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Emlékezzünk Brassairól. 
Kolozsvár, 1916 junius 26. 

Most, mikor nemzeti hősöket szül minden pillanat, 
szabad-e, helyes-e emlék ez níuik régiekről ? 

Bárha csak kevés helyet hagy számunkra keblünk-
ben a vérüket öntő v é r e i n k é r t aggódás, emlékezzünk ré-
giekre, mert Lábunknak ők tapostájk' a nyomokat. Karunk 
izmait az a hév feszíti, melyet a szivök1 kamriáiin át lömn 
lött vér termelt számunkra. 

Egy i f jú hősünk ezt izente atyjainak az elmúlt év 
őszén: ha el találnék esni, legyen r á m büszke atyám, 
inert méltó lettem őseimhez, akik nevünknek a harctéren 
szereztek fényt éis dicsőséget. 

Tudna-e kitartással harcolni a magyar katona, ha 
neim régi dicsőségünk jött volna elő az éji homályból? 

Az a Brassai, akit mindentudónak elneveztek, mert 
a tudománynak csak egiy ága is nem volt ismeretlen 
előtte, tudott helyet adni szivében a hazafias érzelmek-
nelki is. Amikor még csak hir lapiró volt évi 500 for int 
fizetésért, visszautasított olyan ajánlatot, amely levett 
volna válláról minden gondot, »mert csekély tehetségét 
hazá ja javára kívánta fordítani«. Mikor korával, t anár i és 
szerkesztői állásával könnyen megmaradhatot t volna pol-
gári foglalkozásaiban, nemzetőr lett és teljesítette a 'A éjjeli 
és nappali szolgáilatokát. 

Mikor üldözőbe vették Urbán biérencei, vállalkozik 
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a magyar honvéd kormány kivánságának eleget tenni és 
beutazza Erdélyt, hogy összegyűjtse a harcászat érde-
kében fontos földrajzi éis hasonló adatokat. 

Mikor bujdosóvá lettek az első felelős magyar mi-
niszterek és nemzeti hőseink, ha ki tudlak kerülni a 
golyót vagy bitót, Brassai is bolyong és bujkál, mert 
nem volt hajlandó iáruló-szolgálatot tenni a haza ellcnf-
síégének. í ; 

A megél he télnek és vagyonossá levésnek akkor is 
sok fogása kínálkozott a tág lelki isim e ret un ek és hitvány-
nak, a bujdosó Brassai a védőhajlékért és a mindennapi 
(keinyériért tudása sokféle kincsét kínál ja föl s ha if jút 
nem talál a háznál, az öregéknek is tanít muzsikát, bota-
nikáit, 'idegen nyelveket és valamit tudni óhajtanak. 

i Mikor a hírlapira,st jól megfizette a'z idegen kor-
mány, Brassai a serdülő ifjúságinak lapot alapít, mert ha 
messzi is van a jövő, az ifjúság csak megéri, amikor újból 
(magyar lehet a magiyar, jó lesz hát szép szerével, okos 
tapintattal ébresztgetni lelkében a neJmzcti nyelv szere-
tetét és a jó izlést. nehogy elfojtsa a betolakodó idegen, 
jajmelyet helyébe az a jakra akarnak tapasztani. 

A mai nagy istenit életből csak ig'azán az ő nagy lelké 
irány jelzői után haladva bontakozhatunk ki. Csakis úgy 
remélhetünk áldásos sikert, ha a türéisbeii is olyan hősök 
tudunk lenni, amilyenek fiaink az ellenség megrohan,ásá-
ban. Brassai nagy szellemi készlettel menekült el váro-
sából, Kolozsvárról, a tanító asztal mellől. Ebből neki 
íkönnyü volt bárhol befektetést tennie. Akinek kevesebb 
van, attól kévesebbet kivannak, de becsületet és tisztes-
séget kiváiihatunk mindenkitől s a gonoszak, a csalók, 
az uzsorások és véírszívók üldözésében egyenlő erővel 
részt vehet mindenki. 

Brassai eszményileg tiszta volt minden önzéstől, min-
den kapzsiságtól, ellenben életével és egész erejűvel min-
dig kész az egyes és az egész segítésére. Gyönyörködve 
merengek el hazafias nagiy lelke mélységiéi fölött. Egy-
szerű, sőt köznapias külseje alatt a tiszta színarany rej-
tőzik, melyet magyar föld kebele termelt a magyar nem-
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zetnek. Erre az aranyszivre ma éppen 19 éve tétetett 
líieír;man Ottó egy szál virágot. A temetésre készen len, 
zárt koporsó felnyílt egy gyöngéd virágszál előtt. 

Azóta a hűséges tanítvány is csöndes ember lett a 
hazai föld pora között. Porrá, lettek, hogy megsokszo-
rozzák e szent haza minden porszemének aranynál is 
becsesebb értékét. Ha a nagy Brassaira visszaemlékezik 
az i f jú honvéd, eglgiyel, bizony nem kis okkal, több lel-
kesiti, hogy távol tartsa határa i Lói a pusztító ellenséget'. 

ö is keblére, fejére tűzi a virágot s úgy indul útnak, 
amely neki is lehet utolsó. Ugy mennek a halál elébe ők, 
mini más ember mennyeg'zőre mén. Találkoznak íiz apák 
fiaikkal s lelkük ölelkezve szemléli a hájlás utódokat, 
kik között »száz ivadék, száz maratiék dicsőíti hallha-
tatlan tetteteket«. Dr. B. Gy. 

Sándor Mózes elhunyt Junius hó 8-á|ii. Mint élete 
folyása: derült, harmonikus, olyan volt olmulása. Szive, 
a mindig nemesen érző szive, megölte. 

Sándor Mózes Udvarhely vármegye volt tanfelügye-
lője, negyven évi szolgáslat után érdemekben megőszülve, 
1902. év január jában vonult nyugalomba. Nemesen be-
töltött negyven éves pályáján nemcsak a tanügynek volt 
buzgó munkása, hanem Székelvudvarhclv város és a vár-lO J C/ 

megye szellemi él ei télnek egyik kiváló tényezője, közmű-
velődési törekvéseinknek hivatott apostola, minden szép-
nek, jónak és nemesnek lelkes barátja és a kozéletnjek 
egyik legnépszerűbb, legrokonszenvesebb és legszéreletre-
méltóbb alakja, ki a közéletben való tevékenységét nyu-
galomba vonulása óta eltelt tizenöt esztendő alatt is nem 
lankadó buzgósággal, mint kedves életszükségletet telje-
sítette. 

