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Unitárius hitvallás* 
— Kiadták az amerikai világi férfiak. — 

Imádjuk az élő Istent, atyánkat és barátunkat. 

A názáreti Jézus tanítványai vagyunk aki tanítója 
Isten szeretetének, mutatója az élet útjának. 

Hiszünk az ember határtalan tehetségében és hisszük; 
hogy neki hatalmában áll a végnélküli haladás.. 

Hiszünk a szabadságban, a népjogokban és a törvény-
ben, mert ezek biztosítékai a haladásnak. 

Segedelmért könyörgünk, hogy imádhassuk Istent őszin-
tén és hogy embertársainknak szolgálhassunk híven. 

Állandóan törekedünk több igazság és több világos-
ság után. 

IDr. Ferencz Ákos. 
1860—1922. J 

A munkaszerető férfiak sorából egy ismét kidőlt. Hullnak, 
egyre hullnak ők a legjobbjaink. Tisztesség, jó hírnév, munkaszeretet 
kiket jellemez, azoknak távozását, korai halálát nagy veszteségnek 
tartjuk, fájdalmas érzéssel kisérjük. 

így jegyezzük fel e helyre dr. Ferencz Ákos nevet, ki 1922. 
év julius 20-án délután 2 órakor váratlanul elhunyt. 

Nyári nap delelő órájában — 12 órakor — hivatalában munka-
asztalánál volt! Hlvatalnoktársaitól kellemes beszélgetéssel vesz 
bűcsut, otthonában gyöngéd szeretettel övéi között van s aztán csen-
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desen pihenésre tér, majd szive nagyot dobban, hirtelen fellángol 
s gyorsan kialszik és aztán a csendes pihenésből örök álom lesz. 
Megpihent, meghalt . . . A pálya bevégződött. A véghatárnál állva, 
abból a pályafutásból gyász keretbe foglalva kegyelettel emlékezünk. 

Erdély „Athénjében" — Kolozsváron született 1860 jullus 16-án. 
Itt is növekedett az unitáriusok jóhirnevü gimnáziumában, majd a 
Ferenc József egyetemet végezte. A gimnáziumban, mint az egyete-
men a müveit ifjúság mozgalmaiban mindig a vezetők között volt. 
Egyetemi végzettsége után az ügyvédi diplomát megszerezve, köz-
hivatalt vállalt szülővárosában s a mult század 80-as éveiben szer-
vezett „Népfelkelők" soraiban az 1884. év nyarán katonai kikép-
zésben részesült. 1893-ban a kolozsvári árvaszék ülnöki tisztségéből 
Kisküküllővármegye tiszti főügyészévé választatott s e tisztségét 
negyedszázadon át a legnagyobb odaadással töltötte be. Ez idő 
alatt ügyvédi irodát is tartott fenn. 

A vármegye társadalmi életében tevékeny részt vett. Vallásá-
nak, egyházának ügyei melegen érdekelték s azokért mindig kész 
volt munkálni és áldozni. Az unitárius egyház főtanácsának ifjúsága 
óta tagja s a dicsőszentmártoni egyházközségnek prezsbitere, majd 
tiszteletbeli gondnoka volt. 1904 évben nősült, feleségül véve Serényi 
Vilmát. Boldog házasságukat egy fiu és egy leánygyermekkel áldotta 
meg az Isten. Családi köre, földi menyországa volt . . . És e szép 
országnak ege borult most be. A beborult ég sötét felhői alatt gyá-
szol Ferencz József ősz pátriarka fenkölt lelkű feleségével, az uni-
táriusok nagyasszonyával, s a főpásztori gyászban püspökével érez 
és könnyez résztvevő szeretettel az unitárius egyház a maga egé-
szében. Az elárvult családnak legyen ez is vigasza. 

Az egyházi szertartás után nagy gyászoló közönség kisérte a 
közkedvelt férfiú koporsóját a vasúti állomásra. Innen a halott Kolozs-
várra vitetett, hogy szülővárosának temetőjében legyen örök pihenése. 

Mi áldjuk dr. Ferencz Ákos emlékét s kegyetettel, részvéttel 
osztozunk elmaradt családjának szomorúságában. Gvidó Béla. 

Szivemet hozzád e m e l e m . . . irta dr. Boros György, női 
imakönyv 3-ik bővített kiadása megjelent és kapható szerkesztősé-
günknél. A könyv kiállítása a művészi igényeknek is minden irány-
ban megfelel. ízléses lágy kötésben 30, jobb papíron 40, merített 
papíron 50 leu; keménykötésben 65 leu, vászonkötésben jobb papí-
ron 95 leu. Díszesebb vászonkötés aranydiszitéssel, tokban 105 leu. 
Díszkiadás merített papíron aranymetszéssel művészien festett táblá-
val, tokkal 180-tól 210 leuíg. Diszikiadás merített papíron hímzett 
táblával, tokban 180 leu. Díszkiadás művészi bőrmunkával aranymet-
széssel, tokban 260 leu., Díszkiadás antilopbőrben, valódi ezüstcsat-
tal művészi ötvösmunkával, tokban 400 leu, könyvárusoknál 30 70-al 
drágább mindenik. 
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Angol és amerikai testvéreink látogatás 
sának főbb mozzanatai. 

Az idei nyáron is ünnepies érzést, bizalmat és reménységet 
hoztak körünkbe angol és amerikai hitrokonaink. Tervök volt minél 
több gyülekezet meglátogatása, de késve érkeztek. Bukarestben több 
napot kellett tölteniök s e miatt több helyet nem látogathattak meg. 

