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I. 5-1922 Főpásztori levél. 
Kedves Atyámfai, szeretett hiveim ! 

Legnagyobb öröme volna főpásztori szivemnek, ha szemtol 
szembe szólhatnék veletek az uj esztendő kezdetén. Ha egyéb aka-
dály nem volna, már korom is eléggé megmagyarázza, miért hogy 
csak levelemmel ke eslek föl. Ez eljuthat s remélem el is fog jutni 
minden házhoz. Szeretném, ha soraimból kiéreznétek az én szivem 
aggódó szeretetét és ajakam megáldó szavait. 

Bízom ked.es hiveim, hogy ti bennetek erős a lélek és ingat-
hatlan a hit a nvndeneket kormányzó és gondozó Istenben, a mi 
mennyei jó Atyánkban. Szivetekre kötöm, hogy ettől a bízó hittől el 
ne tántorodjatok, mert az emberekben lehet csalódni, de Istenben 
soha. Tudom, magam is érezem, hogy az élet minden órában pró-
bára teszi hitünket és erkölcsi bátorságunkat, de ez nem arra szol-
gál, hogy elcsüggedjünk, hanem arra, hogy erőnket összeszedjük és 
kitartásunkat fokozzuk. 

Arra kérlek és hívlak fel, hogy egyházunk veteményes kertjét, 
az unitá ins felekezeti iskolát még áldozat árán is állítsátok fel és 
azt izenem, hogy mindenik egyházközségben meg kell szervezni a 
Dávid Ferencz Egyletet és annak keretében a Nők Szövetségét. Ezt 
a magam részéről erősen hangsúlyozom, mert az ilyen szervezkedés 
utján legkönnyebb elérni a felnőttek és az ifjúság valláserkölcsi to-
vábbképzését. Hadd legyen része mindenkinek a munkában, hadd 
érezze már az ifjú is, hogy neki szerepe van a gyülekezetben, hogy 
róla és érette igyekszik gondoskodni nemcsak a lelkész, hanem a 
gyülekezet többi tagja is. 

Különösen óhajtanám, hogy eljusson levelem a gyülekezeten 
kívül, elszórtan élő híveimhez. Szeretném, ha azzal örvendeztetnének 
meg, hogy kezet fogva, egyetértéssel munkálkodnak szent hitünk 
ápolásán, megismerésén és egyházaink felvirágozásán ; szeretném azí 



hallani, amit az első keresztény gyülekezetről az Apostolok könyve 
följegyez, hogy szívok és leikök egy vala. 

Az én Istenem, a mi atyáink Istene áldjon és szenteljen meg 
titeket s tegye gyümölcsözővé testi és lelki javakban a beállott uj 
esztendőt. 

Föpásztori szeretettel 

Fereticz József, unitárius püspök. 

A szerkesztő asztaláról. 
I % ' . 

Isten ^evében. Ha mindenek elhagynának is, én nem feledke-
zem el terólad. így szól a mindenek atyja azokhoz, akiket bánat, 
szükség, fájdalom és csalódás érzete gyötör. A napok egymásután 
jőnek és mindenik rejteget valamit ami nekünk nem kedves, amit mi 
másképpen szerettünk volna. Bánt az emberek szava, még a nézés 
is sokszor rossz érzést sarjaszt' szivünkben-. Nyugtalanság, elégedet-
lenség a mindennapi kenyerünk. És vájjon miért? Azért, mert nem 
fordultunk ahhoz, aki soha sem bánt, hanem mindig csak javunkat 
akarja. Isten, a szerető és gondviselő atya mindig velünk és mellet-
tünk van. Bármily súlyosnak látszik is a teher, melyet válunkra kell 
vennünk, nyuljunk hozzá Isten nevében és majd egyszer, talán hama-
rább hogysem remélhettük volna, megérezzük az isteni kéz jótékony 
segítését. 

Ismét együtt. Nagy vihar volt. Három hosszú esztendeig bo-
lyongott fészkétől hol távol, hol közel a mi énekes barátunk: az 
„Unitárius Közlöny"-nek nevezett jóbarát. Ismét itt van. Ismét hal-
latja szavát. Ismét fölakarja melegitni a kihűlt fészket és jó kedvre 
deritni a munkásnépet. Azt kérdezi minden háztól: szívesen láttok-e? 
Van-e néhány szem morzsátok számára ? Ha van, szóljatok, mert ő 
együtt akar maradni veletek. 

Néha néhány pillanat oly hosszú, mintha- örökké tartana. Ne-
künk nem pillanat, hanem három esztendő jutott a megpróbáltatás 
és a tűrés súlyos igájából. Ha csak attól lettünk volna megfosztva, 
hogy az Unitárius Közlöny olvasóinak elküldhessünk néhány mor-
zsát a szerkesztő asztaláról, elég lett volna szenvedésnek. Ha a szülő 
nem szólhat gyermekéhez, ha a testvér el van zárva testvérétől, a 
barát barátjától, elveszítették jófélét annak az örömnek, amit ez a 
világ adhat. Immár — hála a gondviselésnek — a hallgatás ideje 
lejárt. Szólhatunk és szólni fogunk, mert 'reméljük, hogy a mi olvasó 
testvéreink és barátaink nem feledték el hangunkat, szívesen veszik 
szavunkat. 



Imádság 
A Dávid Ferencz Egylet közgyűlésén elmondotta Halmágyi János lelkész. 

Isten! Atyja Jézusnak! Miatyánk! Emelj magas körbe, ébressz 
tiszta öntudatra, hogy föltaláljunk Téged, hogy Rád ismerhessünk. 
Hiszen jelen vagy Te mindenütt, de nein mindenütt találnak föl 
Téged. 

Hol „egyenként űzik az emberek parányi célja kat" s földhöz 
íapadottan vivják kenyérharcukat, hol „az eszme a megélhetés" csu-
pán, ott nem ismernek Téged, ott „idegen isten" vagy! 

De amikor szellő támad Kelet felől s végig fűVall a lelkeken 
s fuvallatára megmozdul a lélek és benne egy magasabb életnek 
forrása fölfakad; amikor az elernyedt ereken az evangélium tiszta 
vize végigcsörgedez s e szellemi vérkeringésre megmozdulnak a der-
medő tagok s megtermékenyül a sziv; amikor égi sugár száll a 
homlokokra s fényénél, világánál megszületik az eszme, a gondólat, 
mely a zá között keblekbe „egységet lehel és lelkesitni bír" ; mikor 
megtörik a földiség hatalma és ahol többé az eszme sem csupán 
megélhetés, hanem életfejlődés, életnövekedés; tökéletesedés, akkor és 
ott megismernek Téged az emberek és imádkoznak tiszta szívből s 

-erős, Jlíí; hittel vallják, hogy Te, a Jézus Atyja és a Mi atyánk,, Te 
vagy az egy igaz Isten, mennyen és földön Te vagy egyedül! 

