I.

A központi D. F. E. története.
4. Az egyleti munka megindúlása, Dr. Brassai Sámuel
elnöksége.
(1885- 1897).

Az elő bbi ekbő l látható, hogy aD. F. Egyletet nem valamely
vé letlen hozta létre, hanem igazi ügybu zgóság. Sokan voltak,
ak ik mélyebb vallásosságra és társadalmi munk a teljesítésre vágyakozta k és e vágy nem volt alkalmi föllángolás, szalmaláng,
hanem komoly és erős férfias akarat. Dr. Brassai Sámuel 85
éves ko ra ellenére is nagy buzgósággal és lelkesedéssel vezeti
az egylet ügyeit. mint elnök. Az eg ylet titká ra, Dr. Boros György
jelenlegi püspökünk, pedig soha nem lankadó te tt erőve l mun ká l
szóban és írásban, Clujon és mindenütt, aho l megfordul. A ki·
bont ott zászló nem marad k ö v et ők n é lkű l. A Dávid Ferenc zászlója nemcsak vo nz, hanem lelkesít is és a zászló alá lelkes
munkások és áldozatos hívek so rakoznak. A Dáv id Ferenc neve
mellett nem kevésbé vonzotta a híveket a nagynev ű el nökn ek:
Dr. Brassai Sámuelnek a neve is, aki nemcsak a magyar tudományosság körében, hanem az ország hatá rain kívűl is már régóta elismert tekintély volt . Brassai életének utolsó szakasza, az
a 13 eszt endő valóban méltó befejezése volt a nagy férfiú i küzdelmekben és eredményekben oly gazdag munkásságá na k. Az
egylet rendkívűJ sokat nyert azá ltal, hogy egy il yen ha talmas
ember ült az elnöki székben, de a Brassa i életét is igazá n megszépítette, hogy utolsó szakában a vallás és tá rsadalom kérdéseivel foglalkozott. A coltesti pap fia a va llás szolgálatában áll,
hogy sokolda lú munkásságábó l ne hiányozzanak »azok a tündök lő gyémántszálak, melyek visszavezetik az embert a minden-

ség örök ölébe- ,
Az egylet kíváló munkása i között tb . elnöki méltóságo t nyert
Ferencz lózsef püspök, aki olyan ihletetl a jakkal hirdetle a Dávid ferenc lelke szerinti unitárizmust szinte két em berölt őn át.
Az alelnöki székben ott van özv. Kri za Jánosné, aki élete végéig
szeretettel és buzgósággal vett részt a munkába n. Ugyancsak az
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alelnöki székben tal áljuk a
M6zsát , aki az áldozó
a »fiatal tanár « pedig
járól sohase m tér le.
sikert és méltánylást

j ó ltevők

fejedelmét, a nagy Berde

lelkeknek mindig mintaképe lesz. A titkár
az erős elhatározás és férfias kitartás út:
A társada lm i munka nemcsak örömöket
szokott létr ehozni, hanem nehézségeket'

félreértéseket s talán kellemetlen pillanatoka t is. A buzgó szent:
ügytől lelkes titká rt azo nban sem a kezdet nehézsége se~ pedig
a néha· néha föllornyosúló akadá lyok meg nem zava;ták. Előtte
csak egy jelszó vo lt : Előre!
Az egylet i mun ka a szervezkedéssel és taggyüjtéssel kezdődött , de hama r rátért feladata ina k egyik legfontosabb mezejére: a felolvasó-gyűlések tartására. Dávid f erenc neve a magyar irodalomba n és a magya r hit javításba n nyert jelentőséget
és egészen természetes, hogy az ő nevé t vise lő egylet is ezt
tekintette egyi k legfőbb felada iána k. 1887 évi szeptember hó 3.
és 4.·ik na pján, a Diciosimmart inban tartott másodi k közgyűlé
sen a titká ri jelentés jóleső érzéssel számol be az egylet megerősödéséről.

»A D. F.-Egylet k tűzött felada tához híven a keresztény
vall ásos és erkölcsös életet igyekezett éleszteni, javítani. A választ mánynak minden egyes lépése erre irányúlt. Idegenek és
olyanok, akik nem vett ék azt a fáradságot, hogy belétekintsenek
tett ei nk bel ső célzatába , szűk felekezetiességgel voltak haj landók
vádol ni. A felekezeti jel z őt nem útasítju k vissza, me rt az unitár ius egyház kebelében va n mű ködésén ek tere, mert egyfelől
arra sem érezünk jogot, hogy más nyá jak pásztorát munkatársúl tekintsük addig, am íg ő önként hajla mot ne m mutat ; másfelől arra nincsen elhívásunk, hogy más nyáját legeltessük, valameddig az gondjainkra nem bíza tik ; de a szűkk eblűség és felekezeties kizáró törek véseknek még csak a gondolata ellen is

óvást emelünk, mert mi unitáriusok csak azérl vagyunk, azért

leszünk, hogy keresztények lehessünk. A mi unitárius hilün~ azt
tanítja, hogy ídvességünket akkor nyerjük meg , amikor szoval,
tettel és életünkkel arra munkálunk, hogya tiszta erk ölcsösség,
a nemes jellem. a keresztény buzgóság az emberi élet elvál hahatatlan kellékeinek bizonyúljanak be minden em ber előtt. Torek ·
vésünk az volt s az lesz ezután mindinkább, hogy a::o: embere-

ket megközelítsük s hogy hassunk rájuk, hegy gondolatai kb?1
szenteljenek egyet-egyet a gondvise lő jó Istenn ek IS. M I arrol
vagyu nk me ggyőződve, hogy va llás nél kűl sem a népnek, sem
a nemzetnek nincsen bíztos j övő j e, «

A választmány felolvasó-gyűlések et tart oU, melye k~t nagy
közönség hallgatott végig. Je llem ző ( Iuj régi hajlyo manyo kon
táplálkozó értelmiségéhez, hogy a hallgatók sora ban nemcsa k
unitáriusok hanem más felekezetűek is állandóan vo ltak, ~őt. n,em

egyszer a ielolvasók között is. A felolvasó k között a leg klvalobb
neve kk el találkozunk. Hadd jegyezzük föl azokat a neveket, ak ikkel a D. F. E. oly dicsiSségesen indult el: t BB6-ban felolvasolt

-
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Dr. Bartók István, a kiváló humánus orvos: »Vallásos és orvosi
duálizmus<r eimen. A titkári

napló

nagy elismeréssel adózik e

felolvasásnak. A második felolvasó a kíváló történetíró, Kövári
László: lIi A család - és a családtagok hivatása a keresztény társadaJomban, « Az író a benső vallásosságnak jelentőségét tárgyalja

a családi életre való tekintettel. Ezután következett Kelemen Albertnek a felolvasása a »Népiskolai vallástanítás jelen állása és
jövő reformja o. címen, melyhen a vallástanítás ügyében akar