Ezúttal négy kedves látogatónk érkezett, akiknek nevét és 
foglalkozását már múlt számunkban jeleztük. Dr. Boros György 
egyházi főjegyző Bukarestben fogadta az érkezőket s az időhöz 
inérve rövid körűtat tett velük Háromszéken és az udvarhelyi meg 
keresztúri kör néhány egyházközségében. Először Speight lelkészszel 
a társaságtól különválva meglátogatták Brassót, hol Kovács Lajos 
lelkész fogadta, majd Sepsiszentgyörgyöt és József Lajos esperes 
társaságában kocsin Káinok, Kőröspatak, Árkos egyházközségeket. 
Az utóbbi helyen Végh Benjámin és Régeni Áron fogadták, majd 
átmentek Laborfalvára, hol Szentiványi Gábor gondnok vendégelte 
meg, majd Kökösre, hol Benedek lelkész szívességét élvezték. Est-
vére a társaság többi tagja is Brassóba érkezett autón, s igy itt 
szerencsésen elkerülték a prahovai leszakadt hid miatti ut végzetes 
gyötrelmeit. Julius 19-én autóval indultak Bölönbe, onnan Nagyaj-
tára. Mindkét helyen ilagy közönség várta a ref. lelkészekkel együtt, 
s mindenütt a határtalan szívesség. Estve indult Vargyasra a tár-
saság s r e miatt Ürmös megtekintését mély sajnálattal mellőzni 
kellett. Éjfélkor Vargyason csak egy ablak halvány fénye vigasz-
talta meg, a gondnoké, mert már lemondottak a reménységről. A 
kedves Kisgyörgy esperesnek az éjféli látogatók sem okoztak nagy 
aggodalmat. Kedves neje és leánya rövid félóra alatt puha ágygyal 
kínálta a fáradt utasokat, egyike Kiss Károlyné vendége volt. 20-án 
a két Homoród völgy éjien Oklándon, Almáson, Karácsonyfalván és 
Újfaluban, majd Szentpálon és Szentmártonban várta az összesereg-
lett papok és közönség virágot hintő sokasága. Pál Ferenc esoeres, 
Ürmösi József és végül Zoltán Sándor vendégelték meg. Éjszakára 
Udvarhelyen Bölöni V. lelkész vendégei voltak. A templomokban 
mindenütt elhangzott az angol és magyar ima, a magyar és angol 
üdvözlés s a folyton tartó részletes tanulmányozás. A kitűzött ter-
vet sehol sem lehetett megvalósitni s igy a Nyikó és Gagy vize 
mellett csak Szentmihályt és Gagyot érintette a társaság, ami annál 
sajnosabb volt, mert Szentmihályon Lőrinczy István esperes, Elekes 
Dénes és többen várták Deák Miklós lelkész és neje terített asztala 
mellett. Julius 21-én gyors iramban vonultak Kolozsvárra, hol 
22-én fontos tárgyalás volt kitűzve. Kolozsváron két csoportra 
oszlott a küldöttség. Az egyik Gálfi Lőrinc tanár kíséretében lement 
Székelykereszturra és résztvett az ott tartott harangszentelési ünnep-
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ségen. A másik csoport: dr. Cornish és Speight lelkészek Kolozs-
várt maradtak, mert mindketten tagjai annak a bostoni gyülekezet-
nek, amely a kolozsvári unitárius egyházközséget testvérül fogadta 
s részt akartak venni a vasárnap tartott ünnepélyes istentiszteleten.. 
Ebből az alkalomból a templom zsúfolásig megtelt a hivek nagy 
seregével. A vendégek két helybeli lelkész kíséretében dr. Boros 
György főjegyző vezetése alatt vonultak be a templomba. A püs-
pöki széket, melyből Ferenc József püspök gyásza miatt hiányzott, 
a vendégek, főjegyző és Nagy Károly püspök foglalták el, aki rokon-
szenvének, testvéries érzésének ezen az utón is kifejezést óhajtott 
adni. A bevezető imát Ürmösi Károly esperes tartotta s a beszédet 
Speight lelkész. Rövid áhítatos imával kérte Isten áldását s azután 
megtartotta a beszédét, mely rövid kivonatban magyar fordításban 
ki volt osztva a hallgatóság között. Pál apostol szavaival szólott: 
Bizonyos vagyok afelől, hogy sem halál, sem élet, sem az angya-
lok, sem földi hatalmasságok, sem jelenlevő, sem jövőbeli dolgok, sem 
magosság, sem mélység, sem bármely teremtett lények nem lesznek 
képesek elválasztani minket az Isten szeretétől, amely vagyon a mi 
Urunk Jézus Krisztusban. Meghatóan tolmácsolta a bosztoni s az 
amerikai unitáriusok meleg szeretetét az erdélyiek iránt. 

— Azért jöttünk, — mondotta, — hogy az amerikai gyüle-
kezetek üdvözletét tolmácsoljuk és bizonyságot tegyünk atyafiságos 
jóindulatunkról; hogy kifejezzük meleg rokonszenvünket és tiszte-
letünket azok iránt, akiknek sok kísértésen és aggodalmon kellett 
átmenniök; jöttünk, hogy kezet fogjunk és egyesüljünk imánkban, 
hogy 'gy hűségünkkel és kitartásunkkal tovább haladhassunk járt 
utainkon, Erdélyben, a Britt birodalomban és Amerikában és vala-
hol hallgató fülekre talál a mi hitünk evangéliuma, hogy: igy közös 
akarattal valósítsuk meg a ránk váró föladatokat. 

— Barátaim, sohasem aggasszon minket, hogy sorsunk viszon-
tagsággal teljes és terhünk nehéz, mert a legnagyobb erő Isten 
szeretete velünk van és ha a mártírok nem csalatkoztak hitökben, 
akkor valóban semmi el nem választhat minket az Isten szereteté-
től sem e földön, sem a jelenben, sem a jövőben, sőt még a halál 
kapuján tul sem. Bizalommal kell lennünk az előttünk álló feladat 
s életünk tovább folytatása iránt, mert ezek nélkül elveszitenők re-
ményünket a jövő iránt. 

Az unitárius egyház nevében dr. Boros György főjegyző üdvö-
zölte a vendégeket. Kifejtette, hogy a püspök családi gyásza miatt 
az ünnepségen netn lehet jelen s igy őt bízta meg az egyház e 
tisztség teljesítésével. Elmondja, hogy az Erdélyi Unitárius Egyház 
minő meleg szeretettel gondol az amerikai és angliai hitrokonokra 
és az egész egyház örömének ad megnyilvánulást, midőn a ven-
dégeket itt üdvözölheti. 

Dr. Cornish meghatott hangon üdvözli a gyülekezetet. — Min-
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•dig meleg szeretettel gondoltak Erdély hitrokonaira — mondja — 
s most is méltányolni tudják nehéz helyzetüket. Ez az első alkalom, 
hogy az amerikai és angol unitáriusok együtt tolmácsolhatták üdvöz-
letüket. Ez a három külömböíő nyelvű egyház egy test egy lélek 
s minden, ami az egyiket éri, éri a másikat is. 

— A mi sorsunk az Önök sorsa is — mondta Cornish főtit-
kár — s most engedjék meg, hogy 500 angol és 500 amerikai 
unitárius egyházközség szivét és lelkét Önöknek átnyújtsam ez üd-
vözlő szavakban. 

Dr. Boros György megköszönte az üdvözletet, s az unitárius 
egyház nevében kérte Cornisht, hogy fogadja el az unitárius egyház 
tiszteletbeli főjegyzői állását. 