A mi lelkünket is megérinti néha a Keleten támadott szellő, a 
kereszténységnek szelleme; a mi ereinken is végigcsörgedez olykor 
az evangéliumnak éltető vize; a mi szivünket és homlokunkat is övezi 
néha égifény s támad bennünk is olykor magasabb gondolat és szen-
tebb é zemény; néha föleszmélünk s lerázzuk magunkról mi is a föld 
porát, a testiség bélyegét és fölemelkedünk egy tisztább világba, ma-
gasabb életre s éljük olykor mi is a lelkek életét! Igen, megérint 
-olykor, áthat és munkál bennünk a Kiisztusi szellem, amelyet ma-
gunkban mind elevenebbé s állandóvá tenni és az embereket test-
vérül fogadva egy magasabb é etre fölemelkedni s közeljutni hozzád, 
Uram! napról-napra mind közelebb, örök tevékenységedben nrnd 
inkább részt véve szolgálni az összességnek, szolgálni a mindenség-
nek: ez a lelkünk előtt lebegő cél. Ennek szolgálatában áll e kicsiny 
egylet, amelynek élén egy nagy, egy fényes történelmi név ragyog! 

De bár magas cél s az eszme lelkesitni bir, habár küzdelmeink 
között egy magasabb élet harcosa, hőse, vértanujának diadalmas 
lelke mosolyog felénk helybenhagyólag, biztatón; mégis fájón kell 
éreznünk, hogy életünkben oly ritka az emelkedettebb pillanat ; szinte 
Mgy tűnik föl, mint egy rövid szines álom a hosszú, szürke éjszaká-
ban. Legtöbbször egyenként járjuk mi is a mindennapiság nagy 
orsz'águtját, kicsinyes érdekeinket tekintjük célul s a leikeinkbe egy-
séget lehellő eszme kezeink között szétpattan és porba hull; az em-
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berszeretet magasztos erénye, az eggyé fűző lánc önszereteíünk d u -
lakodásaiban szemenként szétszakad, mert — ha szétmegyünk — 
napról-napra feledjük magasabb kötelességeinket, feledjük szentebb 
hivatásunkat. Csak olykor eszmélüuk föl, mikor jön egy-egy pillanat, 
melyben reánkszakad a néma v á d : a keserű öntudat s ilyenkor m'nt 
fellegtisztitó szél zendül meg énekünk s ajkainkon zokog, sir a zsol-
t á r : „Teremts bennünk tiszta szivet Isten és az eros lelket újítsd 
meg mibennünk." 

„Teremts bennünk tiszta szivet Isten és az erős lelket újítsd 
meg mibennünk", hogy ugy jöjjön és szakadjon ránk e pillanat, mint 
a megújulásnak hajnala, az újjászületésnek reggele s mi eszméljünk 
tisztább öntudatra és ébredjünk uj életre, melyben erős kötelességek 
uralkodnak s hervadatlan virágokat növel a hit, ahol szentebb a 
törekvés, áldásosabb a munka . . . Oh, teremts bennünk tiszta szivet 
Isten és ?z erős lelket ujitsd meg mibennünk", hogy a Dávid Ferencz 
erős, diadalmas lelkének s a Krisztus fénylő tiszta nagy nevének 
méltó örökösei lehessünk s rendeltetésünk célja felé keresztényi ön-
tudattal, erős hittel, diadalmas lélekkel közelíthessünk. Ámen! 

9 Dávid Ferencz-Egylet XXXIS. közgyűlése és újjászervezése. 
1921 október 30-án a D. F. Egylet három év multával ismét 

megtartotta közgyűlését Kolozsvárt. 
A forradalmi idők és a rákövetkező változások az egyesületi 

élet működését, gyűlések tartását, a lapok megjelenését jórészt lehe-
tetlenné tették. A D. F. Egylet életműködésében az a nagy nehézség 
is előállott, hogy legfontosabb mozgató szervei: dr. Boros főtitkár 
és dr. Csiky titkár fontos egyházi küldetések betöltése végett hosszas 
időre eltávoztak a központból. Amint azonban a helyzet odaalakult 
s főként, hogy dr. Boros hazaérkezett, sürgősen megkezdődött az 
egylet felélesztésének munkája. A főtanács alkalmával lelkes, nagy 
közönség jelenlétében folyt le a közgyűlés. Br. P. Horváth Kálmán 
ezúttal is mély érzésből és bölcs tapasztalásból fakadt elnöki meg-
nyitóval gyönyörködtette a közönséget. Dr. Boros György főtitkár 
beszámolójában főként a D. F. Egylet kiváló halottait, Kozma Fe-
rencet, Tarcsafalvi Albertet, Gyöngyösy Bélát, Ürmösy Miklóst, Sán-
dor Jánost, Nagy Gyuláné, Zsakó Istvánné, Lehman Róbertné urasz-
szonyokat búcsúztatta el, megkapó jellemrajzot adván az Egylet 
buzgó tagjairól s az ő példájukkal is uj munkára lelkesítvén a hall-
gatóságot. A közönség lelkes ünneplésben részesitette a régi hittel 
szóló és cselekvő főtitkárt. 

A szokásos felolvasást ezúttal az Un tárins Irodalmi Társaság 
fölolvasóival egy sorban Benczédy Pál lelkész végezte. A háborús 



faluról festett találó és fölötte tanulságos képet. A tisztújítás során 
dr. Boros Györgyöt ügyvezető alelnöknek, Pap Domokost főtitkárnak 
egyhangúan választotta meg a közgyűlés. Az Egylet jövője kérdésé-
ben nagy aggodalomra ad okot az anyagi eszközök hiánya. Ennek 
megoldásáról, valamint az egylet tij munkatervéről az elnökség nem-
sokára tájékoztatni fogja a fiókegyleteket és a nagyközönséget. 

A közhangulat megnyilatkozása arra a reményre jogosit, hogy 
az unitárius közönség ismert áldozatkészsége lehetővé fogja tenni, 
hogy régi kedvelt lapja ezután is mindenhová eljusson. Az áldozat-
készség kedves bizonysága, hogy már is jelentkeztek uj alapító tagok 
100 Leu vagy nagyobb Összegű adományokkal. 

A közgyűlés általános óhajtása és határozata, hogy az Unitárius 
Közlöny az egylet kiadásában és régi formájában meginduljon. 

TANÁCS. 
Ha sors viharja dúlta kebledet 
S a lelkeden a bánat árnya kél, 
Ha emberekben is csalatkozál 
S szived sivár, mint nyár után a tél; 
Ha fájdalomnak ittad bús borát 
S már nincs többé, ki hiven szeretett, 
Testvér! oh vess el pár virágmagot, 
Majd nö belőle tenger szeretet. 

Nézd: élö lélek minden kis virág 
S e lélek hiven, hálásan szeret. . . 
Kimondhatatlan mély gyönyört fakaszt, 
Ha gyöngéd gonddal ápolja kezed. 
Oly tiszta üdvöt, édes szűz gyönyört 
Nem adhat Néked semmi, semmi már, 
Mint Rád mosolygó nyiladó virág 
S szivedre szálló hála: illatár. 

