
Alapította: Dr. BOROS GYÖRGY. 

A mi fiaink. 
• 24-en voltak. Jézus taní tványainak kétszerese. Erős, csinos, 

szép, vidámarcú mind . Hét esztendő a hátuk mögött . Életük 
legszebb, legderűltebb, leggyorsabban haladó évei. Minden nap, 
minden órá jában az apahelyettes áll velük szemben. Figyeli ar-
cukat, ébreszti e lméjüket . Új gondolatokat , ú j tudnivalót szór 
szét közöt tük. Hint a szántóvető, mélyre bocsát ja ekéjét, ez a 
tudós f é r f i tágítja, mélyíti az i f jú agy talaját , azt a csodásan 
szövevényes szervet, amely befogadja , magába gyökerezi a gon-
dolat magvait . Tovább táplálja. l i a ú jaka t kap, azoknak is he-
lyet ad, s amint gyarapodik a rágyakorol t hatás, úgy folyta t ja 
tovább házi működését . A rokongondolatokat társ í t ja , az isme-
retleneket forgat ja , mozgat ja s igyekszik magába zárni, hogy 
azután ismét szerezzen ú jabb rokonokat , amelyekből tágasabb 
társaság kiképzését vegye további munkába . 

Bizonyos idő múlva azt tapasztal ja , hogy ezeket szereti, 
kedveli, azok iránt közömbös, sőt azt sem bánja , ha k imarad-
nak, vagyis feledésbe mennek. 

Az agymunkának az a sajátos furcsasága, hogy hamar elfá-
rad, m e r t nem szereti a rendtartást , ellenben szereti a változa-
tosságot. Evvel meg sem ismerkedett kellőképen, már átcsapott 
az ú jhoz. Azzal menteget i magát, hogy szereti a változatosságot. 

Te ró lad szólnak e szavak 24 érettségiző. Ti néztek vissza 
a hét hosszú esztendőre s most lá t já tok, milyen rövid volt, mert 
milyen kevés tudnivalót tudtatok begyökereztetni agyatok el-
méjébe. 

No és most mi következik? 
A függetlenség! ? Szép is, jó is lehet, de gondold meg, mi 

van előtted, és egyedül csak előtted. A teljes, a nagy, az üres 
bizonytalanság, melyben világító lámpa csakis a te elméd fosz-
forja lesz. Milyen messzire veti szét fényét? Megmutat ja-e ^ 
sülyesztő hínárokat , a zökkentő árkokat, a botlást okozó kövekor 

Fiaim, soha ilyen bizonytalanság e lőt tefekj És ha m u t a t / m 

LUI. évf. Cluj-Kolozsíár, 1933. szeptember 9. szám. 
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az embereket, a társadalmat , a népeknek fa jok szerint tago. 
tömegét, a rokonok és barátok gyér számát! Bizony, bizonv, 
mondom tinéktek, ta lán jobb lett volna, nem is születnetek. De 
még sem! Nem akarok vétkezni f a j o m ellen. Nem. de éppen 
ezért nagyon f á j nekem amit előttetek látok, mer t alig mutat-
kozik kivezető ösvény. 

Pedig lenni, élni, haladni, ember ré lenni akar tok! Ha akar-
tok, van erőtök, mer t az erő akarat . Aki akar. nem csügged: Ha 
ma jó helyen kezdette, ú j útat ver és halad tovább, tovább, mert 
az aka ra t nem ismert megállást. 

Hallottátok, mit mívelt egyik elődötök a jó médiával? Há-
romszor próbált s most a negyedik úton van és tanul szorgal-
masan ú j tudást, ami t mesterségnek, iparnak, neveznek. Az ipar 
tüzes szekerén, a divat szekerén jár és halad is, amíg jól ül és 
szilárdan tar t ja kezébena gyeplőt. Ha jól fogja használni a két-
szer-kettőt. 

Adok nektek egy jó tanácsot, szeressétek a földet. Aki nem 
vágyik a tudományra , térjen vissza az eke mellé, de először tölt-
sön el két lelet a keresztúri gazdasági iskolában. Megjósolom, 
hogy aki erre vállalkozik, már módos, de bizonnyal boldog és 
megelégedett lesz, mer t a földanya mindig gazdag kinccsel ked-
veskedik a vele szeretettel foglalkozóknak. 

Dr. Boros György 

Az iskolák megnyí lnak. 
Néhány nap még és az iskolák újból megnyílnak. Eljön-

nek azok az ünnepélyes pillanatok, mikor a nép örvendező és 
reménykedő szívvel gyűl össze, hogy gyermekével együtt áhí-
tatos kebellel hallgassa és tanul ja az Úrnak beszédét, nem fe-
lejtve, hogy . .minden bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme". 

Első sorban az unitárius felekezeti iskolákra gondolunk, 
melyek a vallásos és egyházias nevelés szempontjából olyan 
nagy fontossággal bírnak, de nem szeretnénk szem elől tévesz-
teni egyetlen iskolát sem, hova gyermekeink járnak s mellyel 
egyházunknak vaamilven köze van. 

Ügy lesz bizonyára, hogy az iskolai év kezdetén mindenek-
előtt a templom a j t a j a nyílik meg, hogy a szülő gyermekével 
együtt imádkozzék s a gyermek az imádkozó szív buzgó érzésé-
vel lépj il az iskola küszöbét, mely édes testvére, kiegészítő 
része a templomnak. Úgy lesz bizonyára, hogy a belső emberek, 
papok és tanerők megfelelő módon előkészítik nagyok és kicsi-
nyek lelkét az ünnepi alkalomra. Igyekezni fognak a maga tel-
jességében felkelteni annak az érzésnek örömét, mely önkényte-
lenül eltölti az édesapa és édesanya lekét, mikor gyermeke elő-
ször indul az iskolába, az egyház veteményes kertjébe, vagy 
amikor megújuló reménységgel szemléli, hogy a jövő embere 
minő önérzettel lépik magasabb osztályba, mert halad a tudo-
mányban, az ismeretekben, a bölcsességben. Itt is, ott is eleve-
nítő szóval muta tnak rá m a j d az illetékesek arra a tiszteletre-
méltó, de felelősségteljes szerepre, mely sok gond és gyötrődés 
között a tan í tókra vár, hogy türelmüket nem veszítve, erejüknek 
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és tudásuknak, jóakara tuknak és szeretetüknek minden felké-
szültségével vár ják az alkalmat, amikor szellemi kincseiket és 
vallásos érzésüket, nemes példaadásukat és hitbuzgóságukat át-
ad j ák a gyermekseregnek, melynek egykor méltóképpen kell a 
ma i nemzedék helyébe lépnie, hogy az egyháznak is megtartói 
legyenek. 

Azokra nézve, kik egyházunkat és magyar fa juka t igazán 
szeretik, a mai viszonyok között nem lehet megnyugtatóbb és 
fölemelőbb tudat, minthogy felekezeti, vagy másképpen mondva, 
hitvallásos iskolát tartanak fenn, melyekben elsősorban a saját 
anyanyelvén, a saját vallásos érzésével, a saját unitárius hit-
világával tanul a gyermek, zengi a hiterősítő zsoltárokat és di-
cséreteket; taní tóink pedig nemcsak az egyházias érzés példa-
adásában járnak elől, hanem legjobb erejükkel arra törekesz-
nek, hogy iskolájukban a tanítás eredménye minden tekintetben 
kü lönb legyen, mint bármely más iskolában. Különben elvész a 
nép, mert tudomány, hit és erkölcs nélkül, életismeret és köte-
lességtudat nélkül lép majd ki az életbe. 

Lehet-e csodálkozni, hogy egyházunk kifosztottságában és 
soha nem gondolt szegénységében is olyan nagy erőfeszítéseket 
tesz és erején felüli áldozatokat hoz a felekezeti iskoláért és 
t anerőkér t ! A felekezeti iskolát már az elődök olyan kincsnek 
ismerték fel, melyet minden körülmények között megbecsülni és 
megtartani, ha nincs meg, ar ra törekedni kell. 