Sándor Mózes 1839-ben május 28-án született Nagv-
kedében, Udvarhely megyéiben. Atyja, Ferenc, unitárius 
pap volt Kedében, majd Kénosban és végül Oklándon — 
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Anyja Egyed Mária, Egyed oklándi pap leánya volt. Szü-
lői házában e szerint szigoru erkölcsi elveket, mély val-
lásosságot és hű hazaszeretetet vett föl leikéibe, mely 
há rom eszme ezután is mindenkor vezércsillag gyanánjt 
lebegett iszteíme előtt. Elemi iskoláit Kénosban, közép-
iskolai tanulmányait pedig Székely keresztúr on és Kolozs-
várt végezte, mely utóbbi helyen 1858-ban érettségit tett. 
1859—60-ban a teológiát hallgatta, ma jd tanulmányainak 
kiegészítése végett külföldre ment, ahol a heidelbergi és 
göttingai egyetemeket látogatta az 1860—61. években. 

Londonban tett tanulmányi ulja után 1862-ben a ke-
resztúri gimnáziumnál, mint tanjár nyer t alkalmazást, a 
melynek kötelékében hét évig működött sikeresen. 1869-
ben Csik--. Udvarhely- és Háromszéíkm egyék 11-od tan-
felügyelőjévé neveztetett ki és 1876-ban a közig, bizottság 
intéz'mény beállításával Udvarhelymegye rendes tanfel-
ügyelője lelt, mely minőségben 25 éven át fejtett ki 
eredményekben gazdag; és hatásában áldásos tevékeny-
ségiét. 1893-ban, Török Albert főispánságia alatt, érte az a 
piéltó kitüntetés, hogy általánosan és szélesebb körben 
ismert közhasznú munkásságának elismeréseüi ö Felsége 
a kir. tanácsosi elmet adományozta neki. Nem kereste, de 
megérdemelte. 

Sándor Mózes nyugodt lelki erővel, megalkuvást nem 
tűrő kitartással, tapintattal és rátermettséggel végezte ne-
héz feladatát a {kialakulás éveiben s ennek az volt a 
célja, hogy a megyéinek iskolái kiépüljenek és feladatuk 
majgasiatara emelkedjenek. Nemcsak a tanügy mezején 
szerzett babérokat, de talán nejni volt a megye kultu-
rális óletiének olyan mozzanata, mely egyben-másban az 
ő személyéhez ne fűződnék. Ezek az érdemek azok, me-
lyek neki maradandó emléket emeltek mindazok leikéi-
ben, akik vele köziöis eszméik szolgálatában működtek, a 
kik vezetése alatt voltak, akik hozzá közel állottak, akik 
becsülni és szeretni megtanulták. 

Az öreg ur egy pár héttel korábban Budapestre rán-
dult fel leánya ós fia meglátogatására, ahonnan azonban 
m á r gyengélkedve tért haza. 

— Nem lehet az öreg fát átültetni, — mondotta s 
bármennyire érezte az egyedüllét minden terhét, ug'y ha-
tározott, hogy megszokiott kedves házát, honnan alig egy 
éve, hogy kikísértük végső pihenő helyére áldott jó fe-
leségéit, többé nejm hagyja el. S irne, alig egy hétre rá, 
őrlőikre odahagyta az. öreg! házat, mely immár árván 
maradt. 
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S á n d o r Mózes h a l á l a őszinte részvétet keltett imin-
d e n f e l é iéis ez a részvét a b b a n t a l á l j a magyaráza tá t , liogy 
csak t isztelői , ba r á t a i vol tak. E m l é k é n e k f á j d a l o m m a l adó-
zunk va l amenny ien , m e r t jeles ember t , jő hazaf i t , de r ék 
derék csa ládapá t , k i t ű n ő egyháztagot vészit b e n n e köz-
é le tünk s tiszta lelkű, önzet len b a r á t o t gyászol kid-ül-
tén m i n d e n k i , aki k ivá lóságát i smer te , szivéhez közei állott 
s p u r i t á n erkölcsét é rez te és s z e r e t t e . . . 

H a l á l á r ó l g y e r m e k e i : S á n d o r J e n ő kir. e r d ő f ő m é r -
n ö k és E m m a , fé r jéve l R á d u l y J á n o s kir. e rdő tanácsos -
sal és E r n ő tart . t ü z é r h a d n a g y , úgysz in tén az Uclvarhely-
megyei T a k a r é k p é n z t á r , me lynek helyet tes vazérig'azigia-
t ó j a iéis alapitás 'a óta egyik kiváló embere volt, bocs ár 
tot tak ki gyász jelen léseket. 

(18) Molnár Béla honvédfőhadnagy (Molnár János ádámosi 
papunk fia). (L. U. K. 1915. 30. 1.) Mint hadnagy, szakaszpa-
rancsnok ment 1914. aug. 14-én Galíciába s résztvett a monas-
terzyckai és lembergi ütközetekben, majd kórházba került. Fel-
gyógyulása után 1914. végén Nyugatgaliciába ment ki, hol egy 
utóvédharcban 1914 dec. 11-én karlövést kapott. Ebből kigyó-
gyulva, 1915. március 18-án ismét a harctérre ment, de május 
elején súlyos vérhassal került a kórházba. Ebből kigyógyulva 
negyedszer jutott az északi harctérre s részt vett a Zlota-Lipánál 
lévő orosz front-áttörésben, majd a Strypa melléki harcokban. Itt 
érte a Signum Laudis-szal való kitüntetés. Szeptember 11-én az 
oroszok Dulzenka galíciai községnél áttörték arcvonalunkat s itt ő 
félzászlóaljjal az nap délutánra a községet az oroszoktól megtisz-
tította. Ezért a hadiékitményes III. oszt. katonai érdemkereszttel 
tüntették ki. Résztvett 1914 október elején az oroszok által Tar-
nopolnál megkísérelt négy napos előretörés visszaverésében, majd 
az erdélyi 38. honvédhadosztály legszebb fegyvertényében, a sie-
mikowczei harcokban. Innen lázas tüdőhuruttal került a kórházba 
s felgyógyulása után Kolozsvárra, ujonckiképzésre osztották be. 

(18) Molnár Ákos honvédhadnagv (Molnár János ádámosi 
papunk fia), Galíciában 1914-ben történt megsebesülése után 
(L. U K. 1915. 30. 1.) felgyógyulva, előbb Bruck-Királyhidán 
volt két hónapig gépfegyveres tanfolyamon s innen Marosvásár-
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helyre vonult be ezredéhez. Itt betegség által megtámadva, felül-
vizsgálatra került s Veszprémbe helyezték fogolytábor felügyeletre. 

130. Ádámosi Végh Gyula hadnagy az 51. gyalogezred-
ben az Isonzó mellett szerzett kiváló érdemeiért az I. oszt. ezüst 
vitézségi érem mellé 1916 február 23-án megkapta a III. oszt. 
katonai érdemkeresztet, a vitézségi érem szalagján. 