Ha fájdalomnak ittad bús borát 
S már nincs többé, ki hiven szeretett, 
Testvér! oh vess el pár virágmagot, 
Majd nő belőle tenger szeretet. 

Ürmösí Károlyné 
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Dávid Ferencz egyleti megnyitó. 
— 1921. aug. 27. — 

Báró Petrichevich Horváth Kálmán elnöktől. 

Tisztelt hölgyeim és uraim! 
Ujabbi szomorít 3 év után látjuk egymást. Három év kicsin) 

idő az emberi , életben, de hosszúvá tette az a sok csapás, mely csa-
ládainkat, társadalmunkat és hazánkat érte. Máskor a viszontlátás 
örömétől áthatottan üdvözöltük egymást, most nincsenek kellemes 
közölni valóink, önkénytelenül előnkbe tódulnak, rabjukká tesznek, 
amiket átéltünk, melyek elől nincsen kitérés,, bár menekülni szeret-
nénk tőlük. 

Goethe: Faust tragédiájának második részében van megirva, 
amit felolvasok: Az első felvonás alatt, a 10-ik lapon, a császári 
trónteremben, igy szól a kancellár: A császár homlokát a legmaga-
sabb erény, az igazság övedzi, csak ő képes azt megadni a mpnek , 
mit az emberek kívánnak, követelnek és nehezen nélkülöznek. De 
oh ! mit használ az emberi szellem értelmessége, a szivnek jósága, 
az adni akaró kéznek készsége, midőn az egész birodalmat láz fogta 
el, midőn a rossz a rosszat túlharsogja. Aki ezen magasságból átte-
kint a nagy birodalman, azt képzeli, hogy neh z álom uralja: hol 
egyik torzszülött a másikat váltja fel, ahol a törvénytelenség a tör-
vényt törvényesen elnyomja és a tévedések v ibgá t fejleszti ki." 

„Ez gulyákat rabol, amaz egy asszonyt, serleget, gyertyatartót, 
keresztet az oltárról, mindezekről ép bőrrel, sértetlenül dicsekszik 
éveken át. Most panaszosok tolakodnak a csarnokba, a biró magas 
karszékben díszelegve ül; e közben a tömeg a megbotránkozás és 
haragtól eltelve zajong. Csak szégyen és meggyalázás^a számithat 
az, ki a vétkestárs igazságszolgáltatásában bízik és hallod a „vét-
kes" szó kimondását, ahol az ártatlannak nincs védelmező'0, csak 
önmaga. így akarják az egész világot darabokra tépni és e : ^zti-
tani, ami igaz. Hogy fejlődjék ki ily körülmények között a jogú 'i 
érzék ? Elannyira, hogy egy különben tisztes gondolkozású embe 
kit körülvesznek hízelgéssel, szép szóval, pénzzel, végre megtörik a 
kiséit s terhe alatt és a biró, ki nem bir büntetni, bűnös lesz. Fe-
ketén festettem, de szivesebben tettem volna, ha e kép helyett, ama 
söt tebb fátylat borithatók vala." 

Egy-egy zseniális, a világot és az emberek lelkét tanulmá-
nyozó író, ki az intuitio erejénél fogva előre megérzi és látja, hogy 
mily irányban fejlődnek az események és azokból levonja következ-
tet s^'t. S váljon csalódott-e, nem voltak-e azok helyesek? Nem 
eh ez hasonlók történtek-e meg csak most Európának nem egy nagy 
birodalmában és elmondhatjuk-e igaz szívvel, hogy ilyenek, legalább 
részben, nem estek meg a mi országunkban? Sajnos a hosszas há-

Folytatása a 11-ik oldalon ; 



NI W I T Z L O S KÖZLEMÉNYEK. 
(Az I. közlemény a lap élén: Főpásztori levél.) 

II. Sz. : Ad. 1506—1921. Körlevél. Esperes afiai utján Lelkész 
afiainak a lelkészeknek tanítói alkalmazása tárgyában. Már a magyar 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1896. évi január hó 4-én kelt 
21368. sz. rendelkezésével lehetővé tette, hogy a tanítói állomás 
üresedése esetén, midőn az a kellően hirdetett pályázat mellett oki. 
tanítóval mindjárt betölthető nem volt, legföljebb fél évig tanítói ok-
levéllel biró vagy legalább elegendő pedagógiai képzettségét kimutatni 
tudó lelkész a tanítói hivatalt elláthassa. A Buletinul Oficial-ban a 
36550—1921. szám alatt a vallás-és müvészetügyi Minisztériumnak a 
következő rendelete jelent meg: „A vallásügyi Minisztériumnak a 
lelkészeknek oktatáshoz való alkalmaztatása tárgyában. Nagy részben 
az elemi iskola alapozza meg és szövi egy nemzet jövőjét. Az ifjúság 
legelső éveiben adott oktatás és nevelés képezik azt a bázist, amelyen 
a társadalom és nemzet épülete emelkedik. Innen az a gond, amellyel 
az elemi iskola jó állapota és virágzása iránt kell viseltetnünk. Elénk 
fájdalommal jelzik nekünk a némely felekezeti, sőt állami iskolában 
létező tanítóhiányt. Ezt ugy tekintjük, mint nagy szerencsétlenséget a 
nemzetre nézve. Ennélfogva, melegen és határozottan kérjük Méltó-
ságtokat, szíveskedjenek ezen baj kiküszöbölésére minden támogatást 
megadni, utasítván és kötelezvén a hatásköre alá tartozó lelkészeket, 
hogy siessenek segélyére az elemi iskolának ott, ahol erre szükség 
van. /Minden lelkész kötelessége a nemzetével szemben, mint tanító 
meghozni a maga kis áldozatait. Az értelmi és erkölcsi sötétséget az 
ország minden részéből minél gyorsabban el kell űzni. Csak igy lehet-
nek a lelkészek a világ világossága, és a földnek sava. Azon lelki 
megnyugváson kívül, amelyet egy jó tett elkövetése okoz, az erkölcsi 
elismerésen kívül, amellyel az ország fog adózni, azon lelkészek, akik 
tanítóknak fognak ajánlkozni, az állam által recompensáítatni fognak, 
tanítói munkásságukért az illető törvényes fizetésekkel. Az elemi iskola 
ügye előttünk annyira szent, hogy szilárdan el vagyunk tökélve, mi-
szerint megszüntetjük mindazon lelkészek kongruáját, akik kellőképen 
indokolt ok nélkül nem tesznek eleget a nemz'et hívásának. Reméljük, 
hogy egy ilyen természetű eset sem fog előfordulni. Azon mélységes 
meggyőződésben élve, hogy Méltóságtok egész lelkükkel rajta lesznek, 
hogy nemzetünknek ezen legfontosabb ügye legjobb elintézést nyerjen, 
kérjük Méltóságodat, fogadják stb. 45315—1920 sz. Bukarest, Goga 
Octávián sk." Ezt tudomásulvétel és alkalmazkodás végett hozzuk 
tudomására. Kolozsvár, 1921 .'dec. 30. Ferencz József, unitárius püspök, 
Kovács Kálmán, titkár. 