A felekezeti iskolában gyökeredzik meg és indul öntudatra 
m á r a maga idején a gyermekben az uni tár ius anyaszentegyház-
hoz, az uni tár ius hitvilághoz való ragaszkodás érzete. Ott keli 
ébredezzék és kifejlődjék annak a tudatnak örökkétartó jelen-
tősége, hogy milyen szép é örvendetes érzés unitáriusnak lenni, 
milyen nagy és dicső dolog odáig emelkedni, hogy az ember 
észrevétlenül szíve mélyéig unitárius lehessen. A szülői haj lékon 
kívül honnan hozhatná a gyermek a szeretet önfeláldozásának 
az érzetét az életbe inkább, mint a felekezeti iskolából, hogy az 
élet folyamán a lelkében netán gyöngülő, szunnyadó erőket föl-
rázni tudja, melyeknek megmozdulása és munkába indulása a 
mul t szépségének és dicsőségének ismerete mellett biztató jö-
vőt igér a küzdő embernek; az unitárius anyaszentegyháznak 
küzdeni, szeretni és áldozni tudó embereket nevel, kik régi 
fénynél időről-időre ú j szövétnéket gyúj tanak, kik nemcsak jo-
gokat követelnek az egyházban, hanem nagy és szent kötelessé-
get éreznek az anyaszentegyházzal szemben a hitért, a jövő biz-
tosításáért, az unitárius vallás növekedő és örök dicsőségéért. 

Ilyenkor, iskolai év kezdetén, meg kell ú jul jon mindany-
nyiunk lelkében, mit az LJr mondott egykor Mózesnek, a nagy 
népvezérnek: „Gyűjtsd egybe a népet, hogy számláljam eleikbe 
az én beszédeimet, melyeket megtanul janak és engemet féljenek 
teljes életökben, míg e földön élnek és az ő gyermekeiket azokra 
megtanítsák". V. Mózes IV. 10.) Ki ne érezné, hogy minden idők 
embereinek szólnak e szavak? Szülők és lelki vezetők elé kike-
rülhetetlen parancsot állítanak, azt, hogy összegyűjtsük a népet 
mindenütt, hol módunk és alkalmunk van rá, beszéljünk nekik 
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az élő Istennek saját lelkünkben megújuló és visszhangzó beszé-
dét, hogy e földön minden ember Isten félelmében járni megta-
nuljon és a r ra gyermekét is megtanítsa; hogy ne legyen különö-
sen uni tár ius ember, aki akár felületes gondolkozással vagy 
könnyelmű élettel, aká r kötelességmulasztással vagy hitetlen és 
egyháziatlan magatartással hitére és egyházára szégyent hozni 
merészeljen. 

Nem lehet közömbös tehát az iskola megnyitása és nem 
különösen az unitárius felekezeti iskoláé, bár az uni tár ius lé-
leknek mindenüt t éreztetnie kellene*hatalmát és hatását . Ilyen-
kor gyűljön össze a nép és nyer jen indítást arra, hogy nagy és 
kicsiny az Isten beszédét tanulja. Elevenedjék meg az unitárius 
hitbúzgóság szokatlan módon és erővel. Érezze meg a szülő és 
ne felejtse a tanító, hogy a gyermek lelkének és egész életének 
helyes irányításáról, a család vallásos gondolkozásáról s benne 
az ember jelleméről, a hit megtartásáról és erősítéséről, az anya-
szentegyház védelméről van szó. 

Mentor. 

Tudósítás a Jorga népegyeteméről . 
A nyáron is megtartot ta Jorga professzor népegyetemének 

előadásait Valenii de Munteban. Július 15—augusztus 15. között 
gyűltek össze ebben a kis munteniai városban Románia intellek-
tueljei a testvéri együttérzés jegyében, hogy a nagy tudós inten-
cióihoz mér ten kimélyítsék azt a lelki kapcsolatot, melynek ho-
vatovább szorosabbnak kell lennie azok között az emberek kö-
zött, akik hivatásuknál és intelligenciájuknál fogva arra vannak 
hivatva, hogy egy ország polgárai között a békés kulturális 
együttműködést biztosítsák. 

Épen az idén van a Jorga népegyetem megalapításának 25 
éves jubileuma. A háború előtt a nyár i egyetem előadásainak 
az volt a céljuk, hogy a különböző országokban élő románoknak 
egységes r o m á n kultúrát nyújtsanak, — ma pedig az, hogy Ro-
mánia összes osztályait és nemzetiségeit egyesítsék a közös em-
beri kul túra érdekében. Ezt a célt nemes megértéssel szolgálták 
az ország minden részéből összegyűlt előadó tanárok, akik az 
összes tudományágakból választott tárgyakkal világították meg 
egyes aktuális kérdéseket. A kisebbségiek köziil a tudós Bitay 
Árpád tar tot t három előadást Báthory Istvánról és loan Barac 
román íróról. Ezeken kívül Jorga professzor tartotta meg híres 
előadássorozatát, mely historiográfiái, politikai és szociális 
szempontból első helyen áll az ilyen nemű előadások között 
nemcsak romániai , hanem európai viszonylatban is. A rendes 
előadásokon kívül voltak román nyelvi kurzusok a kisebbségek 
részére, akik között voltak magyar, szász, olasz, orosz, csehszlo-
vák, lengyel nemzetiségűek. Vasárnaponként közös kirándulá-
sok voltak, melyek kapcsán a hallgatók meglátogatták a copa-
ceni-i petróleum szondákat és az európai hírességű slanic-i só-
bányát. Noha Jorga professzor személye elég biztosíték arra, 
hogy egy ilyen sokféle nemzetiségű társaságban békés egyetér-
tés uralkodjék, bármilyen nemzetiséghez is tartoztak, a legjobb 
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barátságban éltek együtt és soha semmi jelét nem adták annak, 
hogy közöttük nyelvi, vagy vallási ellentét állna fent. Nem tud-
juk eléggé ajánlani f ia inknak és leányainknak, hogy minél töb-
ben látogassanak el Valenibe, ahol nemcsak román nyelvi isme-
reteiket bővíthetik, hanem tanulhatnak emberszeretetet, egymás 
iránti tiszteletet és őszine vágyat az őszinte béke után. 

, Hadházi/ Sándor. 

EGYHÁZI MOZGALMAK ÉS HÍREK 
M e g n y i t ó 

€i kükül tőköri unitárius ifjúságnak. Dicsőszentmártonban 1933. 
1933. július 23-án tartott konferenciáján. 

Kedves i f júság! 
Mélyen tisztelt közönség! 

Egy pár év óta állandó terveim közé tartozott, hogy a kü-
kül lői egyházkör összes egyházközségeinek i f júságát közöt tanács-
kozásra hívjam össze, hogy egymással így is megismerkedve, a 
legjobb akarata szerint igyekezzék mindneki a magyar unitárius 
egyház fentartó munkájában résztvenni. Az i f júság lelkében ezt a 
megtartó gondolatot sok szentséges eszmény előírja és biztosítja 
is. A születés, a nveelkedés, az Isten szerint való élet s ezeknek 
erőforrásai a család, az iskola és a templom mind mind az igaz 
életre és a jó cselekedetre emlékeztetnek és tanítanak. Ezek vilá-
gító tornyok, tápláló napsugarak, boldogító élőforrások. 

Mint az élet vezető munkásainak egyike, négy évtized óta 
nem csak figyelem, hanem igyekszem is munkálni, hogy az i f jú-
ság, a mi i f júságunk igyekezzék a társadalmi, a baráti és testü-
leti életben, vallásunk és egyházunk szellemének erejével venni 
részt, mert akkor mindenki Istenfélő, emberszerető, közjót mun-
káló hasznos emberré válik a mezők barázdáitól, az ipar- és ke-
reskedelem termeitől a tudomány és művészet magaslatáig egy-
aránt . 

Mikor az 1933-ik év április 19-én 15. sz. alatt egyházkörünk 
összes lelkészeinek fjgyelmét kértem, hogy i f júságunkat készítsék 
elő egy ilyen találkozásra, biztos voltam afelől, hogy a mi né-
pünk gyermeke, a mi népünk lelki vezéreit meg fogja érteni s így 
meg fogja érteni az egyesülésben rejlő erőt s az ilyen külső és 
belső lelki egyesülésnek jelentőségét és irányító törekvését s hívó 
szavunkra személyesen, vagy testületi képviseletben meg fog je-
lenni. 