Ekkor a kolozsvári unitárius egyház kebli tanácsa vonult tes-
tületileg a vendégek elébe. Ürmösi esperes üdvözletét dr. Boros 
főjegyző tolmácsolta, melynek rendkívül megható volt a befejezője, 
midőn a gyülekezet nevében kijelentette, hogy egy már háromszáz 
éve használt urasztali teritőt ajándékoz a bostoni gyülekezetnek mély 
hálája és tisztelete jeléül. Speight lelkész annyira meg volt hatva, 
hogy nehezen tudott szóhoz jutni, hogy köszönetét, háláját és a fö-
lött érzett boldogságát, hogy legrégibb unitárius gyülekezet szószé-
kéről beszélhetett, elmondhassa. Meghatottsága tetőfokra akkor ért, 
mikor a küldöttség kijelentette, hogy mostantól kezdve tiszteletbeli 
lelkészének tekinti. Ezután a ref. püspök és a hallgatóság számos 
tagja mutatkozott be és üdvözölte a vendégeket. 

Székelykereszturon. 

A székelykereszturi unitárius egyházközség f. hó 23-án meg- / 
tartott nagyszabású harangfelszentelési ünnepélyének fényét nagyban 
•emeíte, hogy azon az amerikai és angol hittestvérek — körúton 
levő — megbízottai: Perkins dr. északamerikai (Weston, Mass) és 
Lawrance Redfern angliai (Live pool) lelkészek is résztvettek. Neve-
zettek az unitárius egyházközségek és hivek megismerése céljából 
teszik körutjukat; Székelykereszturra julius 22-én este 8 órakor 
•érkeztek, hol a gimnázium előtt nagy közönség élén Gálfalvy Sá-
muel igazgató a gimnázium, Lőrinczi István esperes az egyházkör 

•és egyházközség, Szentmártony Kálmánné a nők nevében üdvözölte 
— virágcsokrot nyújtva a vendégeknek. A harangszentelési ünne-
péllyel egybekötött istentiszteleten — melyen a város és vidéke nagy 
számmal vett részt — Geréb Zsigmond fiátfalvi unitárius lelkész 
mondott imát, utánna Józan Miklós budapesti unitárius esperes-lel-
kész magasröptű, kimagasló harangfelavató beszédet tartott, majd 
Lőrinczi István lelkész üdvözölte szép szavakban a vendégeket, kik-

snek válaszát Gálfi Lőrinc teológiai tanár tolmácsolta. 
Istentisztelet végeztével három gyermeket vittek a templomba 
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keresztelni. A vendéglelkészek szeretettel keresztelték meg Gagyí" 
Mózes és Csíki Mária tizedik gyermekét, továbbá Balázs Sándor és 
Nagy Anna, úgyszintén Lőrinczi András és Fodor Ráki gyermekeit; 
érdekes volt látni, mint vették karjukba a keresztelendőket s csó-
kolták meg keresztelés után. 

Istentisztelet után *a város elöljárósága, a református kebli 
tanács, a róm. kath. egyházközség küldöttei és a környék unitárius 
eklézsiái, papok, tanítók, tanárok tisztelegtek a vendégeknél. Este 
9-kor magas színvonalú műsoros estélyt rendezett az unitárius egy-
házközség, amelyen a székelykereszturi filharmonikusok nyitánnyal, 
Kiss Elek dr. teol. tanár szabad előadással, Lukáts Tihamér dr. 
(Budapest) és Kiss Lajos szavalatokkal, Sándor Mihály és Pálffy 
Árpád énekszámokkal és Sándor Mihály, Sándor Margit zeneszá-
mukkal szerepeltek. 

Vidéki körúton. 

Julius 24-én és 25-én Kolozsvárt fontos tanácskozások folytak 
le, amelyeknek egy részén a testvér-felekezetek képviselői is részt-
vettek. Speight bostoni lelkész 24-én Atkinson úrral (református), 
aki a kisebbségi ügyek tanulmányozása végett jött Erdélybe és aki 
szintén résztvett a 24-iki tanácskozásokon, a koppenhágai nemzet-
közi vallásügyi kongresszusra távozott. Az ittmaradottak: Dr. Cornish, 
Perkins és Redfern lelkészek a közelebb eső egyházkörök megláto-
gatását óhajtván, Boros főjegyző kalauzolása mellett 27-én csütör-
tökön a kisküküllői egyházkörbe autóztak."Első látogatásukat Dicső-
szentmártonban ejtették meg, amelynek unitárius egyházát a westoni 
unitárius egyház fogadta testvéréül. A látogatás érdekességét fokozta, 
hogy a westoni egyház papja, Perkins ur is a látogatók között volt. 
Dicsőszentmárton magyarsága valláskülönbség nélkül megjelent a 
fogadáson és a templomot zsúfolásig megtöltötte. A prédikációt 
Perkins, az amerikai testvéregyház papja mondotta, akit a dicső-
szentmártoni egyházközség tiszteletbeli lelkészének fogadott. A tol-
mács fontos és fárasztó t ;sztét az egész uton dr. Boros töltötte be. 
Innen Harangláb'a rándultak, ahol istentisztelet után a Szathmáry-
testvérek magyaros vendégszeretetét élvezték, majd este Désfalvára 
mentek át, ahol a hivek apró lámpásokkal és gyertyákkal jelentek 
meg a templomban. A halvány, misztikus fényben tartott istentisz-
telet feledhetetlen mély hatást tett mind a külföldi vendégekre, mind 
a hivőkre. A társaság egyik része Szőkefalván br. P. Horváth 
Arthur kastélyában, másik része Dicsőszentmártonban Guidó espe-

ft résnél hált meg. 28-án pénteken reggel Dombót és Ádámost keres-
ték föl és mind a két helyen istentiszteletet tartottak. Ezek után 
tovább utaztak a Maroskör felé, kitértek a keresztúri körben levő 
Bordos és Rava megtekintésére. Raván megebédelvén, tovább halad-
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tak Csókfalvára, ahol nagy gyülekezet előtt istentiszteletet tartottak. 
Késő este érkeztek Nyárádszentmártonba. Itten Fazakas esperes 
házánál a környék intelligens unitáriusai összegyülekezve várták és 
nagy lelkesedéssel fogadták a vendégeket. 29-én szombaton sorra 
látogatták a szentmártoni, csikíalvi, bűzaházi egyházközségeket. 
Nagyon meghatotta vendégeinket a búzaházi templom sorsa, amelyet 
roskatag állapotáért nem régen záratott be végleg a hatóság. A 
templom művészi faragású farészeit és megható ódonságát látván, 
kijelentették külföldi testvéreink, hogy eredeti stílusban va'ó újjá-
építési költségeit hordozni fogják. Nagy gyülekezet várta a látoga-
tókat Nyárádgálfalván, onnan az ünnepies fogadás után, mely-
nek szónoka Halmágyi János lelkész volt, Szentháromságra, innen 
pedig Szentgericére vonult a köri lelkészséggel és intelli-
genciával megnövekedett tömeg. Szentgericén a festői fekvésű, 
szép Öreg templomban megható együttérzéssel adott hálát 
Istennek az egymásra talált testvérek gyülekezete, majd a nép 
részvételével lendezett közebéden folyt tovább a -szerető barátkozás. 
Szentgericéről egyenesen Tortíára röpítette vendégeinket az autó, 
ahol Lőrinczy esperes házánál a város előkelő magyarságával együtt 
vacsoráltak meg. Vasárnapi, 3C-iki programm volt az aranyosköri 
egyházközségek megtekintése. Ünnepi alkalmat adott erre a várfalvi 
pap-beköszöntő. A vendégek Várfaivára menet Sinfalván megálla-
podtak és a templomban fogadták Gálfi Lőrinc tanár üdvözlését. 
Várfalván páratlan lelkesedéssel vette körül a nép szeretett ven-
dégeit. Az egyházkör részéről Lőrinczy Dénes üdvözölte őket és 
bejelentette, hogy a kör Redfernt tiszteletbeli esperesnek válasz-
totta. Pataki András ifjú lelkészt dr. Cornish,—már mint esperes 
iktatta be a várfalvi papságba. A közebéd fogásainak anyagát a 
várfalvi derék unitárius asszonyok a maguk éléskamrájából hordták 
össze és készítették el a külföldiek nagy élvezetére. 