,

rendszert és sikeres módszert bevezetni. Kíváló jelentősége van
Brassai: lIiA jövő vallása« dmG felolvasásának, amely az uni tá·
rizmust tárgyaló értekezések között a mult században egyike a

legkíválóbb termékeknek. A következő l BB7 évben még b5veb·
ben jelentkeznek a felolvasó· gyűlése k, melyeken a következ5 jeles
felolvasások szerepelnek: Kovács János: Yl A vasárnap megünneplése Angliában és nálunk«, Boros György: »Dávid ferenc
c1uji papsága «, Ürmösi Kálmán: »A nyári vasá rnapi vallástanítás

jelen állása és jövő reformja«, Dr. Brassai Sámuel: »Melyik az
igazi tudomány? «, Dr. Hegedüs István: " A lélek halhatatlansága
a klasszikus iroqalomban «, Dr. Bartók István: »A pap, mint az
egészség 5re«. Ormössy Lajos: »A magyar társadalom, irodalom
és múvészet«, Özv. Vass Miklósné: »Egy nő a nókhöz «.
A világosság nem maradolI kicsiny körb en. Ezek a felolvasások különböz 5 lapokban és folyóíratokban megjelentek, s5t
legnagyobb része különlenyomatban is. Brassai művei örvendettek a legnagyobb kelend5ségnek, A » Jövő vallását« a titkár angol nyelvre is lefordított s ezen fordításban is nagy megbecsülésben részesült. Az »Inquirer« című londoni heti lap nagy elismeréssel írt róla.
Az egylet vezetősége teljes tudatában volt a sajtó nagy
hatalmának. Az egylet ügyeit tárgyaló els5 kiadványa az «Értesítő« volt, amely a megalakúlás történetét mondja el és az egylet alapszahályait és névsorát tartalmazza. Az első névsor nem
tú lságosan nagy; a tagok száma csak 237, de épen elég arra,
hogy akík bízni tudtak a jó ügy díadalában, el ne csüggedjenek,
hanem a munkát er5s akarattal folytassák. Az egyleti értesít5
harmadik száma már az »Unitárius Köz/önv «, mely most már nagy
múltú, nélkülözhetetlen kedves lapnak els5 száma l BB7 év végén.
dec. 31-én jelent meg, Ez a szám még tulajdonképen csak beszámoló
az egyleti élet és munkásságról. de már határozatfá emelkedett

az az óhai. hogy mint egyhavi lap jelent essék meg a vallásos és
erkölcsös élet ébresztésére. Az »Unitárius Közlöny «: 1888 j~nuár·

jától kezd5d5en meg ís jelent és -'oly tat ja áldásos munkásságát
lankadallanúl mind a mai napig. Erdekes. hogyamegindítandó
lapnak Nagy Lajos, a kíváló költő »Unitárius Kertész « címet ja·
vasolt. ferencz József püspök s mások is többen elfogadták volna,
de a lap többi blfátai Brassaival az élen az »Unitárius Köz·
lönv « elnev.ezés mellett maradtak. A lap sze rkesztésével Nagy
Lajost és Boros Györgyöt bízták meg. Munkatársaknak megvá·
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Jasztották a következő JeJkészeket: Barabás Lajos, Csegezi Lász-

ló Deák Miklós, Gál Miklós, Kelemen Albert, Kisgyörgy Sándor,
Kiss Sándor, Mózes Mihály, Raffay Domokos, Réd iger Arpád,
Rédiger Géza, Sándor Gergely, Sándor Lajos, Török Aron és
Ürmösi Kálmán. A Közlöny azonban Írótársúl hivott meg minden
unitárius férfit és nőt.
A Iapnak az a célja, hogy népies stílusban bekopogtasson
az egyszerü falusi házakba és a palotákba egyaránt, hogy elvigye
mindenüvé a vallásos és erkölcsös életre vonatkozó unitárius
oondolatot. Különös gondját képezi, hogy a háromszázesztendös
unitárius multnak keserves, de mé~is qnnyi életet j elentő eseményeit. valamint az angol és amerikai unitárius testvérek vallásos
életét és munkásságát ismertesse s ezáltal összekapcsolja a fájó
emlékű

multat a küzdelmes jelenne I és a reményteljes jövővel.
A más felekezetűekre vonatkozóan a lap programja a következő:
»figyelmünket e!sőhelyen hiveinkhez fordítjuk, de távol
van tőlünk a felekezeti szükkeblű:;ég. Mi igyekezni fogunk
tanúini l1)ásoktól. Jóra irányuló munkájuk serkentésünkre
szolgál. Eppen ezért óhajt juk, hogy úgy tekintessék jelen
váJJaiatunk, mint az lsten országa munkálásának egyik
eszköze. «

Az olyan célkitűzésnek, amelyet a D. f . Egylet a zászlójára
irt, föltétlenül szüksége volt egy ilyen lolyóíratra. A lolyóírat a
várakozásnak meg is leleIt, mert rövid idő alatt az unitárius
családoknak nélkülözhetetlen, várvavárt olvasmánya és tájékOZtatója lett.
Az egylet jól érezte, hogy leglőbb teendői .közé tartozik a
népért való munka, a lalú vallás-erkölcsi és szellemi színvonalának lejlesztése. Elsősorban a Biblia terjesztésére gondolt s hogy
az anyagi lehetőségekkel is számot vethessen, a Britt- és Külföldi Bibliaterjesztő Társulatának bécsi megbizoftjához folyamadott.
Ez nagyon szerencsés lépésnek bizonyúlt. A Bibliaterjesztő Társulat megbízottja, MiIIard Edward kieszközölte, hogy az egylet
t~ljesen ingyen hozzájutott \00 drb, teljes Bibliához és 500 drb.
U,testamentumhoz. Az ifjú egyletnek nagy szerencséje volt azzal,
mert 'mindjárt megindulásakor már ajándékozni tudott. A szegényebb egyházközségnek számára és belmissziói célra nagyszerGen

fel lehetett használni és fel is használták,
.
Az egylet vezetősége a belmissziói munkát pályázat útján is
Igyekezett előmozdítani. Legelőször népies történelmi életrajz és
e!beszélés íratása lebegett a szemei előtt. A történelmi életrajzra
hirdetett pályázat nem sikerUlt, mert a beérkezett két munka
n~fn ütötte a mértéket, de az elbeszélés már jól sikerfiIt. Gvidó
Bela műve dicséretet nyert· Rédiger Géza pedig »Trombitás János szomorú historiája« efmG elbeszélésével elnyerte a kifGzött
20 frankos aranyat. Ebben az időben nyert jutalmat Rédi~er

Géza »Esti ima« CÍmO szép költeménye méltó megzenésítéséért.
-

13

,

•

Js·zlai Márton boldogemlékezetü

c1uji

kántorunk és egyházi ze-

neszerz5nk. KésíSbben nagy szolgálatot tett az ügynek Tarcsafalvi

Albert »A fejedelem és papja « dmG verses művel, mely·
ben »János Zsigmond fejedelem és Dávid F-erenc történet «-ét
mondja el.
Az egylet nek egyik fontos lépése volt az is, hogy az »Unitárius Közlöny- «t szétszórtan lakó híveinknek megkü\dötte egyes

ügybuzgó unitárius adománya folytán. Ha adományozók néhanéha nem is voltak, a sz6rványokban lakó hivek számára a szerkesztőség úgy is küldötte a Közl öny t. (U. K. 1892. 78 1.)

Az egylet mÓdját ejtette annak is, hogy Arany János

mű ·

veivel is megajándékozza a vasárnapi is kolát látogató ifjúságot.

