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Majo r S á n d o r . (1875 — 1922,) A székelyföld egyik kis 
községéből : Csekefalváról kelt szárnyra az ideális lelkű, de 
szerény és alázatos ifjú. Legtávolabbi vágyai a tanári pá-
lyáig értek el. Erős akarattal és sok nélkülözéssel elérte 
célját. — A mi iskoláinknál kezdette pályáját. Majd Tordán 
az állami főgimnázium tanára lelt. Itt készítette meg családi fészkét 
is, amelyben a küzdelmes ifjúság után nyugodt otthont találhasson. 
Isten gazdagon megáldotia. Nyolc gyermek reményteljes szemei-
ből sugárzott reá a boldogság melegsége. Oh , de jött a pusztító 
vihar, amely az édes apát a harcok mezejére sodorta. Azután 
következ&t a nagy összeomlás s Major Sándor ismét az egyház 
szolgálalába került a Tordán újonnan szervezett főgimnáziumnál. 
De most már fáradtan, csalódottan és betegen. Az ifjúkori küzdel-
mek napjai ismét beköszöntöttek. Azonban a munka, talán az utolsó 
napszámos munka, amelyre bölcs előrelátással megszoktatta szépen 
fej lődő gyermekeit is, elűzte a családi fészekből a megélhetés 
kísérteties gondjait. Reménye még egyszer föllobogott, amikor az 
egyház bizalma, akarata ellenére, a tordai főgimnázium igazgatói 
székébe emelte. De annál nagyobb volt csalódása. Rövidesen 
ágynak esett s a pusztító kór mellett az a keserű tudat is siettette 
halálát, hogy 27 évi lelkiismeretes tanári munka után úgy kellett 
itt hagynia szeretteit, hog / azok még a holnapi nap anyagi gondjai 
ellen sincsenek biztosítva. Szomorú sors I De azért Major Sándor 
hazája és egyháza iránt teljesítette kötelességét. 

Veress Béla petrozsényi uniiárius lelkész e hó 4-én Szol-
nokdoboka-megyében FelsőtÖrőn házasságot kötött Kocsis Rozália 
urleánnyal. Az egyházi szertartást dr. Kiss Elek theol. tanár végezte. 

Uj egyházkör i fe lügyelő-gondnok. A háromszéki egyház-
körben a dr. Ferenczi Géza főgondnokká történt megválasztása 
folytán uj egyházköri f. ü. gondnokot választottak Szent-Iványi 
Gábor ügyvéd és földbirtokos személyében. Örömmel üdvözöl-
jük az uj f. ü. gondnokot abban a tudatban, hogy ősi családja 
szép hagyományaihoz méltóan fogja szolgálni továbbra is egy-
házunk ügyét. 

Hankinson Fr igyes londoni unitárius lelkész mintegy két 
évig volt vezetője Budapesten két segélyező missziónak, egy uni-
táriusnak (angol) és egy általában magyarnak (amerikai) s ez idő 
alatt sokféle intézményt létesiteít a nyomor enyhítésére és a sze-
génység tűrhetőbbé tételére. Kívánatos volna, hogy ezt az önzetlen 
buzgóságot és gyors segítést, ezt a népmentést és papi gondot 
Budapesten is, de más egyházközségeinkben is s általán unitárius 
intézményeinkben fokozott mértékben felkarolnák. 
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Nagyenyeden a^ elmúlt karácsonyi ünnepek alkalmával uni-
tárius leanyegyházközség szegeztetett s ez Kolozsvárhoz csatol-
tatását kérie. Igazi, buzgó unitárius híveink vannak e fontos he-
lyen s hisszük, hogy valláserkölcsi életük ezután egyházunk buz-
góbb gondozásában fog részesülni. Még hol várhat hasonló 
eset az akarat és a szervezés munkájára? 

Kissolymosra Amerikából Kőrösfőy János és neje Olajos 
Anna 12.250 L. ös-zeget küldtek a második harang megvásárlá-
sára; ehhez Danka Pál kissolymosi lakos még 4000 L-t adomá-
nyozott előbb emiitett rokonai nevére s az igy begyült összegből 
most lehet is egy harangot vásárolni. Más egyházközség is járhat 
így, hiszen oly sok hivünk van Amerikában. Csak irni kell nekik. 
Ide is írt a volt lelkész és a gondnok, Barabás József. 

Unitárius napok Kolozsvárt. Az U. I. T. és a D. F. E. 
folytatta még a mult évben megkezdett felolvasásait. A mult szá-
munkban közölteken kivül még felolvastak: Csifó Salamon és dr. 
Gál Kelemen. A felolvasások befejezése után kezdetét vették szin-
tén a kollégium dísztermében minden vasárnap délután a húsvét 
előtti istentiszteletek, amelyeket Ferencz József püspök, Vári Al-
bert, Ürmösi Károly, dr. Boros György és Csifó Salamon végez-
tek. Mind a felolvasásokat, mind az istentiszteleteket szépszámú 
közönség hallgatta. 