Délután Torockóra mentek át, ahol nagy gyönyörűségüket 
lelték a hivek festői viseletében, az istentiszteletben és Németh 
lelkész szívességében. 31-én Aranyosrákosra érkeztek. Az itten 
tartott istentisztelet végén kedves jelenet volt egy kis leányka 
megkeresztelése, amelyet Redfern angol lelkész angol szokás 
szerint végzett el. Először az evangéliumból idézett: Engedjétek 
hozzám a kis gyermeket. . . . aztán jövid imát mondott, majd 
a gyermeket ölébe vette s a keresztelő vizből pár cseppet a hom-
lokára hintett, áldást mondott, a gyermeket homlokon csókolta S 
visszaadván keresztanyjának egy szál virágot adott a kis keresztény 
kezébe. Bágyon meglátogatása után Kövenden gyűlt össze az ara-
nyosköri hivek és a vendégek gyülekezete. A nép valósággal virág-
esővel borította el a templomba vonuló vendégeket. Nagyon mély 
benyomást tettek ezekre a kövendi templom helyreállított ősi ma-
gyaros diszitményei is. A kövendi közebéden olyan vidám hangulat 
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fejlődött ki, hogy a vendégek is táncra kerekedtek. Kövend után 
Alsó- és Felsőszentmihály falva került sorra, ahol a mész kői hi vek 
is testületileg képviseltették magukat, lelkészük fogadta a vendégeket. 

Este 7 órakor érkeztek Tordára, ahol a város magyarsága 
várta és kitörő lelkesedéssel köszöntötte a messzi országok fiait. 
A szorongásig megtelt templomban a hírneves tordai dalarda éneké' 
után imát mondott dr. Cornish, üdvözlő beszédet Lőrinczy esperes 
az egyházközség és a város egész magyarsága nevében. Szépen 
énekelt Mihályfalvi Piroska. Az ünnepség bensőséges hatása alatt 
mind a három külföldi szólásra emelkedett. Tordán nem volt zártkörű 
közvacsora, hanem az ünnepség után az egész társaság levonult a 
sörkertbe, ahol a dalárda énekei és cigányzene mellett késő éjsza-
káig nagyszerű hangulatban telt el az idő. 

Ezzel az ango] és amerikai testvérek vidéki körútja a rendel-
kezésre álló idő rövidsége miatt be is fejeződött. 

A Dávid Ferencz-Egylet üdvözlete é s bemutatkozása. 

Kedden, augusztus elsején, este 8 órakor — a „Dávid Ferenc 
Egylet" nagy műsoros estélye keretében — búcsúztak el Erdélytől 
angliai és amerikai vendégeink. A termet Kolozsvár közönsége már 
fél nyolckor zsúfolásig megtöltötte. Az a meleg szeretet, amellyel 
más ajkú hitrokonaink a mi életünket kisérték, lerombolhatatlan 
hidat épitett a tengerek fölé. Br. Petrichevich Horváth Kálmán 
elnök nyitotta meg az estét. Üdvözli a vendégeket, akik azért jöttek, 
hogy megismerjék az , erdélyi egyház helyzetét. A kölcsönös szeretet 
áthidalja az Atlanti-óceánt s ennek a szeretetnek nevében üdvözli 
a vendégeket. Dr. Boros György bemutatja a vendégeket: dr. Cor-
nish és Perkins amerikai és Redfern angliai lelkészeket, a gyüle-
kezetnek. Magyar és angol nyelven tömör szavakban ismerteti a 
„Dávid Ferenc-Egylet" céljait. Boros Györgyné a „Nőszövetség" 
nevében mond rövid, de annál szivhez szólóbb üdvözletet. Fangh 
Erzsébet titkár helyett K. Engel Ella a „Nőszövetség" nevében 
angolul üdvözli a vendégeket. írásbeli üdvözletet is nyújt át az 
ottani unitárius nők számára. 

Gyallay Pap Domokosnak, a kiváló történész és irónak, vetített 
képes előadása következett Dávid Ferenc koráról. Az előadás a 
XVI. század legnevezetesebb embereit és műemlékeit, továbbá 
azokat a helyeket, ahol vallásalapitónk megfordult, mutatta be. 
Kelemen Lajos a nevezetes régész, Dávid Ferenc eredeti kelyhét 
ismertette. Majd Gyallay Domokos vázolta, markáns vonásokkal 
Dávid Ferenc jelentőségét. Az előadás, amelyből mindenki tiszta 
képet alkothatott magának, (a szöveg angolul hitrokonaink kezében 
volt) és az előadás teljes elismerésüket vivta ki. Egyházunk képvi-
selőtanácsa a vetitett képek egy-egy sorozatát a vendégeknek aján-



— 129 —-

dékozta, akik ezt hazájukba viszik. Lakatos Imre hegedűművész 
két szólót adott elő tökéletes kidolgozással, melyeket Engel Pál 
nagy hozzáértéssel kisért. Ürmössy Károlyné: „Déva vár rabja" 
c. mély érzéstől hevített, értékes költeménye osztatlan tetszést ara-
tott. A költemény nagy művészi erővel volt megírva s ujabb bizony-
ságát adta szerzője elvitathatatlan tehetségének. 