•

Hogy az ifjúsággal való foglalkozásnak szellemi tápláló eszköze
is legyen, megindít ják a »Fiatalság barátja « cimű ifjúsági lapot,
amelyre annyi esztendő múlva is boldog emlékkel gondolunk
vissza a benne talált sok kedves olvasmányért.
Daniel Gábor főgondnok 20 koronás aranyat tűzött ki ezen
tétel kidolgozására: »Szórvánvban lakó hiveink lelki gondozása '
A pályázat nem já rt úgyan si kerrel, de megbízás alapján Sim ó
János, ez a korán elhunyt lelkes. munkás pap ki is dolgozta és
megjelent a D. F. E. kiadványai között.
Az egylet l egelső pályanyertes munkái közé tartozik Sántha
Károly evangélikus lelkésznek: »Gyermekednek szá ja, Dícsé r
téged Isten« kezdetű költemény, mely egyike a gyermekvilág
számára írt legkedvesebb költeményeknek. Azt is érdemes meg·
jegyezni, hogy az egylet már ezen a költem ényen keresztül
is , gy másfelekezótű lelkésszel együtt munkálkodott lsten or·
szága eljöveteleért.
A D. F. E. már megindulása kezdetén programjába vette
az egyházi énekügyünknek felkarolását. Iszlai Márion cluji kán·
tort és énektanárt bízza meg, hogy készítsen véleményes javas·
latot énekügyünk előmozdítására. Iszlai Márton a javaslatát a
következökben teszi meg:
l. Mondja ki a D. F. E., hogy csa k az az unitárius
tanító áll hivatásának és korának színvonalán , aki iskolájában az éneket a mindenkori tanterv értelmében hangje-

gyek segítségével tanítja.
2. A D. F. E. szükségesnek lát ja, hogy egyházközsé·
geink kántor tanítói részére a Bartalus-féle ének tanítási ve·
zérkönyveket szerezzék meg. Szegényebb egyházközségeket e tel<intetben hajlandó segélyezni.

3. A D. F. E. közóhajtása, hogy a templomi énekek
alkalmával, úgy az iskolában, mint a népnél hasson oda,
hogy az énekek idómértéke szerfelett hosszú ne Jegyen s
hogy az oda nem tartozó kanyargatások maradjanak el.

Szóval legyünk tek intettel a tisztúltabb müízlésre.
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4. A D. f . E. véleménye szerint a jövőben kiadandó
énekeskönyv egyes énekdarabjainak szövege, dallama ille·
tékes szakférfiak által javítandó. Némely darabok kiha gyandók és újak felvehetilk - tekintettel azonban arra, hagya
most használatban levil énekeskönyvek is ott lehet illeg
használatban maradhassanak.
5. A D. F. E. kívánatosnak tartja, hogyakiadandó
énekeskönyvben minden darabnak legyen megírva hangjegyek által a dallama is, kivéve azokat, melyek egy másnak a dallama szerint mennek. A dallamok egy-, két - és
háromszólamra legyenek írva a körillményekhez képest.

Az »Unitárius Közlöny « második számában (44 lap) már
olvassuk a komoly felhívást: »Népkönvvfárf kell teremteni min den községben «. Érdekes följe2yezni a legelső adakozókat : Boros Györgyné 1 milvel, 8 példányban, Ürmösi testvérek 1 művel
50 példányban, Koronka Antalné 12 művel 15 kötetben, Váradi
Károlyné 1 művel 3 kötetben, Gyergyay Ferencné örökösei 5
muvel, 6 kötetben. Később Petrichevich-Horváth Kálmán 50 frt.
lme a népművelés gondolatának első áldozatos megvalósítói között is túlnyomó számban nők jelennek meg. Az egylet gondos
titkárának már eszébe jut az is, hogy a szegény egyházközségek
konfirmált növendékei nek adomány útján emlékkönyv adassék.
Egyelőre az énekeskönyvre gondolt, mint ajándékra, de ez
már mint egy előképe a megszerkesztett konfirmációi emlék nek.
A népkönyvtár gondolatát az egylet állandóan felszínen tartja s
ezért egyes jóérzésű adakozók sok áldozatot is hoztak.
Az egylet elég jókor belátta, hogy igazán sikeres munkát
csak kidolgozott rendszer alapján lehet végezni. A régi tervezetet a következőkben érdemes lesz felújítani :
1. Hit. és erkölcstan és bölcselem körébtil.

Isten. Jézus Krisztus. A lélek halhatatlansága. Az erkölcs _s a vallás s a keltő viszonya. A világról való felfogások 'összehasonlítása és bírálata. Az unitárius vallás helye
a kölünböző vallások között. Az unitárius hittan és káté-

irodalom történelme. Az unitárius eszmék hatása hazánkban.
Az unitárius eszmék hatása külföldön. Az unitárius és más
hitnézetek összehasonlítása. Az unitárius vallás érdekében

szükséges

teendőink.

2. Bibliai tanúlma"Wok 6s rokont6rgwlllek.

Unitárius felfogás a Bibliáról. Az unitárius tantételek
és a Biblia viszonya. A Bibliakritika előnyei az unitárius
v!lllásra n~zve. Unitárius Írók szerepe a Biblia magyaráza·
taban. Umtárius Bibliaiordítók. Melyik Bibliát használják
az unitáriusok? Kell·e az unitáriusoknak új Biblia fordítás-

-
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· ról gondoskodniok? Ó- és újteslamentumi vallási elméletek.
Az újtestamentum és a modern papság föladata.
3. ~Ietr.,aok. Egrh6ztört6"elml, egrh6aJogI 65 nevelésiani
tanulm6nr ok•
,

Dávid ferenc élete és munkássága. Enyedi György
munkája. Unitárius püspökök. Haza i és külföldi unitáriusok.
Egy nehány unitárius jóttevö. Channing és Parker. Vonások
az unitárius egyház történetéböl. Unitárius ekkl ézsiák rövid
rajza. Nevezetes unitárius papok hazánkban és külföldön.
Unitárius Írók az egyetemes irodalomban. Az unitárius egyház az országos törvényelött. ]ogviszonyaink. Az unitárius
egyház és a felekezetek. jógtörténelmi tartozások, Az unitárius egyház viszonya az államhoz hazánkban és más
országokaan. Unitárius középiskolák régen és most. Cluii
főiskola könyvtára (Unitárius Közlöny 1892 , 155 1.)
Az egylet egyidejűen ajánlja, hogy az egyházközségi
D, F, E, estélyeken tartsanak Channing-estélyeket, hogya
nagy amerikai vallásos szellemmel való rokonság annál
jobban bebizonyúljon,