Nem csalódtam. Mert íme a szorgos nyári időben, úgy köz-
porti dicsőszentmártoni egyházközségemnek, mint szomszédos, 
illetőleg körünk egyházközségeink a hívó szóra ily szép számban 
egybegyűlt i f júságát köszönthetem. Köszöntöm hát és üdvözlöm.-
Kívánom, hogy ez az első találkozásunk legyen építő, alapvető és 
állandó jellegű a jövőre nézve. Az egybekapcsolódásnak, az uni-
tár ius összetartásnak, az ősök által megtermetett unitárius egyet-
értésnek közös érzete kell, hogy a lelkeket elfoglalja. Nekünk kü-
lönösen az i f júság működésében is első helyen van ezekre szük-
ségünk. 

Az if júsági egyletek s azok összejövetele az az iskola, mely-
ben mivelődik az ember az Isten imádásában, az emberek megbe-
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csillésében és a munka szeretetében. Ezeknek a céloknak szolgá-
latát. az egybegyülések alkalmával, a felmerült eszméknek, a ki-
cserélt gondolatoknak különböző formája adja meg. A találko-
zásoknak hasznos és kellemes, oktató és szórakoztató értéke van 
a testiekben és lelkiekben, a sportban és a kultúrában egyaránt. 

Az i f júsági egyletek a tavasz üdeségébeii, virágzó gyönyörű-
ségében, a szebb jövő reményteljes biztatásában találják meg lét-
jogosultságukat, nemes hivatásukat. Diszei és erősségei az egy-
házközségi, az egyetemes egyházi életnek. Az i f jak lelkesedése, 
munka szeretete, öntudatos hite és cselekedete egybeforr az idő-
sebbek tapasztalataival s így lesz meg a folytonosság az életben 
s úgy lesz egy teljes egész az emberi élet s így a mi életünk is. 

Nem az a célja hát az i f júsági összejöveteleknek, az i f júsági 
geyesületeknek, hogy az egyházi életben, az egyházközségben kü-
lön tábort képezzenek, külön mezőn dolgozzanak, külön alapokat, 
külön vagyont gyűjtsenek, hanem élő díszei, alkotó elemei, az 
egyházi élet harcosainak, küzdőinek buzgó tevékeny tagjai legye-
nek. Az egyletek s így az i f júsági egyletek is akkor töltik be hi-
vatásukat, ha vallásos lelkületüknek jelszava lesz: mindent az 
egyházzal, mindent a vallással! Tehát nem az egyház és vallás 
keretein kiviil, vagy az egyház és vallás keretei mellett, hanem az 
egyház és vallás kereteiben kell cselekedniük és munkálkodniuk, 
mert a vallás, az egyház a munkában, a hitben, a tudásban, a ha-
ladásban, a művelődésben áldást hintő tényező, mint a jó Isten a 
világegyetem felett s a földi szülők, a gondozók a családi életben. 

Mi azt mondjuk a nagy világnak: emberek, nekünk egy Iste-
nünk van, mi egy Atyának vagyunk gyermekei s így mi emberek 
egymásnak testvérei vagyunk. Azért hát testvéri szív kell dobog-
jon mi bennünk, testvér lélek kell gondolkozzék egész lényünk-
ben, s a testvéri geyetértő akarat kell, hogy lüktessen emberi éle-
tünk minden izomzatában, minden erecskéjében. Ha így tudtok 
érezni, gondolkozni és cselekedni, akkor if jak, leányok és fiatal 
emberek, megtaláltátok a helyes irányt, hogy imádkozásotok 
megszentelő, munkálkodásotok áldást hozó s még mulatozásaitok 
is vidámító és gyönyörűséges legyen. 

Atyai lelkem szeretetének teljességével hívtalak egybe, erre 
az első találkozásra, a küküllőköri i f júsági egyesület olyan meg-
alkotására, liogy az az egyetemes uni tár ius i f júsági egyesület-
nek szerves kapcsolata és tagozata legyen. Kf t körünkben is mun-
kálni kell a közös jót. Öncélunk nincs, egyetemes cél felé kell 
mindig irányulnotok. Mi ezt az eirányt, a mai nappal megjelöl-
jük. Mi a munka i rányt részünkről segítő kézzel fogjuk mindig 
figyelni. Ti pedig olyan önálló munkát fejtsetek ki hosszú éveken 
át, hogy nekünk, atyáitoknak és lelki vezéreiteknek, gyönyörű-
ségünk legyen minden megmozdulásotok. 

Ezt a konferenciát ie fogjuk vezetni, a. többi, az eljövendők, a. 
ti vállvetett munkátokra vár. A munka vezér eszközét, a lelki 
egységet vegyétek szent örökségül! Áldás egybegyűlésünkre, ál-
dás cselekedeteinkre, áldás jelen és jövendő munkaalkotásotokra! 
Hajadon leányok és fiatal emberek, kedves gyermekeink, kö-
szöntelek ismételten s ezzel a küküllői unitárius egyházkör i f jú-
ságának első konferenciáját megnyitom. 

Dicsőszentmárton, 1933. július 23. 
Guidó Béla küküllőköri unitárius esperes. 

Unitárius i f júsági nap Dicsőszentmártonban. Guidó Béla kü-
küllőköri esperesünk egyházköre i f júságá t együttes gyűlésre 
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hivta júl ius 23-ra Dicsőszéntmártonba. Az atyai hivó szóra 170 
i f jú jelent meg az következő egyházközségekből: Ádámos 28, 
Bsztmiklós 2, Désfalva 2, Diesőszentmártonból 5(5, Erzsébetváros 
3, Küküllődombó 40, Magyarsáros 32, Szőkefalváról 7. — Meg-
szervezték a küküllőköri D. F. i f júsági egyesületet. Elnöknek 
Szabó Ödönt, ügyvezetőnek ifj . Durugy Józsefet, jegyzőnek Nagy 
Juliskát, pénztárosnak Gálfalvi Lászlót választották meg. Tiszte-
letbeli elnök dr. Va jda Béla és Guidó Béla lettek. •— A gyűlés • 
Dicsőszentmártonban d. e. 9—11-ig és 12—2 óráig tartott. 11—12-ig 
Istentisztelet volt, melyet Pál Tamás küküllődnmbi lelkész végzett. 
Felolvastak dr. Vajda Béla, Durugy József ifj,, Balázs József és 
Péter Margit. Szavaltak ádámosi dicsőszentmártoni és dombói 
if jak. Énekeltek a dombói két énekkar és a dicsőszentmártoni if-
júsági vegyeskar. Gyönyörű szép volt az if júságnak a k. dombói 
fúvószenekar vezetése mellett testületi bevonulása d. u. 3 órakor 
Dicsőszentmártonból K. dombóra, hol Bartók ádámosi lelkész tar-
tott Istentiszteletet. A gyűlést levezette Guidó esperes. Este itt 
műsoros előadás. Aug. 27-én Ádámoson tart a köri i f júsági D. F. 
egyesület előadást. 

A D. F. E. székely keresztúri egyházköri fiókja aug. 20-án d. u. 
3 órai kezdettel tartotta meg szokásos évi közgyűlését Székelyke-
reszturon. A mai nehéz és súlyos anyagi viszonyok ellenére is 
szép számú közönség. gyűlt össze meghalgatni fiókegyletünk évi 
munkásságának a beszámolóját. Közgyűlésünk istentisztelettel 
kezdődött, mely alkalommal Szántó Vilma III. éves teológusnő 
imádkozott. Keresztúr közönségének először volt alkalma szószé-
ken nőt hallani. Mindnyájunkra legkellemesebben hatott az imád-
kozó női lélek nyilvános szereplése. Minden reményünk meg van 
arra, hogy nőink ilyen arányú munkássága is áldásos lesz egyhá-
zunk épülésében. 

Lukács Sándor rayai lelkész szépen felépített beszéd kereté-
ben hirdette a társadalmi életet munkáló mennyei kenyér szere-
pét az egyházunk életében. 