III. Sz. : 65—1922. Körlevél. Valamennyi esperesi és lelkész' 
hivatalnak, a teol. akadémiai, kollégiumi és főgimn. igazgatóságoknak 
a nyugdíjigények bejelentése tárgyában. A „Comisiunea Romane de 
Lichidare dela Budapesta" a „Gazetta Oficiala" 34. számában a nyug-
díjigények bejelentése tárgyában a következő rendeletet adta ki: „Azon 



— 8 — 

közalkalmazottak felettes hatóságai, akik a volt osztrák—magyar 
kormányok által kezelt vagy ellenőrzött nyugdijalapok részesei voítak, 
készítsenek kimutatást: 1. az illetők nevével, vallás, nemzetiség, 
születés' hely és év, illetőségi hely, 2. szolgálati idő, 3 nyugdíjba 
beszámítható évek száma az osztrák-magyar monarch'a széjjelválasz-
tásáig, végül 4. az illetők jelenlegi foglalkozásának megjelölésével." 
Felhívjuk ennek folytán a Címet, hogy a jelenleg szolgálatot tevő és 
a szétváláskor nyugdíjjogosultsággal biró összes alkalmazottakról 
készítsenek tagozaton kint egy-egy k'mutatást a fenti tendeletnek meg-
felelően Ps azt minél előbb terjesszék fel hozzánk. Felhívjuk a lekész 
afiait, hogy az alkalmazott és a szétváláskor nyugdíjjogosultsággal 
biró tanítók, tanítónőkről szintén készítsenek pontos kimutatásokát s 
azokat forduló postival küldjé < be az esperesi hivatalo nak, az 
Es eres afiait pedig kérjük, hogy a beküldött kimutatásokat minél 
előbb, de legkésőbb febr. 1-ig hiány nélkül terjesszék fel hozzánk. 
A leUész afiai az Unitárius Közlöny jelen szamát minden érdekelt 
tanitó, tanitónővel Írassak alá és ő izz Jk meg jól, nehogy később vád 
érhesse valamel iket, hogy mulasztásokból egyeseket anyagi karér t . 
Kolozsvárt, 1922. jan. 12. Fcrencz József, unitárius püspök. 

IV. Sz.: 1242—1922. Körlevél. Esperes afiai utján valamennyi 
lelkész afiának az állami népiskolai hitoktatás tárgyában. 

Értesítjük esperes és lelkész afiait tájékozás és a szükséges 
intézkedés megtétele céljából a kővetkezőkről: A közoktatásügyi mi-
nisztérium 69.193-1921. sz. a. az erdélyi állami iskoláiban való 
vallástanitásra vonatkozólag a következő miniszteri határozatot küldötte 
meg: 