Az egyleti munka oly erővel halad előre, mint a hatalmas
folyam a medrében. Tisztviselői között alig van változás, pedig
a tisztikart minden harmadik évben újra alakít ják, amint az alapszabályok előírják.
Eddig elé a pénztárnoki állás szenvedett a legtöbb változást.
Első pénztárnoka Bágyi Kálmán pénzügyigazgatósági tisztviselő
volt, de rövid ideig viselte az állást, mert Odorheiura helyezték át, Helyébe Dr, Veress Vilmos kereskedelmi iskolai tanárt választották meg, de ő e minőségben csak nehány évig működhetett;
ugyanez volt a sorsa Iszlai Márton pénztárnokságának is, aki
egyéb elfoglaltsága miatt rövid időn belül lemondott a pénztárnokságról. 189~-ben azonban megválasztják GáIfi Lőrinc akkor
főgimnáziumi, jelenleg teol. akadémiai tanárt, aki most már negyven éve viseli e szerény, de nagyon is fontos állást, példás buzgósággal, lelkiismeretes pontossággal.
1897 június hó 24-én meghal az első elnök: Brassai Sámuel
98 éves korában,
Egy ilyen magaskorú ember elmúlása egészen természetes,
de azért mégis mélyen meghatotta azokat, akik a nagy férfiút a
szeretet és tisztelet érzésével vették körűl. Az egylet azonban
nemcsak fájó érzését fejezte ki a koporsó mellett, hanem lsten
iránt érzett háláját is, hogy e nagy férfiút a Gondviselés élete
utolsó 13 esztendejében nekünk, az egyháznak, különösen pedIg
a D, F , Egyletnek adta , Az egylet buzgó titkára, aki Brassainak
legbízalmasabb emberei köz é tartozott igaz és 6szinte méltánylással emlékezik meg a nagy halottról:' »Mit tett Brassai a Dávid
Ferenc egyJetért? Egy részét meg sem lehet mondani, mert az
t6
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néha egy pár szó~ól: e~y I~pésból, e~y ak:'3- r~tból ~lIott. aminek
rendesen csak hatasat ereztuk, munka lkodasamak es gondolatai·
nak egy része itt áll elót~ün ~ felolvasásaiban«l) A D. f . E.-ben
a nagy tudós kilenc felolvasast ta rtot!. ~el y~t az e$ylet az elnö~
ha lála ntán ,.Nézetek a va llás eszmé,éro lll. CI men kladott. Brassai
felolvasásai a 10 Keresztény Magvetó«·ben s onnan kü)önlenyomafban meg jelente}?, de nem volt fölösleges az újabb, a külön
kötetben való kiadás sem. Brassai vallási nézetei megérdemelt ék,
hog y egy kötetben a nagyközönség kezébe jussanak. Ez a nagy
lélek oly határozottan látta korának minden tévedését, a bigott
fürelmet lenséget épen úgy, mint a vallástalanságot (r.1ater iálizmus)
vagy pedig a mesterkélt, kita lált vallás (pozitivizmus) hibáit és
lehetetlenségeil. A va llásnak lényegét ragadta meg s a fölösleges
és káros járulékoktól megtisztított va llásban lá tta a jövő vallását,
amely az unitá rizmusnak fog kedvezni. Csak a fölületes elme
láthat a Brassai vallásbölcseletében rideg raciona lizmust. A lélek
elemeiben az értelem is benne va n. Egy olyan kritikai szellem,
mint amilyen a Brassaié, az értelmet nem engedheti elsikkadni
sem va lamely hagyomány, szent imentálizmus vagy pedig valamely
divatos irányzat kedvéért. Az értelem azonban nem öli meg a
vallás magas szárn ya lását; ismer i az értelemnek határait, ko rlátait, tudja, hogy csa k az érte lemm el nem lehet megtaláln i az
lsten mélység et, de az értelem az irány tG, a vezető ·szellem , amely
a lélekben a legnemesebbet és a legtisztábba t érvényre hozza s
amely meg tisztítja a lelket a régi babonák és idejét múlt hiedelmek burjánj aitó\. Nem lehet az t mondani, hogy a magyar közélet ben és irodal omban az unitá rius név és felfogás ismeretlen
volt, de Brassai neve, tekint élye valósággal á ldás volt a D. F.
Egyletr e s ezen keresz tűl a z unitá rizmusra. Brassa i hatása kettős
volt . Egyik a kifelé va ló ha tás nagy tudomá nyos tekintélyénél
f?gva, másik pedig a va llásos életn ek benső ápolása és fe jleszt~se . Az ' Unitárius Köz löny. első számá ba n »Egy falusi pap«
CII,!,en édes aty járól emlékezett meg s Nagy La jos lemon~ása
utan ő lett az ' Un itárius Közlöny« társszerkesztője. Hogy e teren
t~l ajd_on képen mit tett, na gyon nehéz megállapítani, de hogy
kivala szerepet töltött be, kivi lá glik abból a rajongó sze re tetből ,
melyet szerkesztő társában, Dr. Boros György ben fölébresztett,
ak1.hez aty ai _ b:"átsággal és bíza lommaI ra gasz koqott s .okl. eg~
egesz munkas-elet alatt kitartó munkával lel kesedessel es Iga zI
tan~t vány~ hálával köszönte meg a nagy 'férfiúnak, a munk~s és
a lIszta, Igaz bölcsességet. Dr. Boros György ezt a szolgalatot
életrajza megírásával méltányolta.2 ) Dr. Brassai Sámuel a D. F.
Egylet ékessége volt. Ö maga ís jól érezte magát az egyletben,
.. " I) D r Boros György : D r. B rasS1.i Sámuel meg halt. ~ Unitárius Koilony 1897 7. sz. 106 lap. _ Dr, JJrassai Sámue l emlékezete a D. I" E.·beo.
U. o. 170-1 73 lap.
2) D r. ll rassa i Sámuel élete I- 372 lap.
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s6t ebben találta magát igazán otthon. Benn~ az egylet igazi
éltet6 szellemet nyert, az ó lelke szám~ra pedi~ Illés szekere
volt, melyről nagy lelke egy magasabb elet be szaIIt.
5. Hajó. János elnöksége.
(1897 - 1899.)

Brassai Sámuel lezárta szemeit, d~ az , a s zellem, amely a
D. F. E. lobogóját körüllengette, lankadas nelkül IOlytatja mun.
kásságát Clujon és a vidé ~en. A~ 1 8?7 ,okt?ber hó 23·~n tartott
egy ~ eti gyűlésen Feren c~ Jo~selne lndltvanyar~ egyhanguan megválasztják elnöknek Halos Janos mlmszterl tana csost, eddigi egyik
alelnököt s helyébe ugyancsak egyhangúan al elnök nek Fekete
Gábor kir. táblai elnököt, akin ek mély tartalmú és lelkes beszédeib en ar:n~i~zor gyönyörködö,tt , ~z unitárius , va.llá~közönség.
Mindkét lerllu egyhazunk legkl valobb s zellemei koze tart ozik
akiknek megnyerése már Iéi siker . Hajós János 80 éve elJenér~
is fiatal buzgósággal log a munkához. mint nagy elődje, Brassai.
Első !öllépése egy "Szózat « az egylet fi ókjaihoz és tagjaihoz, melyben előszö r Brassairól. az elnöki székben nagyelődjéről emlékszik
meg: »Én beláttam a helyzet nehézségeit: elfogadni egy olyan széket, amelyen egy v ilág hírű tudós és nag y emberbarát ült, kit állandó
köztisztelet és nag yrabeesűJés mellett le járatott hosszú életpályának ,
magas tudományos műv eltség nek és számos hazafi és polgári és
vallásos erényeknek dicslénye övedzett . Mélyen érz em és viselem
a hajlott korral járó gyengeségek bé nító hatását.. _ Mind amellett
ellagadtam a megtisztel ő bízaimat s ezzel az elnöki széket, mert:
e lőttem lebegett Dáv id Ferenc egy kori lelkes apostolunk lényes
neve, melyet egyletünk ,'isel. El őttem lebegett egyletünk üdv ös,
magasztos célja. E l őtte m lebegett ez állásbeli megdicsőült el ődö m ,
Brassai Sámuelnek lenkölt lelki buzgósága_ D e ezen erős hit és
r emény is bátorított e vállalkozás ra : hog y elnöki működése m
után. lelki törekvésem nek és buzgó odaadáso mnak hív és I,itart ó
társa l,at logok ta lálni a tisztelt vá lasztmányban éS egyletünk
minden tagjába n«. A beszéd tová bbi részében az egyl et belső és
külső ügyeinek lejle,sztésére hív ja föl a fi gyelmet. A választmány
t~gl a lt .. l11e~szaporlt !a~, a buzgóságban többet követelnek a tago ktol. Kulonosen. ~ vldeki egyleti élei r e hí vja lel a ligyelmet, valamint a. t aggyűltesre, hogy az egyiet i élet minél erősebb lehe~sen.
» A~I.g erh ~t n e nagyobb lelki öröm . mintha egy hatalmas. tabort
gyűJt het!,ek maga m kö rííl , melynek erejével örök ido re lera.khatnok egyletünk lennállásá nak és virágozhatásának alapkovel t. «
' oo
E~digelé mindazok az eszmék, melyekért a D. F. E. létreJo~t" mar, a megvalósulás útjára jutottak. Azonban az il yen munkanal Sonasem lehet e legendő sok munkás. Mindig é rezhető,
hogy az aratnivaló sok, de az arató kevés. A kevés aratónak ,..b~
kell osztania az időt , a munkát. a teendő ket, hogy mindenuve
18
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jusson, aki a helyét IJlegill jl. A. kÖ.z,?:mti vá~as~~m~ny 18~?-98
,évekre a sa iát kebeleból I. miSSZiói, 2. penzugyl és 9YUltö, 3.
rende ző , 4. irodalmi szakbizot1ságokat alakított a követ kező ta·

!jokból :
I.