Péter fy Albert elnök megnyitójában a hivatásos ember lelki 
aggodalmai és reményei találtak megnyilatkozást, midőn rámuta-
tot t , azokra az akadályokra, amelyeket a mindenkori- kormányok 
és azok helyi hatóságai gördítenek különböző intézkedéseik foly-
tán egyleteink munkássága elé. 

Azonban örömmel állapítja meg, hogy a mostani válságos 
gazdasági viszonyok ellenére is sok örvendetes jelenség bizonyít 
az egyleteink eredményes munkássága mellett. Több egyházközsé-
geinkben kultúrház épült; iskoláink fenntartása érdekében tete-
mes áldozatokat hoztak híveink; a magyar dal művelésére egyleti 
dalárdáink száma szaporodik. 

Egyházunk meg nem számlálható problémái megoldását a jö-
vőben is csak a hivatása magaslatán álló apostoli lelkekből ala-
kult egyleteink fogják tudni eredményesen megoldani. 

Máthé Sándor lelkész-titkár jelentéséből egyleteink szép és 
eredményes munkássága bontakozik ki. Fiókegyletünk kebelében 
működik 15 I). F. E.. 16 Nőegylet, 20 If júsági egylet. Egyleteink 
közül 11-nek sa já t könyvtára van, 4 egyletnek saját kultúrháza, 
8-nak pedig a községi kultúrház áll rendelkezésére. 8 egyházköz-
ségünkben állandó egyleti dalárda működik. 

Nagy Lajos tanár is szép és emelkedett hangulatú felolvasá-
sában a. székely népművészetünk megmentésére és ápolására 
hívja fel egyleteink figyelmét. Felolvasása végén a következő ja-
vaslatot teszi, mint munkaprogrammot: 
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1. Kijelelöndők rajzban vagy valóságban a székely népművé-
szet emlékei és a r r a a célra szolgáló helyiségben elhelyezeudők. 

2. Tanulmányozandók és gyakorlatilag megvalósítandók mind-
azok a székely népművészeti tárgyak, amelyeket a jelenkor a 
nemzeti érzés és együvé tartozás ápolására megkövetel. (Ösi szé-
kely ruházat viselése, a székely lakóház életre keltése.) 

3. Kiválasztandók népművészeti formanyelvünk, kiküszöbö-
lendők az idegen eleinek és végül szigorúan megvédendők a sajá t 
formanyelvünk alapelemei az elhagyás és eltulajdonítás ellen.. 

4. A köri D. F. E. Keresztúron egy háromtagú bizottságot lé-
tesít, amely ez irányban utasítást ad, szükség esetén helyszínére 
is kimegy, előadást ta r t és a munkát felülvizsgálja és elbírálja. 

5. Sajátos jellegű és jövedelmezőnek ígérkező népművészeti 
termékek előállítása ós forgalomba hozatala céljából e bizottság 
az illető D. F. E.-tel karöltve eljár, műhelyeket létesít. 

(5. Népdal művelésére D. F. E. vegyeskarok alakítandók min-
den egyházközségben. 

7. Évenként legalább egy összejövetelen a székelyek ősi szer-
vezete és a székely föld ismertetendő. Fiókegyletünk ez értékes 
javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

A közgyűlés végeztével a köri Nőegyleteink kiküldöttei köri 
szervezetté alakultak, mely szervezet elnöknőjévé dr. Elekes Dé : 

nesnét választotta. Nőink ez újabb megmozdulásához sok sikert és 
áldást kívánunk. 

Este a székelykeresztúri D. F. Nőegylet a nőigazdasági tan-
folyam hallgatói közreműködésével szépen sikerült műsoros tánc-
mulatságot rendezett. M. S. 

Udvarhelyköri Dávid Ferencz Egyleti közgyűlés Kénosban. 
A székelyudvarhelyköri Dávid Ferenc Egylet augusztus lió 6-án 
tar tot ta meg szép ünnepséggel egybekötve szokásos évi közgyűlé-
sét a kénosi unitárius egyházközségben. Zsúfolásig telt a szépen 
felékesített ősi Sión s a sok esőzés után várva-várt- napsugár fel-
ragyogása is mintha emelni akar ta volna az ünnep fényét. 

Az ünnepélyt a szokottnál-is bensőségesebbé tette úgy az egy-
házközség tagjai, mint a környékből összegyűlt hivek számára, 
hogy 28 évi .időköz után Kénos egyik volt jeles papja. Vári Albert 
kollégiumi tanár csillogtatta meg e helyen újra, mint ünnepi szó-
nok, a tőle megszokott meleg szívvel, ékes-szólással, gazdag gon-
dolatokkal Jézus Evangéliumának drága, igaz gyöngyeit. Mes-
terkéletlen, természetes és mégis fenkölt szavai szívtől-szívig ju-
tottak a gyülekezetben. Hálátlansággal, könnyenfeledéssel, talán 
nem méltatlanul vádolt korunkban öröm volt látni, hogy 28 év tá-
volságának nyomasztó terhe, nem borította el a 13 éven át e he-
lyen végzett magvetést. A volt hivek s azok utódai szívéből az 
őszinte szeretet és hála kalászainak dús aratása volt e találkozás. 

A gyűlés műsoros részét lendületes szép beszéddel nyitotta 
meg Bálint Ödön köri elnök. I f j . Máté Áron keblitanácsos a pres-
bitérium nevében találó szavakkal « gondolatokkal üdvözölte a 
vendégeket, s különösen mz egyházközség még életbenlevő volt 
lelkészét. Felcser Lukácsné úrasszony Dobay István költőpapunk 
versét szavalta mély átérzéssel. Zoltán Sándorné tiszteletes asz-
szoay egyházi életünk bensőségesebbé tételéről tartot t érdekes 
felolvasást. Simén Domokos Mécs László, „Emberek vagyunk" 
című költeményével ébresztette ú j ra a szivekben az egyetemes 
embertestvériség gondolatát. Kővári Jakabné Pá l f fy Ákos leg-
újabb egyházi ének szerzeményeiből énekelt a tőle megszokott 
sz'>p tiszta hangon. Báró József Arany János költészetének vállá-
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sos és társadalmi vonatkozásaira hivta lel figyelmünk rövid, 
tartalmas előadásban. Fóris Károly helybeli i f júsági egyleti tag 
Arany János egyik költeményét szavalta. Ezután Fazakas Jenő 
szépen csengő éneke töltötte be a templomot, s végül if j . Mózes 
Sándorné helybeli nőegyleti tag szavalata zárta be a gazdag mű-
sort. — — 

A gyűlés hivatalos részén tisztújítás során elnök lett Báró 
József, alelnök Sigmond Józsefné, titkár Simén Domokos. Ünne-
pély után bankett volt a lelkészi telken s az i f júság táncmulat-
sága zárta be a szép és még sokáig emlékeztető napot. Tanítvány, 

Aratási hálaünnep Homoródfürdőn. A szokásos „Unitárius 
búcsú"-ra ez évben is összegyűlt augusztus harmadik vasárnap-
ján a két Homoródmenti hívek serege Isten uagy templomának 
e susogó fenyvesekkel, csobogó borvízforrásokkal ékesített, kék 
éggel kárpitozott szentélyébe. Különösen sokan jöttek híveink 
Brassóból és Székelyudvarhelyről. Zsúfolt autobuszok hozták tá-
volabbi helyekről is a híveket. Imát és egyházi beszédet Fazakas 
Jenő recsenyédi lelkész rri rndott, lélekből-fakadó szavakkal vá-
zolván az isteni gondviselésnek az aratás által nyújtot t áldásait. 

Délután 3 órakor műsoros ünnepély volt szép közönség rész-
vételével a fürdőhelyiség nagy termében. Több számmal szép si-
kerrel szerepelt a székelyudvarhelyi dalkör fúvós, az egyetemi 
hallgatók vonós zenekara. Szavaltak Simén Domokos almási, 
Kővári J akab kénosi lelkészek. Énekszámokkal szerepeltek Szűcs 
Ilonka úrleány, Fazakas Jenő recsenyédi lelkész. Műsor után jó-
hangulatú táncmulatság zárta be a szép napot. 