Sz.: 68.193—1921. Miniszteri határozat az erdélyi állami isko-
Hkban való vallástanitásra vonatkozóan. A) Általános intézkedés. 
1. Az állam iskoláiba járó növendékek vallási nevelés és oktatása a 
felekezetek hatáskörébe tartozik, miért is az állam a felekezeteknek 
minden támogatást megad arra, hogy iskoláiban a vallási nevelés és 
oktatás minél eredményesebb legyen. 2. Ennek következtében a köz-
oktatási Minisztérium szükség szerint tanszékeket állit fel intézetei-
ben a vallástanítás céljára, a felekezeteknek pedig megvan az a 
joguk, hogy az erre vonatkozó tantervet elkészítsék, ahogy a hitok-
tatásra a törvény által előirt képzettségű személyeket javasoljanak. 
37 A javasolt személyek kinevezése a közoktatási Minisztérium hatás-
körébe tartozik, amely az érvényben levő szabályok szerint fogja 
okét rangosztályba sorozni. B) Hitoktatás az elemi iskolában, a) Fal-
vakban. 1. Az állami elemi iskolákban a helybeli lelkész látja el a 
hitoktatást, a papi fizetésért, minden különleges fizetésre való igény 
nélkül. 2. A hitoktatásért az állam csak akkor engedélyez külön tisz-
teletdíjat, ha az iskolába járó ugyanegy felekezetbeli tanulók száma 
meghaladja a 80-at, heti 4 órát véve alapul. 3. Ezen szám fölött az 
állam minden egyes heti óráért 200 lei évi tiszteletdijat engedélyez, 
a számítás alapját pedig óránként 20 tanuló képezi. Azon községek-
e n , amelyekben ugyanegy felekezetbeli több parochia van, több lel-
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késszel, a hitoktatást ininden'k lelkész végzi az órák szániának ará-
nyában, az egyházi fenhatóságtól kapott rendelkezés értelmében. 
Ilyen községekben az A. a. fejezet 2. bekezdése m'nden egyes pa-
rochiára alkalmazandó, azonban az A. a. fejezet 3. bekezdésében 
meghatározott tiszteletdíj csak akkor engedélyeztetik, ha ugyanazon 
község tanulólétszáma mindén egyes parochiára nézve nagyobb 80-nál. 
a) A városokban. 1. Városokban a Irtoktatás következőképpen tör-
ténik: a) Iskolánként, b) Osztályok csoportosítása utján, c) Iskolák 
összpontosítása utján. 2. Osztások csoportosítása akkor történik, ha 
egy osztályban ugyanegy felekezethez tartozó tanulókból igen kevés 
van, de a csoportosított osztály tanulóinak létszáma nem haladja 
meg egy rendes osztály szabályszerű létszámát. (Elemi iskolákban 
80). Osztályok csoportosítása esetén, a vallási tananyag alternative ís 
előadható, egyik évben az egyik osztály anyaga, a másikban a má-
siké. 3. A tanulóknak több iskolától való ös zpontosltása a lelkész 
vagy lelkészek által előzetesen megállapított terv szerint történik, az 
iskolai revizorral, igazgatóval egyetértőleg, s minisztériumi jóv. ha-
gyással. Ily esetekben figyelembe kell venni azt az épületet is, amely-
ben a vallástanítás történni fog, hogy az összpontosított iskolák ösz-
szes érdekelt tanulóinak megfeleljen. 4. Városokban a hitoktatást a 
helyi lelkész végzi el a papi fizetés ellenében, minden különleges 
javadalomra való ig-ny nélkül, amennyiben az iskolát látogató nö-
vendékek száma nem haladja meg a 60-at. Ezen létszámon felül az 
A. a. fejezetben körülirt tiszteletdíj engedélyeztetik. 5. Azon esetben, 
ha egy városban t'ibb azonos felekezetű parochia létezik, az A: a. 
fejezet 4. pontja mérvadó. 6. A városokban lévő állami elemi isko-
láknál csak azon esetben rendszeresíthető hitoktatói tanszék, ha az 
ugyanazon felekezethez tartozó tanulók létszáma biztosítja egy Írt-
oktatónak az órák szabályszerű számát, akár elemi iskoláknál, akár 
pedig más középiskolákkal, ipariskolákkal, tan'tóképzőkkel való kom-
binációban. Ezen esetben a hitoktató a felsőbbfoku iskola tantestüle-
tének létszámába tartozónak tekintendő és eszerint javadalmaztatik. 
A hitoktatói tanszéket a Közoktatási Minisztérium szervezi az illetékes 
egyházi hatóság javaslata alapján, miután beérkezett a tankerületi 
igazgatóság értesítése. C) Hitoktatás az ipari középiskolákban, ta-
nítóképzőben és középiskolákban. 1. Ipari középiskolákban, tanító-
képzőkben és középiskolákban a hitoktatás ugyanazon szabályok sze-
rint történik, mint a városi elemi iskolákban, vagyis: a) Iskolánként. 
b) Osztályok cso ortositásával. c) Iskolák összpontosítása utján. Az 
osztályok csoportosítása és iskolák összpontosítása a leányok és fiuk 
részére külön-külön történik, a) Ha ugyanegy vagy több iskola azo-
nos felekezetű növendékeinek a száma egy hitoktató részére biztositja 
az előirt óraszámot, a közoktatási minisztérium rendszeresítheti a tan-
széket, amennyiben ezt a rendszeresítést indokoltnak tartja. Ezen 
esetben a hittanár mindig a felső iskola tantestületéhez tartozónak 
tekintendő és aszerint*javadalmaztatik. 3. Ahol nincs rendszeresítve, 
magánházakban, vagy a lelkész lakásán, hanem csakis az erre a 
célra kijelölt iskolaépületben. 4. A hitoktatással megbízott far.sze-
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mélyzeí gondoskodik a növendékek vallásos neveléséről, í. i. azok a_ 
vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleteken vegyenek részt s hogy a 
felekezetük által előirt összes vallásos kötelezettségeiknek eleget te-
gyenek. 5. Az ezen rendelkezéseket megelőző összes szabályzatok, 
rendeletek, érvényüket vesztik". A fennebbi határozatot azzal hozzuk 
lelkész és esperes afiai tudomására, hogy I. 1. lelkész afiai tegyenek 
azonnal (legkésőbb jan. 31-.-ig) egy-egy féliven jelentést esperesük-
nek, hogy az egyházközségük területén levő áll. elemi és középfokú-
intézetekben (iskolánként és osztályonként) hány unitárius növendék 
van, ki van megbízva azoknak vallásoktatásával és hol (osztályon-
ként vagy csoportonként) tanítja őket ? 2. Lelkész afiai az illető 
iskola vagy iskolák igazgató val egyetértőleg állapítsák meg, hogy a 
hivatkozott miniszteri határozat és a növendékek 1921/22. tanévi lét-
száma alapján hány hittanóra szükséges hetenként s ezen adatok 
táblázatát is terjesszék be esperesükhöz. 3. Ott, ahol több iskola 
van, vegyék számba az unitárius tanulók létszámát s állítsanak ösz-
sze pontos kimutatást arról, hogy a lelkész által saját iskoláinknál 
vagy állami intézeteknél kötelességszerűen ellátott hittan! ó ákon kí-
vül az egyházközség területén levő állami iskoláknál van-e annyi 
növendéke és óraszáma, amely indokolttá teszi önálló hitoktató ki- ír-
nevezését. Ha van, a hitoktatói állás szervezése tárgyában terjessze-
nek fel hozzánk esperesi uton megokolt javaslatot. Nyomatékosait 
kérjük lelkész afiat, hogy az I. 1., 2. pont alatti jelentéseket féliv 
papíron tisztán, pontosan állítsák ki és a kitűzött határidőt tartsák 
be. A 3. pont alatti előterjesztést szintén tegyék meg. II. Esperes afiai" 
az egyházközségből beérkezett 1., 2. pont alatti jelentéseket össze-
foglaló Kimutat-.s kíséretében legkésőbb f. évi febr. 6-ig terjesszék 
fel esetleges megjegyzéseikkel együtt. A hiányos vagy meg nem felelő-
jelentéseket pótolják vagy egészítsék ki oly módon, hogy azok ai 
államíitká; sághoz eredetiben beterjeszthetők legyenek. A 3. pont alatti" 
előterjesztést véleményes javaslatukkal küldjék fel hozzánk. 

E. K. Tanács elfogadván a nevelésügyi bizottságnak azon véleményét,, 
hogy a 2. pontban ez a kitétel: „a törvény által előirt képzettségi szemé-
lyek" stb. csak ugy értendők, hogy „az egyházi törvények által előirt" stb.; 
elvi határozatként megállapítja, hogy a lelkészeknek az állami iskolai vallás-
tanitás végzése elől nem lehet kitérniök, de előterjesztést tesz a közoktatási 
kormányhoz a következőkre nézve : 

a) a vallásoktatás ott, ahol felekezeti iskola, vagy az egyházközségnek a 
vallástanítás céljára berendezett helyisége van, ezekben a helyiségekben, 
eszközlendő. Más esetben az állami iskolában kell végezni a vallásoktatást. 

b) A vallástanítás ellenőrzésével az egyházi hatóságok bizzassanak 
meg, hogy ezáltal a tanitő (igazgató) é§ hitoktató közötti súrlódások elke-
íülhetők legyenek. 

c) A vallástanitási tiszteletdíjra nézve a felekezeti iskoláknál is ugyan-
azon eljárás alkalmazandó, mint az államnál a felekezeti hitoktatókra nézve. 

A fentieket azzal a felhívással hozzuk tudomására, hogy a vallások-
tatás és ennek ellenőrzése kérdését ezen elvek alapján igyekezzenek mar 
ebben a tanévben megoldani. 

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Kolozsvárt, 1921. 
december hó 20-án tartott üléséből. 
Ferencz József, unitárius püspök. Kovács Kálm 'in, titkár.. 



ború, az abból támadott rendetlen állapotok, a tisztességérzetet ki-
oltották az emberek lelkületéből. Gondolatviláguk megzavarodott^ 
Nem tudnak kibékülni a meglevővel, mindent leakarnak törölni a 
társadalom eddigi szokásainak táblájáról és helyébe a szocialismus,. 
kommunizmus és bolsevizmus meg nem valósitható tanait beoltani 
az emberi szivekbe, hogy boldogok, megelégedették lehessenek. S 
mily eredménnyel? Láttuk Németországban, láttuk és látjuk most is 
Oroszországban, hol a rend nem tud helyreállani és hol, éhség dühöng, 
mert az emberek nem akarnak dolgozni, miközben ezrek pusztulnak 
el, a kitűnő gabonáttermő térségek lakói. Hova fog ez vezetni? Ha 
meg nem előzik. Anarchiára, És mi a teendő? A jó utja a rosszán 
viszen át. Csak kitartással, bizalommal előre: munkára, termelő 
munkára, kiszakítva magunkat a téveszmék minket lekötött hínár-
jából. Munkával a szellemi, az anyagi téren teremtsünk magunknak, 
családunknak élhető állapotokat, hol kipihenhetjük mindazt, mit 
elszenvednünk kellett. Az ne bántson, ha helyzetünk most nem oly 
disz'es, mint az azelőtti volt, az megváltozhatik. Fődolog, hogy tisz-
teséggel megélhessünk. 