Ezután P. Horváth Kálmán elnök mondott bucsut a vendégek-
nek, akik közül először dr. Cornish válaszolt az üdvözlésre. Kije-
lentette, hogy ennek az útnak emléke örökké fog lelkében élni s 
itt nyert állásait a legnagyobb megtiszteltetések közé sorozza. Red-
fern, angliai kiküldött azt hangsúlyozza, hogy bár sok »angliai és 
amerikai kiküldött járt itt, nem ők az utolsók, mert mindkét ország 
tinitáriusai meleg szeretettel kisérik itteni hitrokonaik sorsát s még 
sokan fognak eljönni hozzájuk. Majd Perkins lelkész jelenti ki, 
hogy az angliai, amerikai és erdélyi unitárius egyház egy szellem, 
lélek és akarat. Bármi csapás, szenvedés, vagy szenvedtedtetés 
éri az egyiket, azt érezni fogja a másik kettő is. Ez az egység 
örökké élni fog s ennek nevében vesznek bucsut, de csak a 
viszontlátásig. 

Egy percig csend lett a teremben, mintha a távoli két ország 
sok százezer unitárius lelke emelte volna kezét esküvésre. Azután 
percekig tartó lelkes éljenzés tört ki, amely után a nagy anyagi és 
erkölcsi sikerű este véget ért. Végh József. 

Búcsú. 

Augusztus 2-án szerdán délelőtt az Egyházi Képviselőtanácson 
a püspök ur búcsúzott el a vendégektől. Megköszönte fáradozásukat, 
szerető érdeklődésüket. A vendégek nevében dr. Cornish mondott 
köszönetet a szíves fogadásért és Ígéretet tett, hogy az erdélyi 
magyar unitáriusok ügyét szóval és tettel minden fórumon támo-
gatni fogják. Este bucsu-vacsora volt a kollégium tornatermében. 
Sok meleg és szerető szó hangzott el mind a vendégek, mind a mi 
részünkről. A testvér-felekezetek képviseletében Vásárhelyi János 
református lelkész, dr. Makkay Sándor református egyházkerületi 
főjegyző és dr. Balázs András a katholikus Státus referense mon-
dottak lelkes felköszöntőket. 

Vendégeink 3-án délelőtt utaztak el Budapestre, ahol szerzett 
^benyomásukról Amerikába és Angliába megteszik jelentésüket. 
Budapestről Londonba, innen augusztus végén a hollandiai nemzet-
közi vallásos kongresszusra fognak utazni. 

Isten vezérelje a melegszívű, kedves, nagyműveltségű és jd 
•akaratú embereket 1 
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NŐK VILÁGA 

Mint mult számunkban jeleztük az Unitárius Nokszövetsége a 
D. F. E. védőszárnyai alatt újból megalakult és megkezdette műkö-
dését. De hogy munkásságunk célravezető, eredményes és áldás-
teljes legyen, csak ugy lehetséges, ha minden unitárius nő közös 
jóakarattal, lelkesültséggel és áldozatkészséggel tömörül a kibontott 
zászló alá. Erre az összetartásra most jobban mint valaha szük-
ségünk van. Kérem tehát unitárius testvéreinket iratkozzanak be 
egyletünkbe és küldjék be tagsági dijaikat László Gyuláné pénztár-
nokhoz Szappan-utca 17., Str. Xenopol. Rendes tagság 20 leu. 
Pártoló tag 10 leu évenként. 

Dr. Boros György né Ürmösi Kár oly né 
ügyvezető alelnök. főtitkár. 

A homoródalmási Nőegylet — mely már 17 éves múltra 
tekinthet vissza — háború alatt is kitartó munkásságot folytatott. 
Azonban az 1919—20. években a gyülekezési jog korlátozása miatt 
egész munkássága jóformán csak a tagdíjak összegyűjtéséből állott. 
Ettől lehetett remélnünk, hogy még életre kelhet s valóban 1921. 
őszén már lehetett összejöveteleket tartani s ettől kezdve egész télen, 
minden vasárnap megvoltak ismét a nőegyleü estélyek, amelyeken 
valláserkölcsi-, szépirodalmi-, ismeretterjesztő-, nevelési-, gazdasági-
felolvasások s előadások keretében értékes megbeszélésekben volt 
részük a tagoknak. 

A tavaszi bezáró gyűlés 1922. április 9-én, virágvasárnapján 
volt, a vezetőség itt adott számot a begyült tagdijak elhelyezéséről 
és arról, hogy a kora tavasszal tervelt és elhatározott gyakorlati 
kertészkedéssel hogy állunk. 

Egyik hivünktől kaptunk olcsó bérletbe egy darabka kertet, 
azt beültettük 4 véka fajkrumplival. Elhelyeztük a zöldségmagnak-
valókat, melyeket buzgó egyleti tagok adtak össze s melyeknek 
termését saját, közös gondozásuk után a tagok ingyen, egyformán 
fogják kapni a krumpliföld megmiveléséért, mert ennek termése már 
a Nőegylet jövedelmét fogja képezni. A magnakvalók a papi kert-
ben kaptak helyet s a noegyleti tagok ott gondozzák azt rendre, 
ugy, hogy egy-egy tagra nem igen jut több 1 órai munkánál s 
saját nagy elfoglaltságuk miatt nem is igen vállalhatnak többet, 
pedig a cél nagyon nemes és hasznos, mert a vezetőség és értel-
mes tagok szeme előtt a Székelyföld több és jobb termése lebeg. 
E cél felé bizony csak lassú csigalépésekben tudunk haladni, de 
tapasztaljuk, hogy még igy is minden megtett lépés után mily igaz 
öröm járja át sziveinket! . . . 
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A téli estélyek műsorában mindnyájan résztvettek: Ajtay János 
lelkész, Ajtayné, Péterfy Áron nyug. énekvezér, Péterfyné Tary Irén, 
Györffy Erzsike tanitónők, Vajda Antal ig.-tanitó, Barra Sándor 
közs. jegyző, Kiss Béla tanitó, Zárug Ferenc kereskedő. Tanitónők 
buzgó közreműködése folytán iskolás gyermekeink ís minden alka-
lommal szép énekekkel és szavalatokkal tették változatossá a miisort. 

Homoródalmás, 1922. junius hó. 
Péterfy Áronné Györffy Erzsike Ajtay Jánosné 

alelnök. jegyző. alelnök. 
Szabó Mózesné 

pénztárnok. 

Egyházi és egyleti élet. 
A keresztelési eljárás a külföldi unitáriusoknál jórészt eltér 

a miénktől. A lelkész a szertartás-könyvből felolvassa az idevonat-
kozó evangéliumi részt. (Engedjétek hozzám a kisdedeket stb.) 
Ekkor a keresztanya kezéből átveszi a kisdedet, karjába öleli és 
jobbkeze kétujját a pohár vízbe mártva a kis gyermek homlokára 
teszi, megáldja, megcsókolja, visszaadja és egy szál virágot tesz a 
kis kezébe s azután üdvözli a keresztszülőket. 