705. Kun Sándor főhadnagy a 32. honvédgyalogezredben (Kun 
Pál fia, Kolozs) 1914 aug. 20-án ment az északi harctérre s 
1914 telén és 1915 elején Dukla körül nehéz harcokban vett 
részt, majd Volhyniába került. 1915. novemberében megkapta a 
koronás arany érdemkeresztet, a vitézségi érem szalagján. 

706. Inczeffy Péter zászlós a 82. cs. és kir. gyalogezredben. 
1915. januáriusban vonult be Udvarhelyre ezredéhez s májusban 
és juniusban végezte el a nagyszebeni tiszti iskolát. Onnan visz-
szatérve tífuszba esett s ebből felgyógyulva, mint kiképző műkö-
dött addig, mig november 2-án az Isonzó mellé vitték. Itt félévig 
hősi kitartással szenvedte az ottani táborozás és harcok nehézsé-
geit, mig a folyó év májusában San Martinonál egy robbantási 
tölcsér elfoglalásának előkészitő tüzérségi harcában, az állások 
közelsége miatt szerencsétlenül saját katonáink közé lecsapott 30 
és feles lövedék május 13-án este fél 8 órakor kioltotta fiatal 
életét. „Halála szép volt, — irja egyik jó barátja — egyik pilla-
natban még örvendett az élet örömeinek, a másikban egyetlen 
jaj szó nélkül hősi halált halt." 

707. József Domokos szentivánlaborfalvi áll. tanitó, énekvezér. 
Mint a 24. honvédgyalogezred vitéze 1915 március 19-én vonult 
az északi harctérre. Miután hat nehéz ütközetben résztvett, át-
helyezték a géppuska-osztaghoz. 

708. Erdős Mihály nagyajtai áll. tanitó, énekvezér. A 82. 
gyalogezreddel 1914 október elején ment az északi harctérre. Több 
súlyos csatában vett részt Különösen a Stryj-folyó mellett, az 
orosz túlerővel szemben ezrede nagy veszedelemben volt. Ő sze-
rencsésen megmenekült. Néhány nap múlva, október végén, egy 
őrszolgálat közben az ellenség előőrseivel harcba keveredve, egy 
golyó balkezefejét átlőtte. Székelyudvarhelyen és Nagyszebenben 
többször operálták. Nagyszebenben szanitéc, majd irodai szolgá-
latot teljesített. Nem rég harctéri szolgálatra újból alkalmasnak 
találták. 

709. Kovács János (a brassói lelkész öccse) már négyszer 
volt a harctéren. A marosvásárhelyi 22-sökkel 1914 augusztus végén 
ment az északi harctérre s szeptember 9-én egy srapnell-lövedék-
től súlyos fejsebet kapott, melyet félesztendő alatt sem tudott ki-
heverni. 1915 májusban újból az északi harctérre ment, honnan 
egymásután kétszer kellett betegség miatt kórházba mennie. 
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Negyedikszer 1915 október közepén került ugyancsak az északi 
harctérre, honnan február közepén kisebb sebbel és betegséggel 
kórházba küldötték. Jelenleg ismét be van osztva egyik pót-
századhoz. 

710. Dr. Székely Ferenc, hadnagy az 50. cs. és kir. gyalog-
ezredben. 1914 augusztusában ment először a harctérre s részt 
vett az első lembergi csatákban Dunajow és Bzsuchewice mellett 
(aug. 25. szept. 1.) E harcok után visszavonulás közben Przemysl-
nél idegbetegséggel küldték haza, de már 1914 november elején 
ismét kiment s 1915. szept. 25-ig végig küzdötle az egész orosz-
lengyelországi offenzívát. Részt vett a prusieckoi (1914. nov. 23. és 
dec. 14.), a vincentynowi (dec. 2 7 - j a n . 2.) a brusztowi (1915. jan. 
8. máj. 13.) a sianiszlawowi, rosamaí, krizowkai, xviekepoloi (máj. 
15. jul. 15.), a kostrzyni (jul. 17), az iwangorodi (jul. 25. aug. 5.), 
a lawkii (aug. 11.) a poplawii (aug. 11.) a luscieti (aug. 13—15.), 
a stolbesi (aug. 20), a clowiszcei és pieszcetkai (aug. 22—23), a 
szereszowi (aug. 29), a towtwilyi (szept. 10—13), a szlonini (szept.) 
14—16.) s végül baranowiszei és dubowoi ütközetekben (szept. 
21—24). Az utóbbi ütközetben a lábán megsebesült s az egyik 
kolozsvári kórházban hosszasan gyógykezeltetve junius végén újra 
bevonult ezredéhez. 

711. Pálffy Andor, (Abrudbányáról) hadapródjelölt. Kolozsvári 
főgimnáziumunkat végezve 1915. május 15-én vonult be a 21. h.-
gy.-ezredhez. Augusztus végéig Kolozsvárt, azután Nagyszebenben 
képezték ki s 1916 januáriusában került a Stiypa melié, hol a 24. 
honvédgyezredhez tették át. Húsvét táján Kozlow környékére került 
s e tájon találta az oroszok legújabb offenzívája, melyben egy 
rohamunk alkalmával a derék, kötelességtudó, komoly, jóérzésű fiú 
súlyosan megsebesült. 

712. Osváth Gábor hadapródjelölt a 24. honvédgy.-ezredben. 
Osváth Gábor felsőfehérköri esperesünk fia. Együtt végzett és egy-
szerre vonult be Pálffy Andorral. Az oroszok legújabb offenzívája 
alatt, junius 9-én egy ellentámadásunknál megsebesült. 

(107) Árkosi Geley Antal Keletszibériából, Pietschankából 
irt április 16-án egyik tanárának. Levele két hónap alatt érkezett 
Kolozsvárra. Említi benne, hogy Schuster Emiltől és ennek édes-
atyjától egy-egy levelezőlapot megkapott s a vele együtt levő (140.) 
Tarcsafalvi Kálmán tói értesült néhai Barabás Ábel haláláról. 
Édesanyja nagyszámú leveleiből mindössze kettőt kapott. Angolul 
tanul. Üdvözli összes volt tanárait és több ismerősét. 

(113) Zsakó István dr. ezredorvos bukovinai tartózkodása 
után legutóbb Kőrösmezőn teljesített szolgálatot. Öcscsei közül 
dr. Zsakó Gyula Tirolban, a hegyi tüzérségnél harcol, Zoltán mint 
kadett Lemberg közelében szolgál. 

(120) Nyíredy Géza a folyó év tavaszától kezdve Bara-
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novici közelében van a nehéz tüzérségnél. Pünkösd harmadnapján 
reggel 5 órától késő estig pergőtűz alatt állottak az előttük levő 
gyalogsági állások s feléjük is bőven szórta az orosz a halálosztó 
lövedéket; majd az egész napos óriási előkészítés után hétszer 
támadott állásaink ellen, de rengeteg halott és sebesült veszteséget 
okozva neki, mindannyiszor visszaverték. E nehéz harcok egyrészét 
Nyíredy Géza az ezen harcokban kitűnt 31. ezred rajvonalában 
élte át. 