Ki áthatva a félelem és töprengés kinzó és ellankasztó érzésé-
től, nem bir nekimenni erős elhatározással az éj sötétjének, az nem 
láthatja meg a reggeli nap aranyos sugarait, melyek mintha monda-
nák : Jertek gyermekeim, én lecsendesitlek, kivezetlek a pusztulás 
tanyájáról a lelkimegnyugvás árnyatadó berkeibe, ha dolgozni akar-
tok. E hivó szó megváltás mindnyájunknak, az orosz munkásoknak, 
de nekünk is. 

A leverő multat és jelent többé ne emlegessük, csak fájó se-
beket szakítunk fel vele, hagyjuk azt az idő gyógyító kezének. Fog-
juk meg a mai napot és abban javítsunk, amit lehet. Mit tesz a 
szántó-vető, ha a jég elverte a termését, vagy az ár elsodorta takar-
mányát, leül táblája szélére és megtörve szemléli kára nagyságát ? 
Nem! Az okos, számító gazda előkeresi fedeles szérűje alól az ekét, 
boronát és újra megművelvén földjét, pótolni kívánja azt, mit elvesz-
tett, a jövő terméssel. Isten áldása, segitő keze felkeresi azokat, 
kiket csapás ért, de benne bizva, nem csüggednek el. 

De nekünk, magyaroknak, más kötelességünk is van. Látjuk,., 
mindennap érezzük a bizalmatlanságot, melyet irányunkban a vezető 
körök tanúsítanak, ezt eloszlatni és helyébe a kölcsönös megértés, 
útját, nyilatkozatainkkal egyengetni nekünk is hivatásunk, bár kicsiny 
testület vagyunk ; azonban amellett soha se felejtsük, hogy magya-
rok vagyunk, azon hős nemzet utódai, ruely annyi század megpró-
báltatásait kiállotta, mely, bár most megtépászva és elgyötörve, 
tovább élni akar. Azon szent érzést és tudatot, hogy te magyar vagy, 
légy büszke reá, oltsák már a fiatal, zsenge gyermek szivébe a 
papok, tanítók és első sorban a család, az anyák. Amit az öíitit-
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datra ébredő gyermek fiatal éveiben felvesz, az vérébe megy át és 
kiséri egész életén át. A gyermeki lélek olyan, mint a vadonc, e l -
hagyatva, akár bokorrá növekedik, vagy mint sudarfa, büszke ön-
tudattal, az égnek hajtja fel ágait, gyümölcsei fanyarok maradnak, 
ha nemes ágat oltunk beléjök, kellemes, üditő csemegéül szolgálnak. 

Azért vegyük mi át a gondos kertész munkáját, oltsuk gyer-
mekeinkbe a hazaszeretet nemes érzését. Ne neveljünk kozmopolita 
világpolgárokat és nőket, kiknek nincsen nemzeti érzésük, hanem 
igaz. magyar lelkülető férfiakat és nőkét, kiket bárhov i veti a 
sors, magukban hordják, mint öröklött talizmánt, a magyar érz 'st, 
nemcsak szóban, hanem áldozat akész .tettekben, ha a szükség azt 
kívánja. 

Midőn a faji magyar érzést kivánom fenntartan' és ( l e j t en i 
azokban, kikben az, a körülmények mostohasága miatt, talán apa-
dóban lenne, másfelől, mint ' fennebb is mondám, ismétlem, hogy 
barátságos jóegyet^rzésben kell lennünk, az összes más nemzeti-
ségűekkel, kikkel oly hosszú idő óta élünk egymás mellett jó és 
rosszban. A trianoni béke és a nemzetközi megállapodások b'ztosit-
ják ugyan minden népnek szabad fejlődését anyagi és szellemi téren, 
de még inkább teheti azt az egyetértés és megértés egymás szük-
ségletei irányában. Ezt kell átlássák, kik a törvények végrehajtás ra 
hivatva vannak. A magyar ny'ltszivü, nem fondorkodik. Bizalmat 
kérünk, bizalommal fogjuk viszonozni. Kerülni mindent, mi azt aka-
dályozza mindkét résztől, oly semmi által meg nem ke ülhető fel-
tétel, mely képes mindnyájunk javát, gyarapodását biztosítani. 

Végezetül sajnálattal kell megemlékeznem halottainkról, kiket 
a gondviselés e 3 év alatt elszólított kö ünkből cs ezek között: 
Gyöngyösy Béla, Tarcsafalvi Albert, Zsakó Istvánné, Nagy Gyuláné 
és sok másról, kik mindnyájan egyletünket érdeklőd'ésiik kel és mun-
kálkodásukkal támogatták, de különösen alelnökünk, Kozma Ferenc-
ről, ki mindig megfon to't véleményeive', tanáraival egyletünk éide-
keit megvédeni, annak gyarapodását elősegíteni kívánta. Indítványo-
zom, hogy az egylet halála felett mély sajnálatát fejezze ki. 

Megnyitó beszéd. 
Ferencz József püspök. 

T'sztelt közönség ! Hölgyeim és Ura m ! 
A Dávid Ferencz Egylet és az unitárius irodalmi társaság 

együttesen elhatározták, hogy a tél folyamán felolvasásokat tarta-
nak. A mai az első s miután nekem jutott a szerencse, hogy ezen 
elnököljek, mindenekelőtt tisztelettel üdvözlöm, akik ezen a felolva-
sáson megjelenni szívesek voltak s ezzel jelét adt4k annak, hogy a 
tervezett felolvasások iránt érdeklődnek s azokat meghallgatni óhajt-