Az amerikaiak szive. Ami kedves négy vendégünk dr. Cor-
nish, Speight és Perkins amerikai és Redfern angol lelkészek nem 
jöttek hozzánk segélyt osztogatni, hanem egyházi és iskolai életün-
ket tanulmányozni, híveink bizalmát és hitét növeini. Ezt mindenütt 
elérték, mert bizony jól esett Brassótól Toroczkóig mindenkinek, aki 
őket hallotta, nemes hangjok és meggyőző vallásosságuk. Egyebet 
is tettek. Egyik községben értesültek, hogy egy képezdész kislány 
atyja hirtelen meghalt. Vállalták két évi intézeti költségét. Dr. Cornish 
annyira megkedvelte Lőrinczy Dénes esperes fiát Jánost, hogy atyjá-
tól engedélyt kért, hogy a teol. akadémia első évi költségét ő 
hordozhassa. 

Amerikai é s angol vendégeink arcképét fogja közölni 
lapunk jövő száma. Megrendelést egyes számért ís elfogadunk. 
(2 leu.) 

Halálozás. Néhai tanárunknak, Nagy Lajosnak özvegye, szü-
letett Gálffy Petronella julius hó 8-án, 82 éves korában rövid szen-
vedés után meghalt. A tisztes matrónát nagy részvét kisérte el 
utolsó útjára. —• Sámy László püspökünk veje, a kitűnő főügyész, 
hirtelen elhalt Budapesten. A főpásztor családja iránt nagy részvét 
nyilvánult. 

Györffy Erzsike, kinek nevét a Nők Világa rovatban látjuk^ 
immár többé nincs az élők között. A megnyerő, kedves leány Barra 
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Sándor h.-almási jegyző jegyese, házasságuk előtt két héttel, várat-
lanul elhunyt. Őszintén osztozunk a lesújtott család bánatában. 

T u l a kezdet n e h é z s é g é n . Jóleső érzéssel ragadjuk ki egyik 
derék papunk leveléből a következő biztató sorokat: „Nagy reményem 
van, hogy ősz kezdetével, mikor az estélyek tartásának munkáját 
újból felvesszük az uj tagdijakkal együtt, akkora összeget hozhatunk 
össze, hogy minden unitárius család számára megrendelhetjük majd 
az „Unitárius Közlöny"-t és belekapcsolódhatunk a központi Dávid 
Ferenc-egylet kebelébe. Az eszmének addig is ápolói leszünk . . 

Unitárius templom Brassóban. Aki az unitárius egyházi 
életet figyelemmel szokta kisérni, tudja, hogy a brassói unitáriusok 
az utóbbi években milyen erőfeszitést tettek az egyházközség fenn-
tartására. Ez az erőfeszítés azonban nemcsak az egyházközség máról-
holnapra való fenntartása érdekében történt, hanem messzebbmenő 
cél is lebegett a hívek lelke előtt. Az a mélységes vágy izgatta ál-
landóan a kedélyeket, hogy miként lehetne Brassóban az unitárius 
egyházi életet ugy megalapozni és kiépíteni, hogy a jövő biztosítva 
legyen. Átérezték sokan, hogy ennek a megalapozásnak első feltétele 
kétségkívül a lelkészi állás olyan biztositása, melynél fogva a lelkész 
minden erejét a további építésre használhassa. Abban ugyanis egy 
pillanatig sem kételkedtünk soha, hogy a gondoknak legalább egy 
részétől felszabadult lelkész vezetése mellett a hívek egyházias érzü-
lete, jóakaratú és áldozatkész támogatása a semmiből is hozhat létre 
nagyobb alkotásokat vagy legalább vethet a jövőnek szilárd alapot. 
Hogy az első feltételt megtudtuk-e s időről-időre megtudjuk-e oldani, 
azt mindig a viszonyok alakulása dönti el. De érezzük, hogy egy-
házi életünk kiépítésében tovább kell mennünk. Érezzük jobban, 
mint valaha, hogy annak az unitárius eszmének, mely ma az egész 
világon diadalmasan érezteti erejét, Brassóban is hajlékra, otthonra 
van szüksége. Egy központi helyre, hol a hivek összetalálkozhatnak, 
gondolatban, érzésben, imádságban, akaratban egyesülhetnek, egy 
olyan hajlékra, amelyről elmondhatják, hogy ez a miénk, itt itthon 
vagyunk. Ez a központi hely nem lehet más, nr'nt egy templom, 
melyet még mindig nélkülözünk s e nélkülözésben olyan fájón és 
annyiszor érezzük, hogy a rókáknak barlangjuk vagyon, az égi ma-
daraknak fészkük, de a brassói unitáriusoknak még imádkozásra 
sincs hol fejüket méghajtsák. Templomoznak ugyan minden vasár-
nap, de alkalmatlan időben és idegen templomban. A hittestvéri sze-
retet ad hajlékot, de nem némíthatja el azt a vasárnapról-vasárnapra 
feltörő és mindinkább erősödő vágyat: vajha nekünk unitáriusoknak 
is templomunk lenne Brassóban! E hŐ vágytól vezéreltetve, arra a 
második nagy lépésre, egyházi életünk kiépítésének másik föltétele 
valósítására határoztuk el magunkat, hogy Brassóban unitárius 
templomot építünk. Amióta jelt adtunk magunkról, erőfeszítésünk-
nek és minden buzgóságunknak ez egy másik messzemenő nagy 
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célja. Evégre megadóztattuk magunkat. Apelláltunk az unitárius hit-
buzgóság lelkekben való megnyilatkozására, az áldozatkészség szép 
erényére. Pár év alatt templomépitési alapunk a „valami"-bői közel 
százezer L-ra emelkedett. Kérésünkre a város központi helyen 1060 
m'2 területet bocsátott birtokunkba. De kikötötte, hogy 5 év alatt a 
templomot fel kell építeni. Örömünk közé uj gondok vegyültek. De 
mintha akaratunk is megerősödött volna. Mintha jobban átéreznők, 
hogy itt az ideje, amikor meg kell mutatnunk, hogy a saját erőnk-
ből és buzgóságunkból mit tudunk még előteremteni. Hisz a lelke-
sedés ereje már az első pillanatban 16 egyháztag részéről 25840 L 
ujabb áldozatkészségről beszél. Az egyik egyháztag a harangok költ-
ségét vállalta s azt még halála esetére is biztosította. Meg fogjuk 
keresni összes híveinket s be akarjuk bizonyítani, hogy a saját ál-
dozataink árán akarjuk méltóvá lenni magunkat a mások támoga-
tására. Mert azzal is tisztában vagyunk, hogy a magunk erejéből 
akármennyit teszünk, a mások támogatására mégis reászorulunk. 
Hisz a templommal kapcsolatban a lelkészi lakás és iskola helysége 
is megoldásra vár. Épen ezért bizunk benne, hogy egyházi főható-
ságunk is a brassói templom ügyét nem tekinti csupán brassói ér-
deknek, hanem a magyar unitárius egyház fontos kérdésének s min-
den erejével segít minket. Bizunk benne, hogy a lelkészek, tanítók, 
egyházi és világi vezetőembereink s egész népünk e sokat követelő 
gazdasági helyzetben, e nagy kérdés megoldásában támogatásunkra 
jönnek. Brassó ma már lélekszám tekintetében legtekintélyesebb 
egyházközségeink közé tartozik s fejlődése állandó. Tehát egyenesen 
unitárius érdek, hogy az egyházközség minél hamarább kiépítve le-
gyen. Adná a jó Isten, hogy a közösség érzetéből Brassóban mielőbb 
unitárius templom legyen s szép reményeinkben ne csalódnánk! 