(430) Nagy György (Székelyderzs) hadapród a 82. gy.-ezred-
ben ; az olaszok ellen folytatott küzdelemben sebesülten eltűnt. 
Valószínűleg fogságba jutott. 

713. Benke Máté bágyoni atyánkfia a 35. cs. és kir. nehéz 
tábori tüzérezred 3. ütegénél szolgál. 1915. nov. 3-án mint 43 éves öreg 
újonc vonult be s ősz fejjel, de lelkes szívvel áll hazája szolgála-
tában. Három hónapi kiképzés után 1916. februáriusában került 
az északi harctérre. A tavaszon egy gránát éppen az ágyúja elé 
vágódott. A Baranovici körül f. é. június derekán lefolyt harcok-
ban hatalmas megpróbáltatást állott ki. (Ny. G.) 

714. Dengyel Imre kövendi földmíves, tüzér a 35. cs. és kir. 
tábori nehéz tüzérezred 3. ütegénél. Kolozsvári főgimnáziumunk-
ban mint jó tanuló 3 osztályt végzett, de édesatyja elhalván, át 
kellett vennie a földje kezelését 1915. novemberben vonult be s 
1916. febr. óta van a harctéren. 42 éves kora mellett igazi szé-
kelyhez illő derekassággal tesz eleget kötelességének. Egy 17 és 
egy 15 éves leányát s öt éves fiát hagyta otthon. A Baranovici 
körül legújabban lefolyt harcokban ő is részt vett. (Ny. G ) 

715. Nagy Árpád honvéd népfölkelő tizedes, 24. gy.-ezred-
ben, áll. isk. ig. kántortanító, 1914. aug. 2-tól 1916. április 21-ig 
vasútbiztosító szolgálatot végzett a palotailvai pályaudvari őrségnél. 
A marosvásárhelyi vasútbiztosító csoport parancsnoksága „a terhes 
szolgálatnak hosszú időn át tanúsított lelkiismeretes, ügybuzgó, 
kifogástalan ellátásáért, valamint a legényig katonai oktatása, 
kiképzése körül szerzett érdemeiért" dicsérő elismerésben részesí-
tette. Május 1. óta Nagyajtán teljesit csendőr-szolgálatot. 

716. Adorjáni Gyula (vadadi, Maros-Tordatn) hadapród-
jelölt a 62. cs. és kir. közös gy.-ezredben. 1915. tavaszán vonult 
be ezredéhez. Előbb szemei gyengesége miatt segédszolgálatra 
alkalmazták, majd önként jelentkezett harctéri szolgálatra s Orosz-
lengyelországban van. 

717. Kelemen Ferenc (Toroczkó), hadapród a 2l. h.-gy.-
ezredben. Kolozsvári főgimnáziumunk elvégzése után 1915. tavasza 
végén vonult be s kiképeztetése és a tiszti iskola elvégzése után 
ezredével félév óta a Strypa fronton van s főleg a juniusi orosz 
offenzíva sok nehéz napját érte harcban. 

718. Májay Ferenc hadapród a 34. népf. honvédgy.-ezred-
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ben. 1915. május 15-én vonult be kolozsvári kollégiumunk VII. 
osztályából a 62. közös gy.-ezredhez. Kiképzése után Nagyszeben-
ben igen jó eredménnyel végezte a tiszti iskolát s előbb 6 hétig 
ujonckiképzésnél működött, majd tiszti továbbképző tanfolyamra 
került s 1915. dec. 1 én mint szakaszparancsnok, hadapródjelölt 
rangban jutott ki az északi harctérre. Több harcban részt véve, a 
Kolozsvárt tartott érettségire készitő tanfolyam végzése után, junius 
végén visszament ezredéhez. 

(97.) Török Jenő 22. h. gy.-ezredbeli hadapród hősi halá-
láról már megemlékeztünk (U. K. 1916. 15—16. i.) Az elesett fiatal 
hős nemes és gyöngéd lelkére ragyogó fényt vet szülőihez és húgá-
hoz intézett utolsó levele, melyet bajtársai juttattak rendeltetési 
helyére. A szép levelet egész terjedelmében itt közöljük. 

Keleti harctér, 1915. V/18. 
Szeretteim! Imádott jó Anyám! Drága jó Apám 1 Egyetlen 

kicsi testvérem! 
Holnap, vagy tán előbb újra ütközetbe megyek s előérzetem 

az, hogy abból élve aligha kikerülök s többet egymást látni nem 
fogjuk. Kötelességemet itt is teljesíteni fogom, el nem búvok. 

E nehéz percben is gondolatom veletek van s az okoz fáj-
dalmat, hogy nem válthatunk búcsucsókot s szemem utolsó pillan-
tása nem reátok esik. A halál közelsége csak azért okoz fájdalmat, 
mert tudom, hogy elmúlásom titeket mily óriási bánatba borit. 
Az óriási távolság miatt ebben a levélben írom meg utolsó bú-
csúmat. Bajtársaim megígérték, hogy aki túlél, elküldi nektek. ígé-
retüket vettem, hogy minél későbbre juttassák el, azt gondolván, 
hogy idővel hozzászoktok elmúlásomhoz. 

Ha tehát későn jut el hozzátok, ne haragudjatok, mert ez az 
én kívánságom 

Köszönöm imádott szülőim, hogy felneveltetek, minden áldo-
zatot meghoztatok jövőm biztosítására Az volt célom, hogy jósá-
gotokat, önfeláldozó szülői szereteteteket akkor hálálom meg, mikor 
arra öregségetekben teginkáb rá lesztek utalva. Sajnos, nem tehetem. 
Imádott hazám veszélyben volt, hívott s én készséggel fogtam 
fegyvert védelmére. Adja Isten, hogy az én kiömlő vérem legyen 
a jobb jövő záloga. 

Lehet, hogy előérzetem felizgatott képzeletem szüleménye s 
én még látni és ölelni foglak s csókjaimmal halmozhatom el áldott 
szülői kezetek, de ha elesem, tartsatok meg emléketekben s le-
gyetek büszkék fiatokra, aki a hazáért hal meg. 

Egyetlen kicsi testvérem! Légy jó, engedelmes és szófogadó 
gyermeke áldott szülőinknek s arra törekedj, hogy esetleges halálom 
okozta fájdalmat feledtesd velők. Gondolj mindig hős bátyádra 
büszkeséggel, aki a hazáért hal meg. 

Oh Istenem, hogy szeretném e pillanatban mindhármatokat 
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keblemre ölelve csókjaimmal halmozni el titeket. Oly nehéz e perc. 
Gondolataim kuszáltak. Jaj de nehéz az élettől és tőletek való meg-
válás gondolata. Istenem segélj meg, hogy megláthassam szeret-
teimet. Nem tudok többet írni. Isten veletek. Ezer csókot küld 
szerető fiatok Jenő. 