I 



ják. Pedig most igazán nincs hiány az ilyen felolvasásokban. Annyi 
az egylet s a különböző dineken alakult társaság, amelyek m'nd 
felolvasások kai akarják meghódítni magoknak a sziveket s részint 
pénzt is szerezni egyletük számára. De kérdés, hogy vájjon minde-
nik egylet, mindenik társulat megérdemli-e a támogat *st, a pártolást ? 
Távol legyen tőlem, hogy én bármelyik egylet vagy társulat ellen 
kifog st tegyek, mert megvagyok győződve, hogy azokat mind a 
szükség hozta létre. De abban legyen szabad kételkednem, hogy 
mindenik meg is felel a maga rendeltetéséne' . Mi a rendeltetése 
minden egyletne'' ? E tekintetben szeretném, ha Chann'ngnek, ennek 
a nagyh'rü és halhatatlan ámérika! umtárius lelkésznek, mondhatni 
evangelistánkna% Egyletekről írt gyönyörű felolvasását egész terje-
delmében ismertethetném, de ez messze vezetne, hanem ajánlom, 
hogy akine< művei megvannak, éppen mi leford'tva, magyar nyel-
ven is kiadtuk, olvassa el. Én itt csak annyit említek meg, hogy ő, 
ki az egylete ne< nagy barátja volt, szép felolvasásában kimutatta, 
hogy a h özhaíznu egyletek mellett vannak olyanod is, amelyek töb-
bet ár tana^, mint használnak; mert ?z olyan egyletek, amelyek az 
ember egyéni szabadságát, függetlenségét akadályozzák és elnyom-
ják, nem érdemesek a pírtolásra, ellenben azok, amelyek ugy az. 
alapítókat, mint azokat, akiknek számára a laptva vannak, erőre, 
öngondolkozásra, erkölcsi és értelmi tevékenységre serkentik é s 
alkalmat adnak neki arra, hogy ezeket sikerrel használhassák, a leg-
teljesebb mértékben megérdemelnek minden áldozatot. 

Lássuk tehát, hogy a Dávid Ferencz-Egylet és az unitárius 
irodalmi társaság az egyletek melyik fájához tartoznak. 

Ami a Dávid Ferencz Egyletet illet % a vallásos és erkölcsös 
élet ébresztésére közel 40 év óta folytatott munkásságával nemcsak 
egyházunknak, de a társadalomnak is oly szolgálatot tett, amelyre 
méltán büszkék lehetünk ; mert a közjólét és közboldogság érdeké-
ben semmire sincs nagyobb szükségünk, mint az emberekben a val-
lást és erkölcsöt ápolni. Különösen napjainkban ez kétszeres figyel-
met érdemel; mert a vallásíalanságnak és erkölcstelenségnek oly 
tünete vei találkozunk, amelyek ha tovább terjednek és fokozódnak, 
könnyen lehetetlenné teszik a békés, nyugodt és istenes életet. Nem-
különben az unitárius irodalmi tc'rsas^g is, mely csak pár évvel ez-
előtt alakult meg, vándorgyűléseiben a vallásos és erkölcsös életet 
h'rdet', munkássága ezeknek ápolásában és terjesztésiben öszpon-
tosul. Eszerint mindkettő azon egyletek közé tartozik, amelyek amint 
fennebb mondám, minden áldozatot megérdemelnek s éppen ezért 
azt óhajtanám, hogy aki még nem tagja egyiknek vagy a másik-
nak s ami még jobb, mindkettőnek tagja legyen, de ne legyen azok-
nak csak szenvedőleges tagja, aki a felolvasásokra szorgalmasan 
eljár, ami szépet hallott, abba« gyönyörködik, de tovább nem gon-
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'dolkozik felette. Valamint a legjobb izü ételeket is fel kell dolgoznia 
a gyomornak, hogy azok hússá, izommá, vérr.é váljanak s igy a test 
növekedjék, mindaz amit hallunk és olvasunk csak ugy érnek vala-
mit s csak ugy szolgálnak lelkünk növekedésére, ha azok felett 
elmélkedve és igy feldolgozva a magunkévá téve, cselekedeteinkben 
átvisszük az életbe. Ezt a hallgatóság figyelmébe ajánlom. Ezzel a 
felolvasó-ülést megnyitom. 

NŐK VILÁGA. 
Izenet amerikai és angliai nővéreinktől. 

Kérés unitárius nőinkhez. 
- Kedves Testvéreim! 

1910-ben beléptünk az Un'tárlus Nők Szövetségébe. 4 Z a gyö-
nyörű jelenet még mindig élénken hat szivünkre, A szövetség kiter-
jed a különböző országok nőire. Sok ezerre megy tagjai száma. . 

Rendkívüli szolgálatokat tett főleg a háború alatt, mert az ide-
genben maradottak levelezését lebonyolította, hazaszállításáról gon-
doskodott. A háború után a nyomor enyhítése volt- a föladata. 

Az angol.és amerikai unitárius szövetségek hatalmas össze-
geket küldöttek Buda;estre az ottani gyermekek fölsegitésére. Köze-
lebbről nekik köszönhetjük, hogy két leányunk bebocsátást kapott az 
1920—21. évekre Angliába a Channing House nevü felsőbb leány-

Iskolába: Dr. Deák Margit, aki immár elhelyezést nye t a londoni 
magyar konzulátusnál és Sámy Magda, püspökünk unokája, aki a 
2-ik évre is az intézetben maradt. Jelenleg készül Kiss S. lelkész 
leánya az intézetbe. Jövőre is, minden évre várnak valakit. 

Megbecsülhetetlen ez a testvéri összeköttetés. Nekünk azt min-
den erőn'<kel ápolnunk kell. 

Közelebbről azt az izenetet kaptuk, hogy jelentsük be az egy-
házközségekben levő nők szövetségeit, mert szándékoznak közelebbi 
érintkezésbe lépni velők. Ez a kérés parancsolat, de e pillanatban 
még csak a kolozsvári, kolozsi, homprodvidéki, fogarasi és udvar-
helyi nők szövetségéről van tudomásunk. 

Unitárius Nők! Kedves Testvéreim! Most, midőn asszonyi 
szivem egész melegével kívánok nektek boldog ujesztendőt, . egyben 
kéréssel is terhellek. Nagyon kérlek, járjatok elől a gyülekezetben és 
hassatok oda, hogy mindenütt alakuljon meg az egyházközségi Dávid 
Ferencz Egylet és abban az unitárius nők szövetsége. Tekintsük ezt 
•olyan tiszteség . és becsületbeli kötelességünknek, amely elől nem lehet 
és nem szabad kitérni. 

Választmányunk nevében kérünk minden unitárius nőt, legyen 
-szives tegye meg ezen a téren is kötelességét. 

Cluj—Kolozsvár, 1921 december 30. 
Ferencz Józsefné, Ürtnösi Károlyné, 

elnök. az Unitárius Nők Szövetsége titkára. 
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E ö y ß A Z I ÉS ISKOLAI TTlOZGALMtfK. ' 
Elnökünk újévi ajándéka. Báró Petrichevich Horváth K. 

főgondnok ur, egyletünk érdemes elnöke a főtiszt, püspök úrhoz 
ezúttal is beadta újévi ajándékait. A Dávid Ferencz emlékalap, Uni-
tárius Közlöny, Keresztény Magvető, Kolozsvári egyházközség 50—50 
Leüt, a kolozsvári és tordai szegények 20—20, a Mentőegylet 40, 
széplaki egyh. orgonaalapja 30 L-ban részesültek. Isten áldása a JÓ-
SZÍVŰ adakozón! 