Missziói·bizottság:

Elnök: Ferencz józsefné
Társelnök : Fekete Gábor
Tagok : Koronka Antalné
Fangh Erzsébet
Orbók Mór
Dr. Veress Vilmos
Árkosi Lajos
Boros György
2. Pénzügvi·bizottság.-

3. Rendező·bizottság.

Elnök: Zsakó Istvánné
Társelnök : Boros György
Tagok: Hajós jános
Dr. Engel Gáborné
Dr. Lehman Róbertné
Árkosi Lajos
Dr. Gál Kelemen
Iszlai Márton
Boros György
4. Irodalmi·bizottság:

Elnök : Haller Rezsóné
Elnök:
Társelnök : Pataki Istvánné
Társelnök :
Tagok: Dr. Nyiredy Gézáné
Tagok :
Koronka Antalné
Hajós János
Gyulai László
Mikó Imre
Gálfi Lőrinc
Boros György

Hajós jános
Kozma ferenc
Kőváry László
Orbók Mór
Dr. Veress Vilmos
Dr. Gál Kelemen
GálH Lórinc
Boros György

Az egylet érzi, hogy az unitáris vallás magasztos esz méit
minél mélyebb muveléssel termékenyé I,ell tenn i a nagyköz önség
számára. Dr. Brassai Sámuel halála után a titkár egyedUl lesz
sze rkesztője az . Unitárius Közlöny «·nek. A kíváló szerkesztő
ismeri a sajtó nagy hatalmát és jelentőségét és mindent megtesz,
,hogya lap minél nagyobb és érdekesebb tartalommal jelenjék
meg. Az ilyen célok elérésére nem elég a jóakarat és szellemi
k épesség, hanem pénz is kell. A szükséges anyagi alap megte·
r emt ésé re megkezdik az úgynevezett »házi-estélyek« rendezését,

a lelkes nők adományából begyUIt kézi·munkák kisorsolásából
tekinlélyes összegek gyGltek be. A D. F. E. estélyeinek muvészi
-és más programpont jai mindig előkelő nagy közönséget toboroz·
tak. Ide sorozhat juk a kollégium dísztermét zsúfolásig megtöltó
4 délután tartotl bibliai· ciklust, melynek vetítetl képeit Dr. Hintz
Györgyné és Dr. Éjszaki Ödön készítetlék. A kitUnően sikerOIt
há ~i ·estélyek és bibliai előadások Dr. Boros Györgyné indítvá·
nyara és lelkes vezetése alatt a választmány női tagjainak közreműkódésével

történtek.
Ebben az időben történt. hogya választmány nói tagjai
Ferencz józsefné elnöknővel az élén, felhivást intéztek a pap·
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•

nékhoz a benső vallásosság és egyháziasság ápolására. A felhívás teljes öntudatossággal tárja fel azt a feladatot, amely azokra
az unitárins nőkre vár, akik a Daniel )udithok és Wilhelm KrisLtinák utódai.
•
A fölhívás a következő:

t. Látogassuk meg azokat a no ket , akik fe:nplornba
nem járnak. Ha betegek vigasztaljuk, gyógyítsuk, gyámolítsuk. Ha szegények, segítsük, bffitorltsuk. Ha kételkedők,
vigasztalJuk és nyugtassuk meg. Ereztessük velük keblünk
melegét, szívünk szeretetét, mert a szeretet sziklákat mozdíthat ki helyéből.

•

2. Hassunk férjeinkre. Legyünk segítségünkre. Ha a

gyülekezetben még nincsen olvasó-társaság, énekkar, alakítsunk közösen.

3. Alakítsunk kötő- és fonó-estélyeket, hogy társadalmi
érintkezés útján is ápoljuk magunk között az összetartás

érzetét.
4. Járjunk végére, hogyegyházközségeink ből kik vannak
eltávozva, azok hol laknak, mivel foglalkoznak és hassunk
rokonaikra, testvéteikre , szüleikre, ho gy ne feledkez zenek
el róluk s különösen ápolják bennük a szent vallásunkhoz
való ragaszkodást.
5. Konfirmációra készüljünk el előre , hogy gyermekeinknek ez a nagy napja ünnepélyes, magasztos és feledhetetlen legyen. Gondoskodjunk a templom feldíszítésérő!
és emlék ről.
6. Bármily szegények is vagyunk, ne bocsássuk ef
gyermekeinket üres kézzel. A ~,<árhová mennek , ajándékozzuk
meg énekeskönyvvel, imakönyvvel, Bibliával, »Unitárius
Közlöny«-nyel vagy pedig a »Fiatalság barátjá«-val.
7. Szíveskedjék közölni az anya- és leányegyházakból
származott és idegen helyre költözött unitáriusok névsorát ;
név, foglalkozás, lakás, utóposta (családtag) pont os megjelölésével.
A felhívás azt az üdvös eszmét igyekezet! megvalósítanf~
hogy ellássa, vagy legalább is fölkeresse unitárius eszmékkel
azokat az unitárius testvéreinket, akik egyházközségeinkb51
idegen helyekre sodródtak, de az egyházközségben teljesítendő.
belmissziói munkára is igen helyes érzékkel felhívja a figyelmet Ebben az időben indítványozza Simó János turdai lelkész,.
hogy az egylet adjon ki egy népies olvc.smányokkal ellátott nal?tárt. Az indítvány kedve ző fogadtatásra talált, de csak jó~al k~ 
sőbb lett belőle valóság. Akkor is először az odorheikön lelkeszek adják ki jó' ideig az ottani D. F. E. támogatásáva l.
Az anyaegylet feloJvasásai ebben az időben elérték a loD-a t.
A századik felolvasó Nagy Lajos költő·tanár volt, aki ez aJka•
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lommai egyik szép költeményét olvasta fel. Az anyaegyleli felolvasások már Cluj társadalmának vallásra, felekezetre való tekintet
nélkGl nélűlözhetetlen szükségleteiként jelentkeztek.
1898-ban kihírdetett pályázaton ismét díjat nyert Iszlai
Márton jeles énekszerző, »Az ének hatása az istentiszte!etre«
dmíí míívével, mely az »~nitárius Köz!öny «-ben (1899 11. lap)
meg is jelent. Ebben az Időszakban kezdődött az »Unitárius
1{öz!öny«-ben az unitárius vallást és egyházat ismertető cikksorozat: »Tizenkét cikk az unitárizmusról«, mely sorozat nemcsak
egyike a legkiválóbb szellemi termékeknek, hanem a modern
unitárius vallásról a legkomolyabb tájékoztatót adjon. Megismertet
I<üzdelm,inkkel, szenvedéseinkkel, hitelveinkkel és jogainkkal.
Am ikor liajós Jánost elnöknek választották, a Etkár azon
reménységének adott kifejezést, hogy, aki a D. F. E. elnöki szé·
ikében ül, annak a Mindenható· hosszú életet ad, mint Brassainak.
Sajnos, ez a reménység nem vált be. Hajós János elnök t898
május hó 12·én rövid ideig tartó betegségben meghalt. Találóbban
nem tudnól< jellemezni, mint ahogy az »Unitárius Közlöny «-ben
:a szerkesztő tette: »Hajós János a régi erős gárdából már az
utolsók közűl való volt. Jellemében , életében és munkásságában
híven őrizte azokat a tiszteletreméltó vonásokat , melyeket csak
akkor, a nemzeti újjászületés böl csőjénél lehetett elsajátítani. A
munkát, a vallást, a nőt, a hazát önfeláldozásig szerette, bec.sűlte.
ezen nemes tulajdonokat összesítve, végezte utolsó tisztjét: a
D. F. E. elnökségét. Benne a társadalom, a barátok, az egyház
';s a D. F. E. egy pótolhatatlan derék embert veszítettek.
Mint alelnök 13, mint elnök két évig állott az egylet élén.
Az egylet hálásan gondolt az ő jó szolgálataira, mikor örök
búcsut kellett tőle vennie. Tizenöt esztendő hű és példaadÓ munI<ásság áldott kincsét őrzi Hajós János sírjánál a hálás emlékezet.