(146) Márton Lajos zászlós a 82. gy. ezredben kézigránát-
tól sebesülve fekszik Székelyudvarhelyen, a csapatkórházban. A 
mult év novemberében került az Isonzo-frontra s félévig annak 
egyik legveszélyesebb pontján, San Martinonál harcolt. Május 
7-én a mi részünkről egy tölcsért robbantottak amely napokig sú-
lyos áldozatokat kivánt. Nem volt más mód, mint a felette ural-
kodó kis magaslatról elűzni az olaszokat és elfoglalni állásaikat. 
Ezért május 13-án összeírták a 82. ezred két századától az önként 
jelentkezőket, a tüzérség belőtte magát az állásokba s 14-én 
d. u. 3 órától este kilencig tartó tüzérségi előkészítés után meg-
történt a mi részünkről a sikeres gyalogsági támadás. Ebben 
Márton Lajos mint szakaszparancsnok vett részt, ő végezte sza-
kaszával a fedezékek és futóárkok megtisztítását az ellenségtől s 
három ellentámadást vert vissza. Ezután két hétig részt vett az 
új állásban több olasz támadás visszaverésében. Ezek egyikében 
junius 4-én délelőtt kézigránáttól bal vállán és bal lábán megse-
besült. Május 4-i hősies viselkedéséért nagy ezüst éremre ter-
jesztették föl és zászlóssá nevezték ki. 

(116) Vass J ános zászlós ténylegesítésre jelentkezve 1915. 
szeptemberig visszahatólag hadnagygyá lépett elő. Ilyen minősé-
gében a 82. ezred egy zászlóaljával Volhyniába került s a reánk 
nézve ezen a vonalon szerencsétlen új orosz offenziva alkalmával 
az elfogatástól szerencsésen megmenekülve, néhány napig Kolozs-
várt tartózkodott. Innen bevonult ezredéhez. 

(67 és 94) Tóth István hadnagy az 51. gy. ezredben. Junius 
elején a harctérről szabadságolva Budapesten szép sikerrel letette 
a rajztanári vizsgáját. Közel 100 szép tábori s harctéri rajza és 
festménye van együtt. Junius közepén visszament Baranovici 
közelébe. 

A testvér áldása konfirmáláskor. 
Édes Giizuska! 
Még egy rövid nap, vagy talián csak pá r óra választ 

el attól, hogy ar ró l a hitről, amelyet te vallásodnak 'ne-
vezel, tanúbizonyságot tegyél az Isten és emberek e lő l t 

Én, ki távol vagyok tőled, csak lélekben lehetek ott-
hon, azt kívánom neked, tegyen a hit téged boldoggá 



— 115 — 

egész életedre, legyen útmutatásod és tanácsadód az élet 
viharában. Ha örömed Van, az a hit szentelje meg, ha 
bánatod van, ez vigasztaljon, kétségbeeséstől ez a ma-
gasztos hit óvjon meg, mert az egy igaz Istenbe és ja 
hitbe vetett bizalom megóv minden veszedelem között 
és tnegkettőzteti a bennünk levő erélyt és bátorságot! 

Már tagjává választ egy kicsiny, de annál lelkesebb 
és erősebb gyülekezet. Te igyekezzél erre méltónak lenni, 
Legyél igaz és hűséges leánya egyházadnak; adjál hálát 
az Istennek , hogy megérted azt a napot, amelyben minjt 
örök imádság száll az ég felé a gyülekezet előtt tett 
fogadalmad. 

Isten áldását kérve, vagyok mindnyájatokat szere-
tettel csókoló 

Testvéred). 

A D. F. Egylet köréből. 
A székelíjkereszturi D\á\vid Ferenc [iókegylet folyó évi 

junius hó 15-én Székelykereszturon tartotta rendes évi 
közgyűlését, a legnagyobb érdeklődés mellett, Istentisz-
telettel kapcsolatosan. Emelte a gyűlés fényét, hogy ott 
voltak dr. Boros György theol. akad. tanjár, egyházi fő-
jegyző, a Dávid F. Egylet főtitkára és dr. Vass Miklós 
tanár, mint a székelykereszturi unitárius főgimnázium-
ban először tartott érettségi vizsgára leküldött egyházi 
és ko r máin y b iz to s ok. 

Az istentiszteleten szívhez szóló, magas szárnyalású 
imát és lelkes hazafias beszédet Lőrinc zy István espe-
res tartott. Lőrinczy esperestől megszoktuk a szép, tar-
talmas, szónoki erőtől duzzadó beszédet, de ezúttal talán 
a legkiválóbb volt. 

Az ünnepély többi réisze a főgimnázium tágas énekL 

termében folyt le, ahol Pap Mózes főgimn. ig'.-tanár a 
jelen viszonyokhoz méltó beszéddel nyitotta meg a gyű-
lést éss üdvözölte a nagyszámban megjelenteket. Szépen, 
szivet és lelket gyönyörködlelően énekeltek Lőrincz András 
áll. isk .tanitó hartnonium kísérete mellett: Árkossy Lenke 
áll. isk. tanítónő és Derzsi Zoltán főgimn. tanár. Szép és 
(művészies szavalatokkal gyönyörködtették a sziveket: 
Göncz Irén tani tó nő, N\ag\ij Emma k. a. és Mát hé Lajos 
III. éves papnövendék. Szólóban énekélt hatalmas szép 
hangjával Derzsi Zoltán főgimn. tanár. 

A gyűlés kiemelkedő pontja dr. Boros György főti tkár 
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ur fel-olvasása voll. Méltó büszkesége egyházunknak dr. 
Boros. Csupa sziv és lélek! Mindenütt ott van, ahol lelke-
siteni, lenni, alkotni kell. Rendkívüli elfoglaltsága med-
lett is utat és módol talált, hogy egyházunk gyűléslén 
részt vegVen, nem mint hallgató, hanem mint előadói 
»Brassai nemzetőr és bujdosó« cimen tartott figyelmün-
ket mindvégig lebilincselő, hatalmas felolvasást. Brassai 
1818—49-iki szerepléséről imondott el sok érdekes, előt-
tünk eddig ismeretlen adatot. 

Ezután Katona Ferenc titkár számolt be az egylet 
egy évi munkásságáról és Geréb Zsigmond pénztárnok1 

a yagyőni állapotról. Ti tkár mindenre kiterjedő jelen-
téséből örömmel vette tudomásul közgyűlésünk, hogy egy-
letünk e nehéz időkben is hi ven teljesili az ö nelmes fel-
adatát. A tagságii díjhátralékok könnyebb bészedh éléséért 
határozta közgyűlés, hogy a mindenkori egyházköri jegy-
zőt. választja pénztárnokává, aki vizsgálószéki körút ján 
beszedi a tagsági dijakát. 