Angliából dr. Deák Margit úrnőtől, aki az ottani konzulá-
tusunk egyik tisztviselője, levelet kaptunk, amelyben meleg érdek-
lődéssel kéri, hogy lapunkat küldjük meg neki is. Lőrinczy Dénes 
akadémikus is Londonban van, hogy a várost némileg megismerje. 
Ugy értesülünk, hogy az ifjú nagyon szép haladást tett első évi 
tanulmány ideje alatt s már a prédikálásra is kapott megbízást. 
A Channing-hauseban tanuló leányaink Sámi Magda és Bácsy 
Mária is csak emelik a magyar név tisztességét. 

Hirek Brassóból . A brassói unitárius nőegylet, a kebli tanács 
és a hivek nagyfokú támogatása mellett junius hó 11-én majálist 
rendezett, melynek tiszta jövedelme a temlplom építés céljára a 22.000 
L-t meghaladja. — Brassóban a város templomépitési célra ingyen 
1060 m2 területet adott. Ezzel kapcsolatban a hivek közül 5 éven 
belüli kötelezettséggel az alábbiak a következő önkéntes megajánlást 
tették: Halmágyí Gábor kultúrmérnök 2500 L, Bartha Miklós mér-
nök és Vajda József mészáros 1500—1500 L, Nagy János cipész,. 
Kovács Lajos lelkész, József Domokos tanitó, Dr. Stikösd Zsigmond 
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ügyvéd, Török Sándor magán alk., Gábor Ferenc kalauz, Dr. Kiss 
Jenő tvszéki jegyző, Izs'-k Domokos kocsigvártó, Ürmössy József 
ny. vasúti főellenőr, Szinte Ferenc kalauz, Kövendi Mihály timár-
segéd, Ilkei Elek kalauz, Fazakas Zsigmond cipész 1200—1200 L, 
Kerekes Dávid csizmadia 1000 L, Szabó Sámuel ny. főkalauz 900 L, 
Gagyi Dénes előfütő 750 L, Keresztes János fűtő 600 L, Dackó 
Jakab művezető, Költő Áron szabó, Szolga Ferenc bérkocsis 500— 
500 L. Továbbá Kádár Sándor mészáros, egyhközségi pénztáros 
magára vállalta a harangok költségét. E szives önkéntes megaján-
lásokért ezúton is hálás köszönetet mond az egyházközség elöljárósága. 

Egy szép találkozó. Firtosváralján jul. hó 2-án az onnan 
tanult egyének nagyobb része, közel 40-en a vidék érdeklődésemellett 
egy megható szép 7ö/d/£ozo-ünnepéIyt rendeztek, a 12 év előtt tör-
tént első találkozás után. A délelőtti istentiszteletet i f j . Máté Lajos 
szentábrahámi lelkész végezte. Ifjúi hévvel lelkesült és lelkesített, 
hogy a „holt tetemek" is megelevenedjenek s tettre készek legyenek. 
A voltaképeni ünnepély d. u. 4 órakor kezdődött templomi istentisz-
telette1. „E szent napon örvendezzünk" közének után Pál Dénes 
gyepesi lelkész emelkedett a szószék e s emelte fel a lelkeket is a 
teremtő és gondviselő Istenhez szép imájában. Utána Bálint Ödön 
h. karácsonfalvi lelkész tartott I. Mát. 31. 3. vers „Térj meg a te 
Atyádnak földére, a te rokonaid közé" alapján szivből buzgó s szív-
hez találó szent beszédet, mely most az öröm, majd a fájdalom 
könnyeit hozta ki a szemekből aszerint, amint az életben levőkről, 
vagy a 12 év alatt elhaltakról szólt az emlékezés. Bízva biztatott: 
„Él még a sir felett is egy remény". Azután Pál Ferenc udvarhely-
köri esperes, oklándi leikész mint elnök, az ő nyugodt temperamen-
tumával s keresetlen szavaival szivből üdvözölte az egybegyűlteket, 
üdvözölte József János helybeli énekvezér^tanitót 40 éves egyh. szol-
gálata alkalmából és üdvözölte az ünneplő közönséget is. E talál-
közó ünnepély késedelmezéseért a világháborút és következményeit 
okolta, melyek fájdalmas emlékeket hagytak hátra számunkra. Utána 
Id. Máté Lajos helybeli lelkész üdvözölte melegen a Vözei s távolból 
jötteket, akiket e kis község elég nagy rajokban bocsátott időkö-
zönként tudományos és közéleti pályákra s akik bár különböző zász-
lók alatt erős szolgálatot teljesitnek őrhelyeiken ugy faji, mint kul-
turális és valláserkölcsi tekintetben. Kitartó munkára serkentvén 
mindeneket, hálás köszönetet nyilvánít Pal Ferenc esperesnek és 
kedves neje Imecs Rozália n. tiszt, asszonynak elhunyt szülőik em-
lékére alapított 2000 leies nemes adományért. Aztán szivből üdvö-
zölte szolgatársát József Jánost is 40 éves szolgálata alkalmából, 
akivel 25 éven át példás összhangban munkált az Ur szöliőjében. 
Végül a hála jó illatú tömjénét füstölve tette Medford amerikai 
testvér egyh.-község iránt, melynek áldozatos szeretetéből kifolyó-
lag ujultak meg a torony s a templom kerítése e szép ünnepélyre. 
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Kedves meglepetés volt József János öreg tanítóra nézve, hogy ez 
alkalommal egyik legidősebb és legfiatalabb tanítványa is hőn üd-
vözölte. Sőt Bálint Simon hálából 100 leies alapítványt tett a gyü-
mölcsészetben nyert hasznos oktatásért — nevére. József János meg-
illetődéssel köszönte meg az ünnepeltetést. Aztán elszavalta az ez 
alkalomra irt szép költeményét, nagy tetszést aratva annak őszinte 
hangjával és közvetlenségéveL Következett ifj. József János szent-
ábrahámi énekvezér „szeretet" című szép szóló-éneke, melyet hár-
moniumon Páll Mihály gyepesi énekvezér kisért szakértelemmel. 
Aztán ifj. Máté Lajos szent^brahámi lelkész a „Szökevény" cimü 
Szép költeménynek megkapó elszavalásával gyönyörködtette a nagy 
közönséget. Végül- Pál Ferenc esperes-elnök egy pár megható szó-
ban bezárta az ünnepséget. Este zsúfolt ház előtt Zakariásné Kallós 
Ilona „Titok" cimü 3 felvonásos remek népszínművét adta elő a 
helybeli ifjúság az átlagon jóval felüli ügyességgel, melyért a ren-
dezőnek (helybeli leik esz) is jutott az elismerésből. Ezután tánc-
mulatság következett kivilágos kivirradtig. Másnap tömegesen vonult 
a nagy közönség a „Firtos"-ra, hol a kirándulásban és a természet 
ölén is zeneszó mellett folytatott táncban kifáradt közönségnek a Hegy 
és Forrás tündérei szolgáltatták a hűsítő italt és ozondus levegőt. A 
társaság itt is összetudta egyeztetni a széppel a hasznost. A firíos-
váraljai elesett hősök emlékalapjára, Pál Dénes indítványára, közel 
1000 leit adományozott. Áldás harmata hulljon a nemesen adako-
zókra. Aztán szent örömérzések között, szivet, lelket emelő 
és sűrűbb találkozások forró óhajtása mellett azon meggyőződéssel 
szálltunk le a magas Firtosról az estéli órákban, hogy: ki a Firtos 
vizét issza, annak szive vágyik vissza. Firtosalji. 