Az o lvasókhoz . A K. M. szerkesztősége kéri az előfizetési 
dijak szives beküldését. Ellenkező esetben kénytelen a mai nehéz 
viszonyok közö.t a folyóirat küldését beszüntetni. 

Ugyancsak kérjük az U. I. T. tagsági dijainak Gálfi Zsig-
mond pénztáros (Kolozsvár, unitárius koll.) cimére leendő bekül-
dését is. 

Amerikai statisztika az Istenben hivőkről. Amerikában 
már régebb idő óta foglalkoztak annak a kérdésnek tanulmányo 
zásával, hogy a háború következtében növekedett avagy apadt a 
hitetlenek száma. Különösen az iránt nagy ?z érdeklődés, hogy * 
tudományos ismereteknek, illetőleg a magasabb műveltségnek van-e 
hatása az Istenben és lélek halhatatlanságában való hitre? 

Dr. James H. Leuba. ki a Bryn Masor College-ban, a nők 
részére Amerikában felállítjtt egyik legjelesebb tanintézetnek 
tanára, a fenti kérdéseket szintén alaposan tanulmányozta s most 
tette közzé kutatásainak eredményét ö a jelenlegi felfogás tanul-
mányozásánál olyan módon járt el, hogy különböző tanintézetek-
nek és egyetemeknek különböző osztályú növendékeit írásbeli 
nyilatkozatra szólította fel. A kapott feleletekből megállapíthatta, 
hogy a kezdő egyetemi ha Igatóknak 15°/o-a nem hisz a lélek 
halhatatlanságában, 4 % a pedig kételkedik a tannak helyes vol-
tában Az idősebb egyetemi hallgatóknak 45o/0-a föltétlenül a lélek 
halhatatlansága mellett nyilatkozott. A mathemaiikai és természet-
tudományi hallgatók között több a hitetlen, mint más szakon. Egy 
körkérdésre kapott válaszokból, amelyet az amerikai tudósok tár 
saságának (American Men of Science) 1000 tagjához intézett, az 
wtünt ki, hogy ép olyan sokan hisznek Istenben és a lélekhalhatat-
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lanságában, mint ahányan nem hisznek benne (48°/o hisz Istenben,. 
59% hisz a lélekhalhatatlanságában). 

Gyászhírek. Csekefalvi Török Sándor miniszteri tanácsos, 
II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, a Ferenc József-
rend lovagja, az unitárius egyház főtanácsának tagja stb. életének 
58 ik évében folyó évi április 20-án Budapesten elhunyt. 

Fekete Pálné szül. E. Csiky Anna eletének 40-ik évében 
f. évi április 25-én Kolozsvárt meghalt. 

A templomok kincsei és az éhezők Oroszországban. 
Egyik kolozsvári lapban olvassuk, hogy moskvai jelen'éá szerint a 
népbiztosok tanácsa kénvszerkölcsön felvételét határozta el, melyet 
a templomok kincskészletéből akarnak behajtani. Azt remélik, hogy 
70.000 pud aranyat és 300.000 pud ezüstöt lehet így összeszedni, 
amelynek értékén élelmiszereket fognak az országba szállítani. A 
kolozsvári lap megjegyzi, hogy a templomok holt kincse ezáltal 
visszaadatik igazi rendeltetésének (így!) és az emberszeretet müvét 
munkálja egyházi kasztok hatalmi törekvéseinek mega'apozása 
helyett. Talán felesleges rámutatnunk arra, hogy a ki így ír, annak 
aligha van fogalma a klenodiutnok rendeltetéséről s aligha tartozik 
valamelyik keresztény felekezethez, ha ezt hiszi, hogy a templomi 
kincsek egyházi kasztok hatalmi törekvésére szolgálnak. Nem, ez 
még Oroszországban sem volt eddig így. Ellenben most már úgy 
lesz, hogy a kincseket a kommunista-kaszt összeszedi és éppen 
úgy tönkreteszi, mint magát Oroszországot. S mire pedig azok 
az éhezőkig segély alakjában hónapok múlva eljutnának, mind a 
kincsek és sajnos mind az éhezők valószínűleg alaposan le fog-
nak apadni. 

A porosz lutheránus egyházak újabb hittani ál lás-
fog la lása . A poroszországi generális zsinat folyó évi március 5-én 
23 szavazattal 18 ellenében újólag kimondotta, hogy „a porosz 
ág ev. egyházak Jézus Krisztusnak a Bibliában található Evangé-
liumán alapulnak úgy, amint az evangéliumot az egyházi hitvallások, 
különösen a régi apostoli hitvallás, az augsburgi confessio, Luther-
nek kiskátéja magyarázzák. Ez az evangélium az egyházi taní-
tásoknak, munkának és az egyháztársadalmi életnek a funda-
mentoma." 

A Keresztény Magvető előfizetési ára egész évre- 40 leu 
Pártoló díj egész évre: 60 leu, mely összeg dr. Kiss Elek teol-
akad. tanar címére küldendő (Kolozsvár, Unitárius Kollégium). 
Az Unitárius Irodalmi Társaság alapitó és rendes tagjai félárban* 
kapják a folyóiratot. 