A tisztújítás rendjén közgyűlés egyhangú "lelkesedés-
sel megválasztotta ismét elnöklővé egyletünknek: Pap Mó-
zes székelykereszt Ii vi igazgatót é:s titkárává Katona Ferenc 
lelkészt. (Jelenvolt.) 

Dávid Ferenc egyleti gyűlés Hömoródszientpálon. A 
háború nyomasztó súlya alatt is megtartotta az udvar-
helyköri Dávid Ferenc fiókegylet évi rendes közgyűlé-
sét junius hó 22-én Homoiiódszentpálon, még pedig kiváló 
sikerrel. A tagok elég szép számmal vettek részt a viszo-
nyokhoz képe it, de Hoímorödszentpál érdemes népe s a 
vidékről mérsékelt számmal odasereglett közönség e-gér 
szen megtöltötte a tisztaságtól tündöklő szép nagy tem-
plomot. Nem bánhatta meg senki a templomba menés fá-
radságát. inert az istentisztelet s a gyűlés ünnepies pro-
grammjánák minden pont ja szép és fölemelő volt. A 
szószéken Zsiginond József jánosfalvi pap teljesitette az 
igehirdetés nemes munkáját , Gal. 6, 9, 10. alapján iga-
zán szép előadásban éis 'magvas beszéddel. Az éneket pe-
dig Pálffy Ákos hoinoródszentpáli énekvezér vezette, a 
tőle tnár megszokott buzgósággal és művészi talentummal. 
Az éneklés és az istentisztelet szóbeli része méltó volt 
egymáshoz, méltó a nagy és fenségesen komoly időhöz. 
Istentisztelet végeztével Győrfi István alelnök megnyi-
totta á gyűlésit. Elnöki megnyitójában a mostani komoly, 
vésszel, pusztulással és dicsőséggel teljes időben a lelki-
erő föntartásának szükségességéről, a jobb jövőbe vetett 
remény ápolásáról emlékezett meg. Végül pedig az egy-
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lel elhunyt buzgó elnökéről: Demeter Déliesről emléke-
zett meg kegyeletes szavakban, akinek emléke buzgósá-
gával, lelkes beszédeivel sokáig fojg! élni Időzöl tün k. Ezután 
Szabó Irma k. a. szavalta el Endrődi Sándornak a »Gyer-
mek« cimü hatásos költeményéit ügyesen és teljes siker-
rel. Ivánka Z. Hiszekegyét és Az ember tragédiájából a }iár 
rom angyal szőzalát Győrfi Rózsika k. a. énekelte el gyö-
nyörűségesen. Zoltán Sándor pedig felolvasott »A tekintély 
kultusza és Dávid Ferenc« cimen. Tartalmas felolvasá-
sában az erkölcsi alapon álló tekintély értékét s ezek 
között Dávid Ferenc értékét emeli ki s iut a Dávid Ferenc 
nyomdokain való haladásra. Kedves jelenség volt még 
Nagy Nelli kisasszonynak az egyletben ez alkalommal 
először történt szereplése. Szász Károlynak »A Tury fiu 
története« cimü költeményét szavalta el igen hatásosam 
Reméljük, ezutáni gyűléseinken is gyönyörködhetünk sze-
rep léislében, a föntebb említett társnőivel együtt. Pálffy 
Ákos vezetésiével gyermekkar énekte vezette a lelkeket 
Istenhez. Itt említjük meg1, bogy Gál Imre igazgató-tanító 
telkesült beszédben hivta fel az egylet tagjait a rokkant 
katonák számára felállítandó szakiskolára való gyűjtésre, 
'melyet a gyűlés a saját ügyének, saját kötelességének 
is tekint. 

A kebli ügyekkel kapcsolatosan elintézett ügyekből 
még kiemeljük azt, hogy Pál Ferenc a pénztárnokságról 
lemondott. Az egylet pénztára sokát köszön az ő eré-
lye ne k és buzgóságának. Helyébe pénztárnoknak Ajtai Já-
nost választotta a közgyűlés, akinek módjában lesz szin-
tén ebben a nem fényes, de annál fontosább munkakör-
ben jő szolgálatokat tenni. Az elhunyt Demeter Dénes 
elnök helyébe pedig a gyűlés bizalma Ürmösi Józsefet 
állította, kinek tevékenységétől és erélvétől sokát remé-
lünk az egylet felvirágzása ügyében. 

A kolozsi Dávid Ferenc Egylet junius hó 12-én, pün-
kösd másodnapján délután 1 órakor a fürdőtelep nagy-
termében nyilvános felolvasó ülést rendezett a következő 
műsorra l : A D . F. énekkar: Tebenned bíztunk. Kissnjó 
Papp Erzsébet elnöki megnyitót tartott. Felolvasott Em-
[merlingné P. Matild. Szavalt Bucsi Erzsébet. Háborús 
élményeiből olvasott fel Pál Mihály áll. tanító. Költemé-
nyeket olvasott fel dr. Halász Jánosné. A g'yűléist az elnök 
zárószavai és az énekkar »Erős várunk«-ja zárták be. 
Persely es gyűjtés utján 70 korona gyűlt össze, amelynek 
50o/o-a a Vörös Kereszt Egyletnek adatott át. 
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Egyházi és iskolai mozgalmak 

Püspöki vizsgálatot tartott Ferencz 
József püspök úr a budapesti 
egyházakban junius elején, a ko-
lozsvári egyházközségben junius 
18-án; Tordán tartani fog julius 
2-án. 

A kolozsvári egyházhözség a Gyön-
gyössy Béla főerdőtanácsoc le-
mondása következtében megüre-
sedett gondnoki állásra megvá-
lasztotta egyhangúlag dr. Árkossy 
Gyula kir. közjegyzőt Üdvözöljük. 

Az e lső érettségi. Szűk keretek 
között nagy esemény játszódott le 
junius 14-én a székelykereszturi 
unitárius főgimnáziumban. Az első 
érettségi vizsgálat. A vizsgálatot 
vezette lapunk szerkesztője dr. 
Boros György, mint az E. K T. 
részéről kiküldött elnök. A közokt. 
kormány képviselője volt dr Vass 
Miklós főgimn. tanár, mindketten 
az iskola egykori növendékei. A 
vizsgálatot előkészítette Pap Mózes 
igazgató, kérdező tanárok voltak: 
dr. Borbély Ferenc magyar iroda-
lomból, Pap Mózes latin nyelvből, 
Szentmártoni Kálmán történelem-
ből, Lőrinczi Zoltán mathesisből 
és természettanból Pót-érettségin 
görög nyelvből Barabás Lajos. 
Elnök az előértekezleten ecsetelte 
a gimnázium létrejöttét a nagy 
francia forradalom alatt és teljessé 
kiépülését a most duló világháború 
alatt. Küzdelem volt az intézet 
egész története, mert önerején 
vagyis a székelység örökös áldo-
zataiból indult meg és épült, erő-
södött, mignem a legutóbbi időben 
a magyar közokt. kormány is 