6. Az egyleti munka teljes megeri5södése .
•

A rege azt mondja, hogya katalaumi csata után a halot1ak lelkei tovább folytatták a küzdelmet, amely egész éjszaka
tartott. A D. F. E.-ben is valami ilyen történt. A nagy elnök ök
meghaltak, meghalt Brassai Sámuel és Hajós János: a hálás utó'
<lok méltányolták és megsíratták az eltávozottakat, de a munka
lönn nem akadott. Az elköltözött nagy szellemek, mintha együtt
;küzdöttek volna az élőkkel. oly nagyszeru en haladott előre a D.
IF. E. munkája. Nagy szerencse volt, hogy az elnöki székbe mm'dig méltó embert ültettek. 1899 szeptember hó 26-án a Cristuron tartott D. F. E. gyűlésen elnöknek egyhangúan Br. Petriche·
'vlch·Horváth Kálmánt, »a szív emberét« választották meg. Ezzel
az elnöki szék nemcsak egy fenkölt gondolkozású, ~íváI6. ~zel:
lemíí entbernek kerűlt a birtokába hanem olyannak IS, aki IgazI
Evangéliumi lélekkel volt megáldva' s adományaival is állandóan
-
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j6 példát mutatott. A persely-alapnak
állandóbb adományozó ja.

ő

volt a legnagyobb és leg-

Kétségtelen, hogy az egylet vezetöségének már kezdEtb e.n:
meg volt a helyes felfogása az egylet i munkára. ~on~tkozóa~L

Azonban az egylet csak fokozatosan tudta megvalosltam eSzme~
nveit. A nap is csak fokozatosan tud elhatolni a hegyek és bércek zege-zúgába és ~ rónák végt,elenségére. Az, eg.yl~t megala-

kúlása után apránkent megalakulnak az egyhazkofl egyletek.
(900-ban megalakúl az lijúsági Egylet is, mint a IO-ik kör. A
munka mindenik körben buzgósággal folyik. A központi egylet
nemcsak a maga' külön ügyeire figyel, hanem mindenik alakúJatra is. Lelkesít, buzdít és eszméket ad a munkára és a munkamegérlelésére. Az »Unitárius Köz!öny« ismét egy újabb cikkso-

rozatot indít be: »ffelpzetünk és jövönk« címen, mely ha terjedelemben s talán tartalomban, nem is éri el a korábbi sorozatnak (12 cikk az unitárizmusról) az érlékét, mégis fontos szerepet töltött be egyházi irodalmunkban.
A nép művelődése szempontjából olyan fontos vándorkönyvtárt a lelkes nőtagok nem lankadó buzgósággal gyűjtik és ahová
a szükség kívánja, küldik is. Katonáknak és az egyházközségből
távol levő más hitrokonainak az . Unitárius Közlöny«-t megküldik
ingyen. A »Konfirmációi emléket. 1700 példányban kinyomtatják.
a »Fiajalság Barátját«, mint a gyermekek számára szerkesztett
lap~t, időközönként kiadják , a »Nők Világa« pedig az »Unitárius.
Közlöny « mellékleteként gyakran megjelenik. Az alkohol élvezeteellen való eljárás módszerére pályázatot hirdetnek. A felolvasógyGIéseken jelesebbnél-jelesebb felolvasások hangzanak el. A
választmány t és a szakbizottságokat újra szervezik, hogya munka
annál határozottabban mehessen. A missziói munka megteremtése

szempontjából alap létrehozásán fáradoznak.
Az izmosódó munka közepette ülte meg az egylet fennállásának 20-ik évét, amely szerény ünnepély egyike a legfelejthetetlenebb. pillanatoknak. E végből hadd idézzük az »Unitárius Közlöny « (1904 sz. 197 1.) örvendező szavát: -Nem a falak,
hanem a ·szívek és arcok öltöttek díszt e napon. Valami fönséges.
áradata az elevenítő léleknek járta át azokal. akik együtt voltak.
Először a sejtelmes és aggódó várakozás, azután a fokozód~
szenl hevíílés e"gyé olvasztotta a jelenlevők nagy seregét. Amikor'
megzendGIt az ifjú ajkak csengő dala, az istenszolgálatnak áhítatos
imája, a nagyszívG elnöknek mélyen átgondolt társadalmi bölcselete -

már tudtuk, hegy nagy napunk lesz«.

A lelkes titkári jelentés a 20 év

történetéről
rövid idő,

a

következő

ket állapítja meg: »Húsz év aránylag
de elégséges
arra, hogy megtud juk, vajjon jó úton járunk-e? A közönség, a
sajtó, amely ügyünket mindig rokonszenvvel kísérte, előnyösen

ítélt. Nem voltunk

hűtlenek

az

időhöz,

nem szalasztottuk el az

alkalmat s azt hisszük, nemcsak a mi unitárius körünk hanem
a körülöttünk levő társadalom, városaink, községeink és' hazánk

22

-

l

is nrertclc egy-egy paranvi eianyi az emberbecsülésbóL mike

mi űt n-úHélen hiroettün~; a józan. ..,aU~sosságbó~. ~mel\' nekünk
.Yelelemünk 3 _haza~ssagb6l. !-IDlt n:am~enek i lebe emelünk .

üdvö710k soraban Ormossy Miki -

a budapesti D. f.

E. ein- ire az e1só. aki a többek között a következ-ket mondotta:
. Mindnrajun~nak örvendenünk k,,!1. hogy m~énük, hogy ama kis
muslarme~ból. melyet a ml Igazan kereszten y ma-gvet6ink ezelőtt

20 '

el eIvelenek. ma abból vallás-e.rkól -i életünknek oly szép.
fája leH.
áml'úlva Erdély bércein és völ·
már a Duna és a Tisza délibábos ró·
Igen is leljes
mondhatjuk el,
f
letek a ma var tá.rs3 alamnak ma már olyan üdvös.
im';zménré\>é vállak, melyek nagyban e1ösegitik a
zeli béke
és nemes kultuszának terjedését.. Daniel
t .
la . fögondn k jelen nem lehelvén, le ,él·
ben
egylel munkája fölölt érzell m"l!e1égedésél.s
. Az egyleInek hitéletünkre val ' jótekony ha·
kikjezésére ali találok szava.kal. Azl minden unirárius
n - ti.; I~rii érzi. \int lögondnok hálás e1i.;meresemel fejezem ki
ez alkal mmal min azo' iráni, kik egylelünket megaik Iták,lenn·
tartják és önzellen közremiiködésúkkel ennek fOlytonos kifejlesz·
tésen bUl 'Ik 'nak, mert a templomon kiviil a hiléle et be kell
vezetni a társa alomba, a csalá i fúzhelyekbe. Erre törekszik a
mi egyletún '. melynek játék ny n,omai hathatósan n\il\·ónúlnak.
~\in en ÖSSlejÖ\'elel egy-egy lélekemelő vallásos ünnep, mely
más eIiogúJatlan felekezelbeliekel minteg" magával ragad, "agy
legalább azokna k rolmnszen\lél iránIuk felkelti. an·e még egylet,
amely ill' cseh'élV anyagi eszközökkel ekkora eredményt iel tudna
mutami . Alig hiszem.c
.
A nú' közöti . a bu apesti D. f. E. legdrágább kincse'
IOrm- V ~\iklös ein-k kikjezésel, Peraelné-Kozma fl ' ra fejezi
ki le\'éIben hálás ü vözletét. killönÖ5en azérl. hogy az eg\·lel a
n-i munkának is méllányló helyet adoH a társadalom és a hi'·
élet terén. >Örömmel jelentheljük. hogy e szoros összekönetés
mellen is az ul'itárius
világát .'épviseló mi kis Iapun , im·
már bejárja az "rság minden leJekezEtének bázait, észrevéllenúl
terjesztve iti is. ott is a mi Sl2ba eszméinkef. anél rUJ. hogy
lerombolná a más vaUásf"clekezelúek hitéi. Hiszen az a ko.rszak