A keresztúri egyházköriink ez év julius 26-án tartotta évi 
rendes közgyűlését a festőien szép fekvésű Medeséren. A gyűlés, 
melyet dr. Elekes Domokos felügyelő gondnok és Katona Ferenc 
esperes vezettek, az egyházközség újrafestet t igen szép ősi temp-
lomában Pál Dénes imájával kezdődött s a legfegyelmezettebben, 
a tárgyilagosság és az igazi ügyszeretet jegyében igen nagy ér-
deklődés mellett folyt le. Megható volt az az egység, mellyel a 
közgyűlés tagja i kivétel nélkül a lemondott vezetőség mellett fog-
laltak állást és amelynek eredménye nem is lehetett más, mint a 
lemondás visszavonása. Megható és felemelő az áldozatkészség-
nek és élniakarásnak az a megnyilatkozása, mellyel az egyházkor 
a mai nehéz viszonyok mellett is fentartotta a keresztúri gimná-
zium felső tagozatát és annak további fentartását is vállalta, sőt 
biztosította. 

A gyűlés az istentisztelet ideje alatt szünetelt, melyen Máthé 
Sándor lelkész végezte a szolgálatot. 

Már a gyűlés tar tama alatt nagy tömegben gyülekezett az 
egyházkör közönsége és i f júsága a templom körül, gyűlés végez-
tével pedig az egész közönség nem bankettre ült össze a fehér asz-
talokhoz, hanem az egyházközség „ellátta" a megjelenteket. Ebéd 
után a kultúrház szép nagy terme táncteremmé alakult és az if-
jak, sőt a nem if jak is a legjobb hangulatban mulattak. 

Az együvétartozás, az igazi hittestvériség érzete, az élniaka-
rás és tettrevágyás úgy a gyűlésen, mint a megjelenteknek 
azutáni társalgásában és a mindenfelől összese reglettek nek egy-
mással való érintkezésében oly megragadó formában nyilatkozott 
meg Medeséren, hogy ezek a köri közgyűlést a szó legnemesebbb 
értelmébeu igazi uni tár ius ünneppé avatták és ezeknek hatása 
alatt ez a rövid tudósítás csak azzal az óhajtással végződhetik, 
hogy va jha egyházunk minden egyes tagját áthatná az a szellem, 
ami a medeséri gyűlésen uralkodott. V. 7). 
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Brassó érdekében. A brassói uni tár ius egyházközség1 aug. hó 
6-án fontos közgyűlést tar tot t . A templomépítéssel kapcsolatban 
elfogadta a Kós Károly építész-mérnök által készített terveket, 
melyekhez Demény Andor kolozsvári hitrokon építész af ia dol-
gozta ki a költségvetést díjmentesen, mély hálára kötelezve 
nagyértékű munkájával az egyházközség minden tagját. 

Közgyűlés meghatározta, hogy a terv- és költségvetés jóváha-
gyásra az egyh. főhatósághoz és építési engedélyért a városi ta-
nácshoz beterjesztessék. Ezzel a brassói egyházközség olyan lépés-
hez érkezett, mely minden tekintetben figyelmet érdemel. 

Az épületre vonatkozólag jelezni kívánjuk, hogy a& derékszög 
alakban megtörve két f ron t ra néz, a derékszögben a toronnyal. 
A zajtalanabb oldalon a templomi rész fogdal helyet, másikon a 
lakrész Ha az egyházközségnek az építkezésre valami kedvező 
módot találnia nem sikerül, sa já t erejéből csupán a templomi rész 
építkezéséhez kezdhet hozzá, megoldva annak keretében ideiglene-
sen a mai lakás és irodahelyiség kérdését, is. 

Miután az egyházi főhatóság eddig semmiféle anyagi támo-
gatást sem helyezett kilátásba még kölcsön alakjában se és bi-
zonytalan, hogy azután is fog-e, az egyházközség érthetőleg nagy 
feladat előtt áll A vezetőség és hívek fáradhatat lan buzgósága 
folytán az utóbbi 10—-12 évben összegyűlt mintegy 700—800.000 Lei, 
de csupán a templomi rósz építési költségéből is még hiányzik 
mintegy 500 000 L. Amint a lapnak más helyén részletesen olvas-
ható, a más helyről jövő támogatás mellett hiveink az ügy sikere 
érdekében eddig is megtettek minden lehetőt s ezután is meg fog-
nak tenni, mert akarják, hogy egyszer már a brassói unitáriusok-
nak is legyen otthona De híveinknek a szegénysége, nagyobb rész-
ben a vagyontalan osztályhoz tartozása, különösen pedig nagy-
mérvű munkanélkülisége annak a hangsúlyozására kényszerit, 
hogy minden egyházközségnek és minden jóakaratú embernek 
számottevő segítségére van szükségünk. 

A brassói templom egy vármegye egész területére kiterjedő 
unitáriusoknak kell központi helye legyen. Alig van egyházköz-
ség, melyből Brassóban vagy környékén unitáriusok ne élnének. 
S ezután még többen lesznek, mert a. megélhetés gondja s az idők 
megnehezedett járása a székelyföld minden részéből mind nagyobb 
számban haj t ja híveinket e közelfekvő és forgalmas városba, 
mely ipad, kereskedelmi, vasúti stb. szempontból Erdélynek két-
ségtelenül egyik legnevezetesebb gócpontja. 

Brassó unitárius híveinek a száma már most is meghaladja 
helyben az 1500-at s a szórványokkal megközelíti a 2000-et. A kon-
firmál! növendékeket is beleszámítva, de a. munkanélkülieket nem 
számítva le, mintegy 820 olyan egyháztag van Brassóban, kiktől 
az egyházközésg a hiányzó 500.000 L. összehozását reméli. Hogy 
ez megtörténhessék, kellene, hogy legyen: 

l. legalább 5 o lyan eni! er, aVi l egkevesebb 10.000 Leit f i ze t : 50.000 Lei 
*> » 10 » » » » 5.000 » » 50.000 » 
3 » 10 » » » )> 4.00« » » 40.000 » 
4. » 15 » » » » :úoo » » 45.000 » 
5. » 20 » » » » 2.000 » » 40.000 » 
6 » :!« » » » » 1.000 » » 30.000 » 
7. » 4IMI » » » » 500 » » 200.000 * 

8-. » 300 » » » 200 » » 60.000 » 
összesen 790 e m b e r . ö s s z e s e n 515.0C0 Lei 

A vállalt összeget szept. 1-től számított 6 hónap alatt kellene 
tetszés szreinti részletekben az egyházközség pénztárába befizetni. 
Ismételjük, hogy hiveink megteszik az ügy érdekében a lehetőt. 
De bizni akarunk abban is. hogy Brassó megyén kívül is akad-
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nak emberek, akik ennek az egyetemes uni tá r ius szempontból i s 
fontos fe ladatnak a véghezvitelében segítségül jönnek. Papoké 
tanárok, tanítók, világiak, Íotanácsi tagok, minden rendű és sorsú 
emberek az ismert nehéz gazdasági helyzetben is számítsák meg 
magukat , osszák úgy be életüket, hogy az uni tár ius gondolat erő-
sítése céljából képesek legyenek mielőbb jelezni, hogy a fennt i 
táblázatból mit tudnak vállalni . 

Milyen szép dolog volna, ha az un i t á r iu s összetartás egyszer 
már abban nyilvánulna, hogy egyszerre egyetlen célban egyesü-
lünk s fesz í t jük meg erőnket! 

Un i t á r iu s testvéreim, egyesüljünk most Brassó megsegítésé-
ben! Kovács Lajos. 

Adományok a brassói templomra. I. közlemény. Az alábbiak-
ban megkezdjük az ni kegyes adományok közlését, melyek a folyó 
év elejétől a brassói templomra befolytak: 

Egyházközségektől: Árkos 2740, Sepsiszentgyörgy 900, Székely-
udvarhely 420, Marosvásárhely 392, Kissolymos 300, Bözöd 282, 
Torda 250, Fogaras, Keményfa lva , Karácsonyfa lva , Szabéd 200—• 
200, Szentábrahám 150, Alsórákos 144, Nyárádgá l fa lva 122, Fiat-
falva, Verespa tak 120—120, Koolzs, Csegez, Homoródszentmárton 
100—100, Csekefalva 82, Kénos 40 L. 