Az unitárius nők szövetsége minden hónap első csü-
törtökjén délután 4 órakor a kollégium elnöki szobájában választ-
mányi gyűlést tart. Ezekre külön meghívót nem bocsátunk ki, de 
minden választmányi tagot kérünk -ismerje kötelességének azokon 
megjelenni. Dr. Boros Györgyné, ügyv. alelnök. Abrudbányai 
Erviné, titkár. 

ö a m b e t t a a hires francia államférfi a német—francia háború 
idején sehogysem akart békét kötni, de maga is átlátta, hogy a 
háború fogja megsemmís'teni Európát. Ezt mondotta: Európa népei 
végül is koldusmódjára fognak csatangolni a városok körül, amelyek 
katonai laktanyává siilyednek le. 

Az Unitárius Közlöny 7-ik számából szolgálhatunk az uj 
előfizetőknek. 

Nyugtázás. Az egylet pénztárába ez év március 18-tól április 
18-ig fizettek: Biró Ferenc, Ilegnvean Ferencné Abrudfalva, Esztegár 
Józsefné, Fazakas Béla, Fodor Antal, Gönci Ferencné, Kíoca András, 
Kovács József, Nemes Nagy József, Özv. Nemes Nagy Dénesné, 
Székely István, Dr. Szilágyi Károlyné, Ürmösi Gábor, Ürmösi Sán-
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dor, Unitárius Egyházközség Abrudbánya; Dr. Jancsó Ödönné, Weress 
Jenő Kolozsvár; Ekárt Andor, Dávid Ferenc Egylet Csehétfalva; 
Weress Sándor Kackó; Keresztély Lajos Kolozsvár; Szász Ilona 
Nyárádmagyarós ; Unitárius Egyházközség, Ifj. Udvari György, Varga 
Andor. Ifj. Táncos János, Miklós János, Székely Tihamér, Magyar-
sáros; Jakabfy Lajosné, Bartalis Erzs ke, Barabás Matild Székely-
udvarhely ; Kovács Mózes Szászrégen; Buzogány Elek Székelyderzs ; 
Sándor Gergely Kénos: Bedő Miklós, Unitárius Egyházközség Ho-
moródszentpéter; Keresztes Gyula Apáca; Szabó Vilmosné, Br. Da-
niel Ferenc, Özv. Tarcsafalvi Albertné (félévre), Ifj. Borbáth Elek, 
Székely Sándor Vargyas; Tamás Ignácné Parajd, Pál István, Csifő 
Salamon, Ajtai János Kolozsvár; Biró Elek Szolcsva ; Sikolya Józsefné, 
Halmágyi Samu, Balázs János Székelyudvarhely; Unitárius Egyház-
község, Sándor Gergely, Járay Róbertné, Járay Béla Dézsfalva; 
Marosi Albert Kobátfalva: Lakatos Ferenc, Fekete Pál Kolozsvár; 
Deák Ferenc, Dr. Borbély Samu Torda; Unitárius Egyházközség, 
Bágyon, Torockószentgyörgy, Mészkő, Sinfalva; Kovács Imre, Ko-
vács Imréné Bágyon; Mózes Károly, Mózes Károlyné Mócs; Szabó 
Ferenc, Hosszú Ferenc Káinok; Boros György Eliseni; Kiss Jenő, 
Unitárius Egyházközség, Özv. Pálfi Jánosné (félévre), Dénes András 
(félévre), Tódor Sándor (félévre) Csegez. Alapitói dijban fizettek: 
Ifjúsági Dávid Ferenc-Egylet Nagyajta, Bedő József emlékére Bedő 
Miklós, Nagy Gyula emlékére Bedő Miklósné Homoródszentpéter 
100—100 L; Unitárius Egyházközség AIsó-Felsőszentmihály 241 L._ 
Kolozsvár, 1922. április hó 18-án. Gálfi Lőrinc, pénztárnok. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
XVIII. Sz. 353—1922. U. P. Pályázat énekvezéri (kántori) 

állásra. A dicsőszentmártoni egyházközségben ürességbe jött ének-
vezéri állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

Javadalom: 1. Pénzben 400 Leu. 2. I3V3 kalangya buza. 
3. 110 véka (22 Hl.) kukorica. 4. 12 napszám. 5. 4 hold szántó, 
1 hold kaszáló tagositva. 6. 18 szekér tűzifa. 7. A malomból szom-
bati vám ezidőszerint 4'40 Hl. tisztabuza, 13'30 Hl. kukorica. 
8. 2 szoba, konyha, nyárikonyha és kamarából álló lakás és a 
belsőtelken levő kertből és udvarból 850 D-Öl. 

Megjegyeztetik: I. Az 1—4 alattiak emelkednek vagy apadnak 
a kepefizetők évi száma szerint. II. Az énekvezéri állás hitvallásos 
iskoláknál tanitói állással lesz összekötve. III. A pályázóktól a 
próbaorgonázás és ének megkivánatik. 

A pályázók kellően felszerelt kérvényeiket f. évi augusztus hó^ 
25-ig adják be Gvidó Béla esperes urnák, Dicsőszentmárton. 

Kolozsvár, 1922. augusztus hó 5-én. Ferencz József s. k., 
unitárius püspök. 
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