Hírvivő, barát é s támasz. 1918. decemberében, lapunk 
utolsó számában azt irtuk volt: Olvasóinktól függ, hogy továbbra is 
hírvivőjük, barátjuk és lelki támasszuk legyen az Unitárius Közlöny. 
Mondhatunk-e ennél kevesebbet most, három szomorúan néma esz-
tendő elteltével? Bár ugy lenne, de mert így van, ismét csak azt 
kérdezzük, kivántok-e pontos hírvivőt, kell-e nektek jóbarát? 

Örökös alapitóink, ha 500 Leüt fizetnek az „Unitárius Köz-
lönyt" a kamat fejében ingyen kapják. 

A dijakat előre kérjük! 
közjegyző, elhunyt 1921. nov. 27-én. 
Az erős férfi rövid tíz napig küzkö-

dött az életért, de a tiidőgyuladás, melyet már kétszer legyőzött 
volt, ezúttal diadalmaskodott fölötte. Most minden munkás ember 
•elveszítése sajgó fájdalmat okoz a megtizedelt tíiagyar társadalom 
szivében, de olyan mély és általános lehangoltság, amilyen az ő 
halála hírét követte, nagyon ritkán vesz erőt az embereken. Dr. Ár-
kossyt mindenki szerette, tisztelte, nagyra becsülte, mert igazi nemes 
sziv, fennkölt gondolkozás irányította minden szavát és cselekedetét-
Ha unitárius egyházunkra és iskoláinkra gondolunk, még ma is el-
fojtja szavunkat a nagy bánat. Kedves és szép családja veszteségét 
vájjon ki mérhetné meg. A részvét arányban volt a veszteséggel. 
Temetése a kollégium csarnokából történt. Vári Albert főgymn. val-
lástanár, Ürmösi Károly esperes, dr. Gál Kelemen igazgató, érdeme 
szerint méltányolták az eléggé meg nem siratható nemes munkást. 
Reméljük, hogy lapunkban bővebben ismertethetjük. 

A trónörökös az unitáriusokról. Segesvárt a múlt év nov. 
6-án Károly trónörököst nagy ünnepélyességgel fogadták. A 
tisztelgők között voltak az unitáriusok is. Nagy Béla helybeli lelkész 
üdvözölte, amit Goga miniszter mondatonként tolmácsolt. A trónörö-
kös válasza igy szólt: A királyi Fenség őszinte köszönettel fogadja 
az unitárius egyház üdvözletét. Itt, e különböző nemzetiségű és fe-
lekezetű hazarészben az unitáriusok voltak a szabad vallásgyakorlat-
nak úttörői. Azért, mint a lelkiismeretben szabadság és kultura hiveit 
s p e c i a l i s a n üdvözli az unitárius vallás tagjait. Istennek segítő 
kegyelme és szent áldása legyen további működésükön. — Az uni-
tárius hivek nagy megelégedéssel fogadták a kitüntető szavakat. Ü. ^ 

Dr. Árkosy Gyula 



— 16 — 

A fogarasi Dávid Ferencz Egylet megalakulása. A köz-
ponti D. F. Eg let gyűlésének lelkes hangulatát — a beérkezett 
hirek szerint — leghamarább tettekre váltotta a fogarasi egyházköz-
ség buzgó serege. 1921. november 13-án közgyűlést tartott, ame-
lyen először megalakította a „Fogarasi D. F. Nőegyletet" a követ-
kező tisztikarral: elnök Bedő Ferencné, alelnökök dr. Berkó Arturné 
és Árkosi Tamásné, titkár Szentpály Erzsike, jegyző Molnos Lajosné. 
Magának a D. F. Egyletnek a tisztikara a következően alakult meg: 
elnök Bedő Ferenc, alelnökök Szentpály Gyula és Péterfy Áron, tit-
kár Árkosy Tamás, jegyző Molnos Lajos, pénztáros Katona Márton, 
választmány: Kiss Jáno né, Tövissy Lőrincné, Merész józsefné, Már-
kovics Jánosné, Fe<ete József, Nyiredv Áron, Kálmán Dénes, Molnos 
Zsigmond. A D. F. Eg let fényes sikerű esté yt rendezett, amehen 
a testvéregyháza hivei is megjelentek. íme a buzgóság, amely jó-
példával jár elől 1 — A D. F. E. mozga inakról Külön rovatot nyitunk. 

Akik egyletünk nemes céljait megértik. A maros-tor da i 
körtől kapíuc a következő biztató sorokat: „Örömmel Írhatom, hogy 
körünkben a D. F, Egyletnek barátai nagy számmal vannak. Igaz 
barátokat é tek, akik egyletünk céljával egyetértenek, eddigi mun-
kásságát méltányol'ni tudják s jövője elé is bizalommal, lelkesedés-
sel néznek!" Valóban ?z ilyen igaz barátokra számítunk. 

Debreceni unitárius napnak nevezik 1921. november 27-ikét 
Ekkor alakult meg szabályszerüleg a debreceni unitárius leányegy-
ház Józan M;<lós esperes és dr. Csiki Gábor közreműködésével a 
nagy református templomban. A jövő április 2-án lesz esztendeje 
annak, hogy dr. Boros György egyh. főjegyző meglátogatta a deb-
receni unitárius hiveket és tartotta az első értekezletet, s az első 
istentiszteletet a városházánál. 

A testvérek ölelkezése. A nagy háború előtt csak távolról 
ismerték egymást. A háború alatt egymás ellen harcoltak. Most keb-
lére ölelte az erős a gyengébbet és ezután együtt akarnak élni, mint 
jó' tesvérek. Az amerikai unitárius egyházközségednek meleg üdvöz-

i testvérek. 
Adámosi egyházi- özségünknek 48 éven át 
lelkipásztora Molnár János meghalt Csepe-

len 1921. december 12-én, 78 éves korában. Szép jellemű, nyugodt 
kedélyű, bölcs ember, hűséges pásztor és minta családfő volt. Kilenc 
élő gyermeke és nag\ számú unoka szeretete és ragaszkodása nagyon 
boldoggá tette. Öröm volt látni az ötven éve együtt élő házaspárt 
a figyelmes gyermekek körében. Ádáinosi hivei azt kívánták, hogy 
maradjon velők a nvugalom éveiben ís, de a gyermekek szeretete 
győzött. Csepelen, Budapest közeliben házat vásárolt, oda teleped-
tek leánya dr. Koncz Jánosné közelébe. Az alföldi homoktenger nem 
volt sziveszerint az erdélyi hegyek lakójának. Őszinte részvétünk a 
családnak és mély tiszteletünk az Ur hűséges szolgája emlékének. 

** Nyomatott „Korvin"-k5nyvnyomdábait» Clmj-Kolozsvár, Str. Jorga (volt Jókai-utca) 17.>z. 

letet Kiuaotte:< az eraen 
Molnár János, j 