Brassóban többek társaságában rendezett szeretetvcndégség-
ből: Kü lvá ros környékén lakók 2101, I f j ú s á g i Kör teaestélye 1968, 
Cementgyár környékén lakók 1540, Húshagyó kedden teaestély 
1500, Szentpéteri-út környékén lakók 1904, Gál Vilmosné s tá rsa i 
S08, Kacsó Sándorné s tá rsa i 750, Val lásos estély 610, Nemes Nagy 
Márta mesedélutánja 50; 

Magánházaknál szeretetvendégségekből: Tlkei Ferencné 1150, 
Ferencz I s tvánné 1003, Preiszner Pé te rné 2-szer (250—250) 770, Fa -
•zakas Józse fné 560, Gyöngyösi K-né 550, Török Sándorné 465, Be-
nedek Dénesnó 440, Kónya Gáborné 430, Harkó Ferencné 410, Ka-
csó Sándorné 2-szer (300 + 110)) 410, Seifer th Jánosné 365, Kovács 
Lajosné 350, Gál Vi lmosné 305, Szász Káro lyné és Szentpáli Al-
bertne 300, Szinte Ferencné 280, K á d á r Sándorné 260 L ; 

Gyűjtésből: Kerestély János 580, Incze Gyuláné 408, P i t i s 
Miklósné 180, Seiferth Jánosné 140, Szász Róza 130, Gocsman 
Róza 80, Fazakas Gábriella 25 L; 

Egyesek adománya: Fazakas József gondnok 10.000, Tóth Fe-
renc 6 000, Fazakas J á n o s ós neje 5 000, Kovács Lajos lelkész 1.700, 
Nagy J á n o s 1112, dr. Boros György püspök, P a p p Sámuel, H a r k ó 
Ferenc, Joó Józsefné, dr. Sükösd József egyet, tanársegéd Sze-
ged. dr . Sükösd Sándor orvos, Bpest, Benedek Dénes, Tellmann 
Béla, Török Sándor 1.000—1.000, Szabó András 800, Gocsman Béla 
750, Kacsó Sándorné 600, özv. Orbán Ferencné, Orbán György, 
id. Bá l in t János, Sándor Gergely, Kelemen István g. kath., Elek 
György né, Both Miklós, Liess Brúnó, özv. Gálfalvi Kálmánné, 
Balázs György 500—500, Fűrész Gyula, Seiferth Jánoné, Einzig 
Jenő. Zsigmond Áron 400—400, Máthé Zsigmond, Biró Balázsné, 
i f j . Izsák Domokos 300—300. Ssengeri Lajos Nyárádszentlászló 
286, Keresztes János, I m r e Mózes, Balázsi Dénes 250—250, F o r r ó 
Dénesné, Péter Sándor, Fekete József , Ilyés András , Mahold 
Robertné, Béla József, Asztalos Mihály, Birki Mózes, Kásperné 
Kónya Mária, P a k u t s Ilona, Máthé Márton, Römer Györgyné, 
Hantz P i roska Kolozsvár, id. Izsák Domokos 200—200, Deák Fe-
renc 150, özv. Pál Jánosné , Pál Jo lán , Pál Árpád, Barcza Dénes, 
Török János , Horváth János, Kinczler Katal in , Török Zsigmond, 
Hensel János, Máthé József, Gábor Józsefné Derestye, Pál La-
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josné, Keresztély Eszter, Löj te József, Kerekes Dávid, Paku t s 
Gáborné, Németh Is tván ny. lelkész Kolozsvár, özv. Hantz Jánosné 
Kolozsvár, Bocz József , Benovits Jenőné, Szilassy Gyuláné, Szabó 
S á n d o r 100—100, Lengyel József 90, Bedő Béla 85, Györf i Ferenc, 
Györ f i Lajos 75—75, Pós Mihály, Lakatos János , Nagy János ref., 
id. Bálint Jánosné, Bálint Lily, Gocsman Györgyné, Kiss Is t-
vánné, Szabó Gyula, özv. Czámpa Gusztávné 50—50, Bedő Árpád 
Vadad 46, Godra J á n o s 40, Visnofszki Adolfné, Kelemen Andrásné 
30—30. Kisgyörgy Zsuzsá, Tóth Ferencné 25—25, Markovi ts Leóné, 
Kocsis József, Csutka Mihály Alsórákos 20—20 f.. E közlemény 
összege 77 250 L. 

A befolyó kegyes adományokat a szerkesztőség szíves jóvol-
tából folytatólag rendszeresen közölni fogjuk. Midőn megjegyez-
zük, hogy az egyesek neve u tán megjelölt összeg* igen sok esetben 
csak részlete a mega ján l t összegnek s minden kegyes adományér t 
e helyen is a brassói egyházközség nevében hálás köszönetünket 
fejezzük ki, kérünk mindenkit, hova szavunk elhat, hogy a szent 
cél és egyetemes un i t á r ius érdek előmozdításáért bármilyen ösz-
szgeű szives adományá t hozzánk ju t ta tni kegyeskedjék. Brassó, 
1933. augusztus hó (Rózsatér 10. sz ) Fazakas József, egyhk. gond-
nok, Kovács Lajos, lelkész. 

Női gazdasági és háztartási tanfolyam befejezése a ^zékely-
kereszturi gazd. iskolában. Annak idején lapunkban közöltük, 
hogy a D. F. Egyle t Nőkszövetsége kolozsvári vezetőségének kez-
deményezésére a székelykereszturi Nőszövetség segítő közremun-
kálásával f. évi ju l ius 30—aug. 27-ig tar tó gazd. és ház tar tás i tan-
folyamot rendezett. A tanfo lyam befejezést nyert s arról a kö-
vetkezőket közöljük: 

Beiratkozott összesen 60 hallgató, kik közül rendes volt 49, 
rendkívül i 11, ösztöndíjas 8, bentlakó 17. keresztúri 27, tanítónő, 
t aná rnő és teologusnő összesen 6. A tanfolyamot mind a 60 be-
iratkozott mindvégig látogatta, k imaradás egy sem történt, sőt 
gyak ran felkeresték ágy az előadásokat, mint különösen a gya-
korlat i (főzési, sütési) munkákat más a t an fo lyamra be nem irat-
kozott keresztúri és vidéki nők is. A tantervben előirányzott dol-
gokon kívül a t an fo lyam hallgatói meglátogat ták a boldogfalvi 
tejszövetkezetet, a f iá t fa lv i Ugron-féle kertészetet és faiskolát, 
egy bolgár kertészetet, a Pe tő f i - emlék fá t és emléktáblát , tanul-
m á n y i k i ránduláson voltak 31-en Sepsiszentgyörgyön a gazd. ki-
áll í táson, megtekintették a sepsiszentgyörgyi székely muzeumot, 
va lamint Hidvégen a Tóth és Boér Sándor ba romf i f a rmja i t . E g y 
saj tkészí tési bemutatót rendezett «zárónkra Borbáth Is tván kis-
kedei birtokos. A helybeli „Seta" Erd. Vil lamossági Részv. Társ. 
bemuta t ta a vil lamos konyhát. A helybeli Dávid Ferenc egyesület 
minden vasá rnap este kul turá l i s előadásokat rendezett a tanfo-
lyamhallgatók számára melyen Ütő Lajosné, Boros Jenő, Szent-
m á r t o n i Kálmán és Ütő Lajos ta r to t tak ismeret ter jesztő . alőadá-
sokat . A Dávid Ferenc nőszövetségge 1 karöl tve egy műsoros tánc-
mula t ságot rendeztek a hallgatók igen szép sikerrel. — A tan-
fo lyam záróvizsgáját augusztus 26-án ta r to t ta meg dr. Elekes 
Dénes felügyelő-gondhok. va lamint dr. Elekes Domokos E. K . T.-i 
és Ütő Lajosné Dávid Ferenc nőszövetségi kiküldöttek jelenlété-
ben Vizsgára jelentkezett a 49 rendes tanuló közül 40, kik a vizs-
gát mind jó eredménnyel állották ki. Lá toga tás i bizonyí tványt 
kér t eddig 33. — A tanfo lyam ünnepélyes bezárása a lkalmával 
tanuló ink kiállí tás keretében muta t t ák be konyha i produktumai-
kat , melyet a nagyközönség tömegesen látogatot t . Maga a záró-
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ünnepély a következő programmal folyt le aug. 27-én d. e. Ima: 
Ütő Lajos, tanfolyam eredményeinek ismertetése dr. Nagy Endre 
igazgató, E. K. T. köszönetét a tanfolyam rendezőinek: dr. Ele-
kes Domokos köri f. ii. gondnok tolmácsolta, kiemelve azt a kö-
rülményt, hogy egyházvezetőségünk öntudatos elégtétel tudata 
ha t ja át, hogy egyháztársadalmi szeryeinek támogatása mellett, 
mint legkisebb magyar kisebbségi egyháznak sikerült a gazda-