észre vette a székelytöld határa 
szélén a székely unitáriusság zöme 
közelében rá váró nagy nemzeti 
föladatot s az unitárius egyháznak 
támogatására jött, hogy ideálisan 
szép és tágas kertjében olyan 
tanító helyiséget létesítsen, amilyent 
a legújabb paedagogiai ismeretek 
készítettek. Az új intézet ízléses, 
csinos, egyszerű és magasztos. 
Csak lelkes buzgóság és egységes 
szellem kell, a jeles tanári kar nagy 
dolgokat végezhet a székely köz-
művelődés érdekében. A kormány-
képviselő is hosszasabb beszédben 
ecsetelte az intézet tanügyi fon-
tosságát. Megtette észrevételeit az 
írásbeli dolgozatokra. Csak 3 ren-
des tanuló állott elé. A többi ka-
tona és hadítanfolyamot végez. 
Volt két magántanuló leány s egy 
görög kiegészítős fiu. Jól érett 3, 
egyszerűen 2 A kihirdetésen az 
elnök beszédében az ifjakat figyel-
meztette a nagy napok jelentősé-
gére és a rájok váró kötelességekre. 
Megköszönte a kormányképviselő-
nek hazafias fáradozásait, a taná-
roknak a buzgó munkásságot, az 
igazgatónak az intézet megterem-
tésében kifejtett hervadhatlan érde-
meit és az intézet tölvirágozását 
óhajtva zárta be az első érettségit. 

A nők szövetsége, múlt számunk-
ban közölt felhívásának volt ered-
ménye : özv. Debreczeni Ödönné 
urnő beküldött 3 koronát a meg-
előző évekre, dr. Boros Gj^örgyné 
urnő fizetett 6 évre 6 koronát. 
Szíveskedjenek a többi tagtársak 
is beküldeni Mélt. Ferencz Józsefné 
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-elnökhöz addig is, mig a pénztár-
nok Ürmösi Károlyné városi laká-
sába haza költözik. 

Új örökös alapító lett Bartha Já-
nos torockói presbiter, a ki a 100 
K-t már be is fizette. Adjon Isten 
1000 annyit helyébe. 81-ik helyet 
foglalja el. Az érdeklődés fokozó-
dik. A 100-at tán már a folyó 
évben elérjük. Majd el is hagyjuk. 

Dr. Várady Atiról egyh. tanácsos 
kolozsvári ügyvédet szép kitünte-
tés érte. Kolozsvár város törvény-
hatósága nagy szavazattöbbséggel 
a város ügyészévé megválasztotta. 
Üdvözöljük! 

Új lelkészek. A főt. püspök úr 
kinevezte Páll Dénes lelkészjelől-
let Körispatakra, Pap Ferencet 
Kedébe, Katona Józsefet Tarcsa-
falvára, Kozma Zoltánt Polgárdiba, 
Vári Domokost Lókodba. 

Házasság-. Tana Sámuel kir. taná-
csos, p. ü. igazgató és özv. Végh 
Ferencné, de Yonge Virginie junius 
8-án házasságot kötöttek Seges-
várt. Tartós boldogságot kivánunk. 

.. szül 
Özv Tibáld Józsefné üiefalví 

Petke Vilma junius 24-én reggel 
meghalt özvegysége 5-ik évében. 
A nemeslelkű jó nő hosszasan 
szenvedett s végül megpihent jó 
testvére Petke Gyula m. kir. adó-
hiv. pénztárnok házánál. Szép ala-
pítványaikkal az ő és férje s.-kö-
röspataki lelkész gondoskodtak 
arról, hogy nevök és jóságuk ál-
landóan tiszteletben és becsületben 
legyen. Az özvegyet Sepsikörös-
patakon férje mellé a családi sír-
boltba temették el. 

Létay Balázs emlékszobrához ala-
pot kellett készítni. Adakozásra 

hívtuk föl lapunk olvasóit s a mint 
esetről esetre beszámoltunk, töb-
ben szívesek voltak hozzá járulni 
adományaikkal F. évi junius 7-én 
a begyült összeget (289 koronát) 
elküldöttük dr. Pósta Béla egyet, 
tanár úr kezéhez, hogy a kijelölt 
célra fölhasználhassa. Köszönjük 
olvasóinknak, hogy kérésünket 
meghallgatták és a kegyeletes cél 
elérésében segédkeztek. 

A papi pályára kevés jelentkező 
mutatkozik, mert ifjaink a harc-
térre vonultak, pedig az Úrnak is 
van szüksége jó szolgákra. 

Papbeköszöntő. A régóta üresség-
ben levő íarcsafalvi egyházközség 
végre lelkészt kapott. 

Katona József lelkész f. hó 25-
én köszöntött be ezen egyházköz-
ségünkbe a község és vidékének 
nagy érdeklődése mellett. Beiktató 
lelkész testvérbátyja Katona Ferenc 
egyházköri jegyző volt, aki lelké-
szi pályáján szerzett tapasztalatai-
val jelölte meg az utat, amelyen 
haladva megnyerheti lelkész hívei 
szeretetét, bizalmát, építheti virág-
zóvá teheti egyházközségét. 

Az uj lelkész tartalmas, lelkes 
beköszöntő beszéde nagy hatást 
tett úgy a hívekre, mint a nagy-
számú érdeklődőkre. 

Vajha lelkész és hívek megér-
tenék egymást s ezen egyházköz-
ségünk a békesség és egyetértés 
útjára lépve, virágzásnak indulna. 
A legjobb reménységgel tekintünk 
lelkészi munkássága elé. 

Kegyes adományok. Nagymélt. Lő-
rinczy Dénes altábornagy úr, ki. 
korábban templomunk székeit, 
koronáját kifestette, vett az egy-
házközségnek katédra és Úr asz-
tali térítőkét, egy három literes 
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új ezüst kancsót, két Úr asztali 
poharat, a férfiak számára egyet, a 
leányok számára egy szép kenyér-
tartó tálat, egy keresztelő kis kan-
csót. Most újabb jelét adta egy-
házunk iránti szeretetének, mert 
megint ajándékozott ugyan csak a 
leányok számára egy nagyon be-
cses úrvacsora osztáskor haszná-
landó kancsót és kenyértartó tálacs-
kát. A serleg története, irja a 
kegyelmes úr: „Belgrádnak, 1915. 
évi október 5-ig történt mirészünk-
ről való elfoglalásánál, ezen ser-
leg mint ágyú töltelék a város 
keleti részére lövetett onnan vétetett 
fel és készíttetett serleggé." 