bála I"enne!<, lejá.rí, mili n azt hiHék.1t \' a szabad \'allásose5ZlIIék
rom Inak. ma már jól tu juk, tapasztaljuk. érezzük. hogy azok
. eI!nyire épitö halássaj \'annak az ci talános \'a'lásügyre nézve;
~ en meg vagyo.' arr "1 yÓ2ód\"e. hogy az unitárizmus sok meg"'Ithewlennek látszó \'aDási kérdést n2gy szellemi fe~etagé él
i
a önnyú eneJ I meg és minrlen törek\'c?x odairányúl.
hogy az ",..ng.mumol minél világosabb.n egyezles;e össze a
m~ern ~ mányokka.t és ízlésse~ már nagyon ~ok cmbe~
~kll~u kl saját e~yház.Í\·al és uezetet1 \'6sla Jézus evan~
humahoz .•
-
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vözlő

Nagyon érdekes Orátz Mór c1uji ev~ng.éIiku,5 !elkésznek üd-

beszéde: »A Dávid Ferenc-Egyletet en

IS

sZIvelyesen üdvöz-

löm 20·ik születése napján. Dícséret és dicsőség legyen neki.
Dícséret és dícsőség, hogy kezdettől fogva magasan lobogtat ja a

vallási szabadelvűség zászlaját. Hiszen felolvasó asztalánál mindig szívesen látta v~rosunk mind.~n felekez.etéból a~?k~t, kik a
józan haladást szüksegesnek tartjak avallas mezejen IS.

1887

óta én is nem egyszer ültem az, egylet felolv::'i só asztal,ánál, mi-

kor még úgyszólván gyermekkorat elte. Legtobbet az en Luthe·
remről és az ő kedves Katájáról olvastam. tehát Luther példás
családi életéről és pedig kedves titkár barátom egyenes kívánsá·
gára! Ekkor történt, hogy protestáns püspökeink Melanehtonja,
Ferenez József püspök őméltósága, ezt az örökké emlékezetes
kijelentést tette: .Vajha Luther .esaládi életét tekintve, mindnyá.
jan Luther követői lennénk.« Üdvözlöm tehát a nemes Dávid
Ferenc·Egyletet s kívánom, hogy szellemes párbaját a vallási sö·
tétség és szükkeblűség Goliáthja ellen folytassa«.
A Britt· és Külföldi Unitárius Társulat a következőkben
fejezte ki üdvözlet ét : "Örömmel értesültem, hogy október hó 29·én
a D. F. E. 20 éves fönnállásának ünnepét fogják ülni. Társu·
latunk igazgató·tanácsa örömmel értesűlt ferenez József püspök
úrnak közelebbről küldött leveléből, mily kitűnő munkát végez a
D. f. E: a vallásos műveltség és jó érzés előmozdítására, nem·
csak az unitáriuso x, hanem mások között is. Igazgató·tanácsunk
megbízásából ' van szerencsénk a legszívélyesebb üdvöiletünket
. nyilvánítani. Reméljük, hogyegyletük, mint a múlt ban, jövőben
is hatalmas tényező lesz a jó lTlunkában.{{
Ezeken kívűl az üdvözleteknek egész hosszú sorozata kö·
vetkezett. Dr. Hegedüs István budapest egyetemi tanár, Dr. Bedő
Albert orszgy. képviselő és Dr. Eisler Mátyás rabbi mondják el
elismeréssel telt üdvözletüket. A fiók:egyletek nevében pedig Sán·
dor Gergely az odorhei·kör elnöke, fazakas Lajos a mures·köri
eg.ylet alelnöke, Lőrinezy Dénes a turda·aire~i kör ~Inöke, Osváth
Gabor a Turnava·mare·kör elnöke Kiss Sándor a treiseaunei
kör elnöke, Deák Miklós az Cristur:kör alelnöke Szentmártoni
Kálmán az Ifjúsági Kör elnöke mondanak lelkes üd~özlő beszédet.
t:lu.rányi. Farkas Sándor pedig, ez az igazi lelkes unitárius költő
odaval aldozott e nap emlékének:
T?vább! Haladjunk csak a me gkezde tt úton,
Buszké n nézhetünk szét d iad alunkon .
Konkolyt ne m hinte ttünk . . . tis zta In'ag ot vetve;
Qt , v'\n az ara,tás dús kalászos rendje
Összeh o! dv.3, kin cses háuá nő tt má r a m 3g,
S zellenll ki ncsekbe n lévé n gazd agabbak.
Az t a zászlót . mely leng m é I t 6 kezekb en;
Fel; ~~l m a ?a~a.?bra, ~add lobogjon fennen.
Gyulju nk k orulotte, kics in yje és nagyja,
Készen áldoz at ra s ha ke ll v iadalra .
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Ezen a jubileumi gyülésen Józan~Miklós budapesti esperes
olvasott föl. »A mi közönségünk« címen. E felolvasásban az
egylet i működésnek a más felekezetűekre való hatása van kidomborítva. Józan Miklós a fenkölt gondolkozású költő nemes
pálhoszról tesz tanúbizonyságot a tiszta szabadelvííség eszménye
mellett amelynek mindenkor oly erős apostola volt. felolva sását ~ következő szavakkal végzi: »Mindnyájunknak jól esik
visszapillantanunk közös édesanyánk. a központi D. f. E.20 évi

hasznos mükődésére. Áldjuk a Teremtőt azokért a vezetőkért .

akik már nin csenek közöttünk, de hanyatló éveiknek legszebb

gondolatait nekünk áldozták; áldjuk azokért is. akik nemcsak
bu zga lommal intézik az ügyeket is, küzdve akárhányszor a félreértéssel és a közönnyel: áldjuk azckért, akik jó és rossz időben