sági iskola mellett egy ilyen női tanfolyamot életre hivni és a 
megkezdett lépések és eredmények után a jövőben is folytatni 
s egyúttal az E. K. Tanács nevében leghálásabb köszönetet és 
elismerést tolmácsolta a tanfolyam előadóinak a munkásságáért 
és a helyi D. F. Egylet Nőkszövetségének hathatós támogatásá-
ért, amellyel a tanfolyam hallgatóknak itt időzése alat t szóra-
koztató előadásokkal is igyekezett az idejét kellemessé tenni. — 
Tanítványok búcsúját Gyarmathy Piroska tolmácsolta. 

Püspöki körút. Dr. Boros György unitárius püspök, mint az 
Erdély Múzeum-Egylet sepsiszentgyörgyi vándorgyűlésének el-
nöke, felhasználta az alkalmat, hogy meglátogasson a háromszéki 
egyházkörből néhány egyházközséget és Székelyudvarhelyre 
menő útjában az udvarhelyi egyházkörből is egy néhányat. Láto-
gatását aug. 23-án Brassóba érkezésével kezdte, hol Kovács Lajos 
lelkész a keblitanács élén vá r t a és estéli tanácskozáson a temp-
lomépítésre vonatkozó ügyekről tárgyaltak. Innen aug. 24-én a 
Kökösi egyházközségbe ment, hol a Dávid Ferenc I f j . Egylet 
konferenciája kezdődött és 25. és 26-án Szentivánlaborfalván foly-
tatódott. A főtiszt, püspök úr tevékeny irányítással és érdeklő-
déssel vett részt az i f j ú ság munkájában. Aug. 26—28-án az Erd. 
Múzeum-Egylet gyűlésén elnökölt és előadásain vett részt. 29-én 
délelőtt t í rmösi József t i tkár kíséretében Arkosi egyházközségbe 
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ment, megvizsgálta az ügymenetet, a szépen és mintaszerűen be-
rendezett felekezeti iskolát s különösen a faragászati osztályát* s 
megelégedését fejezte ki a látottak felett Végh Benjámin esperes-
lelkésznek és Régeni Áron ig.-tanítónak. — 30-án reggel Végh 
Benjámin esperes és a t i tkár kíséretében a sepsiköröspataki egy-
házközségben tartott vizsgálatot, találkozott az egyházközség 
elöljáróságával, kebli tanácsával s adott hasznos intelmeket, 
melynek során a faeladás ügyében megoldási módozatot ajánlott. 
— 30-án délután a bölöni egyházközségbe utaztak, hol a papi fize-
tés rendezése, illetve biztosítását és a felekezeti iskola fenntar-
tásának kérdését tárgyalta meg a gyülekezettel. Remélhető, hogy 
az egyházközség tag'jai magukévá teszik és megvalósítják az 
adott utasításokat. — 31-én a nagyaj tai egyházközség hivei által 
közelebbről átalakított felekezeti iskolaépületet és más kultúr-
intézmények helyiségeit tekintette meg. Délben dr. Ferenczi Géza 
főgondnok úr vendége vol püspök úr és kísérete. —• 31-én estére 
Felsőrákosra érkezett hol Kelemen Is tván esperes-lelkész házánál 
a nagybaconi leányegyházközség népes küldöttsége várta és kö-
szöntötte a főpásztort, ki köszönő válaszában hasznos tanácsokat 
és utasításokat adott a híveknek. — Szeptember 1-én a vargyasi 
egyházközségben tett látogatást. It t az egyházközség kebelében 
felmerült ügyek megbeszélése után díszközgyűlés keretében üd-
vözölték az egyházi testületek és gyermeksereg, polgári elöljáró-
ság és a gör. keleti egyházközség elöljárósága, — Innen délután 
5 órára Oklándra ment át, hol Pál Ferenc nyug. lelkész és neje 
vendégszerető házának voltak vendégei. A püspök úr tiszteletére 
rendezett társasvacsora közben a háznál megjelent előbb az ok-
lándi fúvós zenekar, azután a vonós zenekar és szerenádot adtak 
a püspök tiszteletére. — Szeptember 2-án délelőtt Homoródszent-
pálon Vári Domokos lelkész házánál tar to t t rövid pihenőt a dél-
utáni órákban a homoródszentmártoni egyházközségben tett rövid 
látogatást, hol Zoltán Sándor lelkész házánál az egyházközségi 
elöljárók és egyesületek tisztelegtek a püspök úr előtt, melynek 
végeztével Balázs András esperes és a t i tkár kíséretében Székely-
udvarhelyre utazott. E látogatásoknak nem volt hivatalos fogad-
tatási jellege, de épen ezért jól esett tapasztalnunk azt a köz-
vtelen meleg fogadtatást, melyben püspök urat részesítették. 

tr. 
Jubileumi emlékünnepély Székelyudvarhelyen. A székelyud-

varhelyi unitárius egyházközség megalakulásának 60-ik, temp-
lomának 25-ik évfordulója alkalmából 1933. szeptember 3-ikán 
jubileumi emlékünnepet rendezett, melyen főtiszt, dr. Boros 
György püspök úr is részt vett. A püspök úr szpet. 2 ón délután 
Homoródszentmártonból Balázs András esperes és tJrn i József 
piisp. t i tkár kíséretében érkezett Udvarhelyre, hol a templom előtt 
a város nveében dr. Ferencz Balázs városi tanácsos fogadta, az 
egyházközség üdvözletét Csiky Albert egyházköri felügyelő-gond-
nok tolmácsolta. A püspök Sigmond József lelkész lakásán szál-
lott meg. Szept. 3-án délelőtt 11 órakor ünnepélyes istentisztelet 
keretében folyt le a jubileumi ünnepély. Lőrinczy István ny. val-
lástanár, volt beszolgáló lelkész mondott lélekemelő áhítatos imát, 
melynek végeztével Tompa Lászlóné művészi orgonakisérete mel-
lett Halmágyi Samuné urnő kellemes és buzgóságra hangoló 
éneke foglalta le a szíveket. Vári Albert kolozsvári kollégiumi 
vallástanár, ki első rendes papja volt a székelyudvarhelyi unitá-
rius egyházközségnek s akinek papsága idejében épült a templom, 
a 84. zsoltár 2—5 versei alapján tar tot t idő- és korszerű alkalmi 
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beszédet a templomról, mely az evangélium igazságait ápolja és 
a vallás-erkölcsi élet szolgálatában áll. Bar ra Gizike Vári Do-
mokos hom.-szentpáli lelkész alkalmi költeményét szavalta el cso-
dálatos átérzéssel és lelkesedéssel. Sigmund József helybeli lel-
kész az egyházközség és templom történetét ismertette, hálás ke-
gyelettel emlékezve meg az elhunyt alapító munkásokról. A fő-
tiszt. püspök úr 106-ik zsolt. 1. verse alapján mondott buzgóságra 
és kitartó munkára serkentő, megáldó beszédet s ennek végeztével 
keresztelést végzett; ez alkalommal avatta fel Bakáczy Károly 
tanár által — elhalt felesége, Kilyéni Erzsébet emlékére — aján-
dékozott 10.000 lei értékű keresztelési kannát és tálat. 