A Dávid Ferencz Egylet udvarhelyi 
fiókja a kedves emlékű Demeter 
Dénes elnök helyére megválasz-
totta elnöknek Ürmösi József 
szentpáli lelkészt, aki eddigi buz-
gó tevékenységével vonta magára 
a köri tagok figyelmét, Páll Fe-
rencz esperessé választott buzgó 
pénztárnok helyébe megválasz-
tották Ajtay János almási lelkészt. 
Titkár Benczédi Pál. Az új tagok 
vezetése alatt a t. egylet jó hire 
bizonnyal csak gyarapodni fog. 

Vizsgák a teologián. Alapvizsgát 
tettek Biró Lajos, Kiss Jenő és 
Tarcsafalví Zoltán. Szakvizsgát 
tettek és papi szolgálatra jogosí-
tást nyertek: Benedek Gábor, 
Lőrinczi Zoltán jeles, Pap Ferencz 
jó, Fazakas Béla, Gombásy János, 
Katona József, Kozma Zoltán, Pál 
Dénes, Vári Domokos elégséges 
eredménnyel. 

Csekefalván a vallásos buzgóság-
nak újból szép jelét adta ifj. Major 
Andrásné, midőn a pünkösti ünnep 
alkalmával egy szép zöldszínű 
<50 kor. értékű) plüss terítővel 

gazdagította az Úrasztalát. Selyem 
szálakkal ez van rávarva : „Isten 
tiszteletére ajándékozta, Major And-
rásné szül. Bedő Juiiánna 1916. 
háborús évben." 

Szép tette örvendetessé tevé 
pünköstünket. Vajha az Úr, ki látta 
nemes lelkének felbuzdulását, meg-
örvendeztetné bánatos szívét egy 
éve eltűnt férjének a háború utáni 
hazatérésével, hogy ő is sokáig 
gyönyörködhetnék a nevét meg-
örökítő szép terítő látásán. L. 

Elhunyt jan. 28-án kissolymosi 
Derzsi Gábor és neje kedves mí-
velt leányuk Izabella 24. éves 
korában. 

Kolozsvári főgimnáziumunk ifjúságá-
nak Kolozsvárt tartozkodó növen-
dékei a nyári szünidőt hasznos 
munkával töltik. Másodszor meg-
kapálták a Kismezőt és a Majális-
utca tetején levő paszuly földet s 
ugyanott elvégezték a krumpli első 
kapálását. A Táborhegyen, a Nádas 
mellett és a Bükkben bodzát, a 
Hója erdőben hársvirágot gyűj-
töttek s a gyógynővénygyüjtést 
tovább is folytatják, A legjobb 
munkásokat és gyűjtőket közelebb-
ről névszerínt is megemlítjük. 

Megjelent az Unitárius Teológiai 
Akadémiának, ilyen címen első 
Értesítője Gálfi Lőrinc dékán szer-
kesztésében. Tartalmazza az évi 
rendes beszámolón kivűl a Győrfi 
István tanár beiktatásán elmondott 
imát és beszédeket. Kívánatra meg-
küldi a dékáni hivatal. 

Ingyen példányok az Unitárius 
Közlönyből száz számra mennek 
a harcterekre. Egyházunk nemes-
lelkű intézkedése folytán most 
újra alkalmunk van 300 harctéren 



levő hívünknek díjtalanul küldeni 
lapunkat. E számból még mintegy 
40 nincs leioglalva. Olvasóinkat 
és lelkészeinket arra kérjük, hogy 
küldjék be olyan hozzátartozóik 
címét, kik egyházunk ügyei iránt 
érdeklődnek és olvasni szeretnek, 
mert a távolban igy sok ügyről és 
ismerősről szereznek lapunk útján 
tudomást. Nagyszámú hozzánk 
küldött köszönet igazolja, hogy a 
harcok mezején mily jól esik híve-
inknek, ha az Unitárius Közlöny el-
jut hozzájuk. Kérjük áz időnkénti 
címváltozások közlését is. 

Szerkesztői izenetek. Sz. A. B — d . 

A nagybecsű adatokat nagy Bras-
saink életéről igen melegen köszö-
nöm. Hasznos jó dolgok. A relíqui-
ák tárába fog kerülni. B. M Hsztp. 
Az érdekes hírlapi közleményt kár 
lett volna elveszni engedni. Az a 
csodás egyéniség még az alföld 
népe előtt is ismeretes volt. Szé-
kelyföldről a fennebbivel együtt 
immár igen sok jó adat került 
össze. Ki nem ismerte Brassait ? 
Ki nem hallott róla ? Bár mások 
is följegyeznék a mit tudnak vagy 
hallottak s beküídenék. Köszö-
net ! Keresztártól Ígéretet kaptunk. 
Várjuk Sz. K. tr. úr levelét. 

Az egylet pénz t á rába a folyó évi május 20-tól junius 
20-ig tagsági és előfizetési díjat fizettek: Sigmond Lajos Kökös 
914—916-ra, Medgyesfalvy Jánosné Aranymező, Zsigmond Lőrinc 
Budapest, Balogh József Kolozsvár, Folkusházy Sándor Brassó 
916-ra, Tóth" Olivérné Torda 914—917-re, Csiki Elek Dés 
'910—916-ra, Tób Zsigmond Nyárádremete 913—915-re, Zarándi 
K. Károly né Topánfalva 915-re, Balázs Mózesné Lókod 916-ra, 
Vass Pál, dr. Veress Vilmos, özv. Kántor Józsefné, ÜrmÖsi Károlyné, 
Pál István, Ürmösi Károly, Ürmössy Jenő, Zsakó István, Zsakó Istváné, 
Dr. Várady Aurél, Csifó Salamon, Csifó Salamonné, Benkő Mihály, Pal 
István, Guráth Béláné, Gámán Dezső, Belle Lászlóné, Biró István, dr. Gál 
Zsigmond, Fangh Erzsébeth, Özv._ Gothárd Sándorné, Dr. Léhmann 
Róbertné, Vass Domokos, Ürmössy Tivadarné, Nyirő Gézáné. 
ür. Balázs Ferenc, Macskásí Lajosné, Kovács Gábor, Zoltán Albert 
Kolozsvár 916-ra. 

A marosköri fíókegylet pénztárába fizettek : Fazakas Lajos, 
Fazakas Lajosné Nyárádszentmárton, Csinádi Jánosné Nyárádsze-
reda 914-re, Rédiger Géza Marosvásárhely 913—915-re, Kelemen 
Árpád Székelykál 913—914-re, Májai Gábor Szentgerice 912—914-re, 
Gál Károlyné 914—915-re, Benedek János Csókfalva 9K3— 914-re, 
Nagy Jenő Jobbágyfalva 913—914-re, Lőrinci Miklós Nyárádszent-
lászló 915-re, Nagy Benedek Nyárádszereda 916-ra, Zsigmond 
Mihály Nyárádgálfalva 911—915-re, Bedő Árpád Vadad 916-ra, 
Török Elek Nyárádgálfalva 915-re. 
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