Sándor 913-ra, Biró Pál 913-ra, Sándor 
Gergely, Székely Tihamér 912-re. 

A kereszturköri fókegylet pénztárába fizettek: Göncz Károly 
Székelyszentmiklós 912—913-ra, Raffaj Dániel Titel 911—912-re, 
Geréb Sándor Alsóboldogfalva, Böjthe Béláné Felsősófalva 913-ra, 
Máté Juliska Énlaka 911—913-ra, 

Az U. K. költségeire ajándékoztak: Patakfalvi Zsigmond 
Alsóárpás 3 kor. Hackler Arthur Budapest 7 kor. 60 fill. Benczédi 
Pál Homorodujfalu 10 kor. Fogadják az egylet köszönetét. 

Kolozsvár, 1913. február hó 20-án. Gálfi Lőrinc, 
pénztárnok. 

Aranykönyv. 
Toroczkó aranykönyvéből. 

Az 1912. évi Közlöny 4 számában közlöttek folytatásaként hálás 
köszönettel nyugtázzuk a következő kegyes adományokat : 

a) i f j . Tóbiás János és neje Botár Anna húsvétra urvacsorai 
kenyeret és bort 4 0 kor. ért. 

b) Kerekes István és neje Pál Judith pünkösti urvacsorai ke-
nyeret 4 0 kor. ért. 

c) Székely János és neje Babutzky Ilona sztmihálykori urva-
csorai kenyeret és bort 4 o kor. ért. 

d) Czupor Ferenc és neje Mihácsa Borica karácsoni urvacsorai 
kenyeret és bort 40 kor. ért. 

e) Az 1911 és 1912. évben új harangokra tett és közölt ado-
t mányozdkhoz utólagosan csatlakoztak: Molnár János és neje 8 kor. 

Koronki Ferenc 8 kor. Őzv. Székely Sára 4 kor. Kriza Ferenc 10 
kor. Bálintné Király Ilona 15 kor. Ifj. Kelemen Ferenc kővári 10 kor. 

í) Vernes Ferenc községi biró és neje Botár Sára a zárszámádás 
vizsgálata alkalmával 6 0 0 koronás alapítványt jelentettek be az erről 
szóló és levéltári töizskönyvbe helyezett alapitó levél szerint. Ez az ők 
örökké élő gyermekök, s nekünk immár a 41-ik alapítványunk. 

Torocktí, 1913 január 14. 
Németh István, lelkész. 



Ferenc József 
nagyszálloda 

m u l l é w s z e p t . 1 - é r a 

F e r e n c J d a s e í - i i t 5 . é s 7 . ' sar. a l a t t . 

Modern .kényelemmel berendezve. 
Központi melegvíz fűtés. Hideg-meleg 
mosdó. Díszesen berendezel t társalgó 

Cmeíefenként fürdőszobákkal ellátva 
Lift. Minden vonatnál a szállodd 
autó szalonkocsi ja a n. é. utazó-
közönség rendelkezésére áll, vala-
mint a kolozsvári Autóbusz Közle-
kedési Társaság kocsijának' a szál-
loda előtt rendes megállóhelye, mi-
vel aj n . é. közönség igen olcsón be- és 

kiutazhat a vasútállomásra. 