Istentisztelet után a lelkészi háznál tisztelgések voltak a püs-
pök és dr. Ferenczy Géza főgondnok úr előtt a vármegyei, vá-
rosi hatóságok, a különböző vallásfelekezetek, egyházközségi tes-
tületek és a papság részéről. Délután 3 órakor társas közebéd volt 
barátságos hangulatban a melynek végeztével a püspök úr látó 
gatásokat tett a tisztelgő testületek vezetőinél. Este 8 órakor 
templomi ünnepély volt a szépen kimeszelt és villanyvilágítással 
ellátott bájos és barátságos templomban, amely díszére és dicsé-
retére válik az egyházközség elöljáróságának és tagjainak. Ba-
lázs András esperes buzgó imádsága után dr. Ferenczy Géza egyh. 
főgondnok megnyitójában érdekes és értékes történelmi adatok-
kal mutatott rá arra, hogy az unitárizmus Székelyudvarhely vá-
rosában nem 60 éves múlttal rendelkezik, hanem biztos nyomok 
vannak, hogy a homoródszentpáli Komis Farkas nemesi család-
nak összeköttetése volt székelyudvarhelyi unitárius családok-
kal, s így a mult több százéves. Deák Berta ez alkalomra 
írt költeményét lelkes előadásban mutatta be. Nagy vára-
kozással várta a székelyudvarhelyi közönség Puksáné Boros 
I rén kiváló énekművésznő hallhatását, ki Tompa Lászlóné 
összehangzó orgonakísérete mellett énekelt két templomi 
ár iával magával ragadta a közönséget. Dr. Varga Béla teol. ta-
nár „Korunk lelki átalakulása és a vallás jövője" címen igyeke-
zett megmutatni a mai lelki válságból kivezető útat, mely nem 
lehet más mint a Jézus Krisztus tantíásainak követése, megtar-
tása. Kelemen Imre okiandi i f j ú lelkész Reményik Sándor ver-
seiből adott elő egy párat kiváló készséggel. A Székely Dalegylet 
zenekara Ungvári János karmester vezetése alatt két zenekari 
számmal gyönyörködtette a közönséget. 

Sigmond József lelkész köszönetet mondott az ünnepnap ösz-
szes szereplőinek és a bezáró ének után nagy lelki élvezettel tá-
vozott el a közönség. — Nem zárhatjuk le tudósításunkat addig, 
míg jóleső és megnyugtató érzéssel meg nem jegyezzük azt az 
örvendetesen hallott tényt, melyei az udvarhelyi gyülekezet tag-
jai ;latkoztak és hálálkodtak a püspök úrnak, hogy olyan 
megr-to, lelkes munkás papot és papnét adott nekik. Valóban lel-
kes szervező munkájuk nyomán mozgalmas egyházi és egyleti 
élet van, melynek bizonysága a szépen megújított fűtéssel, vilá-
gítással ellátott templom. A nőegyleti és i f júsági egyleti munká-
ban kiváló segítőtárs Ebért Andrásné ncszövetségi elnök. Kí-
vánjuk, hogy a hivek serege kövesse hiven a kiváló vezetőket és 
Isten áldása legyen az építő munkán. tr. 

Beiratkozások a székelykereszturi unitárius téli Gazdasági 
Iskolába. Románia egyetlen magyarnyelvű szakiskolája ezúton 
közli az érdekeltekkel, hogy a beiratkozások folyó hó szeptember 
15-éig tartanak. A beiratáshoz állampolgársági, születési, iskolai 
<4 elemi), orvosi, vagyoni és erkölcsi bizonyítványra van szük-



156 UNITÁRIUS KÖZLÖNY 

ség. A taní tás minden év október 15-én kezdődik és április 15-én 
ér véget. Kényelmes bentlakás jó konviktusi koszt áll a tanulók 
rendelkezésére. Az iskola elvégzéséhez két év szükséges és az ott 
nyert végbizonyítványok egyéves katonai szolgálat kedvezményét 
biztosítják. A tanítás tejesen gyakorlati irányú és a nyári félév 
alatt az iskola szaktanárai tanulóikat a szülői háznál is megláto-
gatják a tanulókra nézve költségmentesen. Gazdasági berendezés 
a kisgazdák viszonyaihoz alkalmazott mintaszerű kertészet, ser-
téstenyésztés, baromfitenyésztés, növénytermelési kísérletek. Az 
iskola többizben az állami ellenőrző közegek legmesszebbmenő 
elismerését vívta ki és az állami hatóságok legteljesebb jóindu-
latát élvezi. Ma még csak részben betöltött több ösztöndíjas hely 
áll a szegénysorsú gazdaif jak rendelkezésére, mely a tanév alatt 
teljesen ingyenes ellátás ból áll. Ne mulassza el egyetlen szülő 
sem f iának jobb és jövedelmezőbb gazdálkodásra való kiképez-
tetését! Részletes tájékoztatót kívánatra azonnal küld az iskola 
igazgatósága Cristur-Székelykeresztur. Jud . Odorheiu. 

Eljegyzés. Csongvay Lajos nyárádszentlászlói lelkész elje-
gyezte Kiss Ferenc szentgericei tanító és neje Májai Juliska 
bájos és kedves leányát Ilikét. Sok szerencsét kívánunk. 

Papi kinevezés. Á főtiszt, püspök úr a homoródujfalvi egy-
házközségbe Végh Mihály lelkészjelöltet nevezte ki rendes lel-
késznek. A gyülekezet benne egy komoly és törekvő lelkészt kap. 
Isten áldása kisérje munkálkodását. 

Mint értesülünk Szent-Iványi Sándor kolozsvári lelkész és 
családja útban vannak hazafelé és szeptember utolsó napjaiban 
hazaérkeznek.. . Szeretettel vár juk! 

Névtelen levelekkel a püspök ura t igen gyakran keresik föl. 
Vegye tudomásul mindenki, hogy akár panasz, akár vád van 
bennök a püspök úr nem fogja figyelembe venni. — „Az Egyház 
hü híve" Aranyosrákosról, ha védeni akar ja az geyházközség 
vagyonát s becsületét, jöjjön be és személyesen mondja, el pana-
szát s a püspök úr gondoskodni fog, hogy a hibák kiderüljenek. 

Kérés lelkész afiaihoz. Akik az Unitárius Naptárra rendelé-
seiket vagy az egyházi névtár adatait még nem küldték be, szí-
veskedjenek azonnal beküldeni. 

Halálozás. 
A kissolymosi uni tár ius egyházközségből gyászjelentést kap-

tunk, mely Lőrinczi Elek állami tanító, unitárius énekvezérnek 
29 éves korában, tanító munkásságának 9-ik évében f. évi aug. 
28-án történt elhunytáról értesít. Őszinte fájdalommal értesülünk 
unitárius egyházunk e törekvő, lelkes munkásának haláláról. A 
jó Isten lelkét idvezítse. Bánatos szülőinek adjon vigasztalást! 

Szentgericzei Gál Elek nyug. uni tár ius lelkész és egyházi ta-
nácsos életének 85-ik évében f. évi augusztus 31-én meghalt Szent-
gericzén. Közel félszázadon volt az Ur szőlőjének hű munkása. 
Mint hű sáfárnak az Ur megadja a lelki jutalmat! Legyen csen-
des pihenése. A gyászoló családnak vigasztalást kívánunk. 

Minden kézirat Ürmösi József címére küldendő, Cluj-Kolozsvár, Unitárius kollégium. 
Előf ize tés i á r : Egész évre nem egyleti tagoknak 36 L. Akik a 60 Leit egy összegben előre be-
fizetik. kap iák a lapot, a Dávid Ferenc Egylet r e n d e s tag ja inak tekintetnek, s egyleti jogaikat 

gyakorolhat ják . Örökös a lapi tódi j 1000 L. Magyarországi előfizetés 90 L. Minden pénz 
Gálf i Lőr inc egyleti pénz tá roshoz küldendő. 
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