híven kitartottak mellett ünk és megvédt€k a l.obogó becsületét«.
A lelkes hangulatban lefolyt díszgyülés Ürmösi Miklóst alelnöknek, P .-Kozma flórát pedig díszelnöknek megválasztotta
lelkes és odaadó munkásságuk elismeréséül.
Az egylet vezéremberei teljesen átérzik a D. f. E. nagyszerű hívatását. Gyönyörű teljesítményt végzett eddig is, de még
nagyon so k feiadat várakozik reá. Deák Miklós egy nagyszerű,
lelkes cikkben az unitárius atyafiakat a zászló alá való sorakozásra hívja. A tagok száma 1560 s abból csak 2)0 falusi földmí v elő székely. (»Unitárius Közlöny « 1905. 9-II lap.) Mindinkább
nyilvánv"lóvá válik, hogy a népben nagyobb fokú hitbuzgóságot
kell fölébreszteni. A népies irodalom megteremtése mindinkább
közszükségletenként lép fel.
elujon az anyaegyletben a megkezdett munka a régi csapásokon halad el5re. A Bibliáról sorozatos előadásokat tart Dr.
Boros György főtilkár s más válogatott előadók is csak növelik
az egyleti élet iránt már régóta fölebredett bízaimat.
1909-ben az egylet működésének 25-ik évét érte meg. E
fontos évforduló! nem ünnepelték meg, mert a következő 1910-ik
évre nagy ünnepélyek előkészítésével voltak elfoglalva. Az egyletben azonban már ekkor fölvetődött az a helyes gondolat, hogy
Dávid ferenc életrajzát népies nyelven írassák meg. Ez a helyes
gondolat ha későre is, de mégis mégvalósúlhatott, amint később
látni fogjuk.
.
7. Az 1910 évi nagy ünnepélytí51 a világháború

végéig.
Az 1910 év feledhetetlen minden jó unitárius számára. Az
unitárius egyház méltó kegyelettel emlékezett vissza nagy alapítói~nak és első püspökének, Dávid ferencnek születése négyszazados évfordulÓjára. Ez évben a Zsinatfal kapcsolatosan ren-

dezett emlékünnepély alkalmából emléktáblával látták el a dévai
várbörtönt, melyből vallásunk vértanujának nagy lelke fölszállott
az egek úrához. Ezt az örökre emlékezetes ünnepélyt a magyar

-
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unitárius egyház rendezte, de a D. F. E. i~ kivette belőle a maga
részét, hiszen Ó. visel~ a Dávid !erenc, nevet .. Ez e~vlet búzgósággal lelkesedessel es szent varakozassal nez az unnep elé. A
dévai ~mlék javára maga is gyűjt s igyekszik segítségére lenni
az egyháznak abban, hogy Dávid F~r~nc:ől minél világosabb és

teljesebb ismerete legyen a nagy kozonsegnek. Az egylet lelkes
főtitkárának Dr. Boros Györgynek szerkesztésében egy jÓkora
kötet jelent meg e címen: »Az unitá:i.u~ vallás pávid ferenc
korában és azután«, melyhen az unItanus egyhaz legkiválóbb
írói mufatták be az unitárizmusnak egy-egy fontosabb fejezetét

•

hitelveit és alkotmányát. Az egyház megíratta Dr. Kiss Ernövei
»Dávid ferenc életrajzát « az úgynevezett nagy közönség számára,
kiadta Dávid ferenc »Rövid Magyarázat « címu mű vét faximilében
a régi Íráshoz hasonló formában, Pálfi Márton s zakszerű nyel_O
vészeti magyaráza.tával és Dr . Boros Györgynek »Dávid Ferenc
1eológiájáról « Írott jeles értekez ésével. A Dávid ferenc népiesen
megírandó életrajzára egy pályamunka beérkezett , de az nem
ütötte a mértéket. Ezúttal eltértek a pályázat hirdetéstöl és megbízták Pap Domokos turdai tanárt az életrajz megírásával. A
kíváió író vállalta a megbízást s mindenképpen megfelelö munkával viszonozta a feléje fordult bízaImat. Ez időben az egylet
mindenképen szerencsésen dol gozott. Engel Ella gyönyörö felolvasását kiadja »A lámpával járó nö ' címen, melyben Nightingale
Flórának, a nemes IeikG, önfeláldozó angol unitárius nönek élete
mGvét: a Vörös· Kereszt eg ylet eleveníti föl s mutatja be e különben is unitárius nöt a mi közönségünknek. A Dávid Ferencre
való visszaemlékezés éve mintha foko zottabban ihlette volna a
lelkeket, úgy jelentek meg egymás után a kíváló művek.
Mielőtt azonban az események fonalát tovább vinnök, meg
kell emlékeznünk az 1910 évi augusztus hó 20-án az emlékzsinatta.1 kapcsolatosan tartott D. F. E. közgyüléséről. A gyúlés oly
n;pes volt, hogya tag?knak mintegy fele része nem fért be a
dIszterembe. Az emelvenyen helyet foglaltak Br . PetrichevlchHorváth Kálmán elnök, Ferencz Józsefné alelnök Dr. Boros
György fátitkár , Fangh Erzsébet és Tarcsafalvi Albert titkárok,
Ferencz József püspök, Fekete Gábor ti5ztb. elnökök. Kozma
Ferenc alelnök, a választmány tagjai az elnökség tagjai közúl
fogl21.tak helyet. Teljes számmal jelen voltak az angol és amerikaI
vendegek (l05). Gyúlést Iszlai Márton vezetése alatti dalárda
éneke nyitotta meg. Azután Br. P.-Horváth Kálmán elnök mondotta el. e~ yikét a legszebb elnöki megnyítóinak. Beszédében v~
zoll.a DaVid ferencnek s az unitárius reformációnak a sorsat.
ma)d . meg a következő örökké emlékezet es szavakkal folytatja:
'1> Az Igaz, ~ogy mi kevesen vagyunk hi vatalból, de ha a szer~nf
szavazfatnok meg az embereket, ami lelkünk mélyén találtatik,
meg va,gYOk . győződ ve róla, hogy mi nem 70.000, hanem 700.00 0
I~ l~nne~.k. Es nem I~ csoda. A mi vallásunk gyönyörű egy ~a!
las, lelkunket meghatja egyszerűségével és minket, mint istenhatt
26
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az atyához: az Istenhez föleme !, keblünk azon vágyakozásának
mely a teremtőt keresi és arra áhítaUal tekint fel - eleget tesz:
másfelől értelmünket, józan gondolkozásunk at nem kívánja béklyóba verni , midőn az írás, szavai magyarázat~nál tág teret nyít
ítélkezésünknek, hog~ ~bbol megalkotha~s~ mindenki magának a
saját lelki meg~yőződeseből klf,orro.tt v~lIasat, melyhez az életnek
annyi szómorusaga, csapasa es torődese mellett gyakran menekűJ a lelkében megviselt ember és ha otthon, mint ki nem apadó
forrásnál enyhűletet nyerhet, tovább felveszi a harcot, nem csügged el, új életet kezd. A mi vallásunk a jézus Krisztus tanításai
amint azt az őskeresztények a 1I1.-ík századig gyakarólták : alapjá
a szeretet és a megbocsát~s ... Mily egyszerű és világos és mégis
mily kevesen vagyunk, akIk az abban foglaltakat fenntartás nélkül elfogadni hajlandók vagyunk. De azért ne csüggedjünk. Miénk
a jövő. jól mondotta Brassai bácsi: »A mi vallásunk a jövő vallása «. Ezekkel és más hasonló bensőséges gondolatokkal üdvözli
a tagokat és a vendégeket. A titká , i jelenlést fangh Erzsébet
egyik titkár készítette el, aki röviden visszatekint az egylet 16
éves történetére, beszámol egy év munkásságáról, melyből látszik, hogy az egylet a társadalmi feladatok között már teljesen
otthon érzi magát. Ezután az üdvözletek következtek, melyben
először falu végi Aran, a budapesti D. f. E. elnöke é3 képviselője szép szavakban fejezi ki a két társegylet közötti viszony
belső melegségét és mindkettő munkásságának fontosságál. Dr.
Carpenter E. jakab az angol egyházak és intézetek, valamint a
maga nevében szól s üdvözli a D. f.-Egylet. Dr. Wendte Károly
az amerikai unitárius társulat titkára pedig Socinus faustus elhagyott sírjáról való megemlékezést fűzi e nagy naphoz. Az ifjúsági Kör nevében az akkori elnök, az oly korán elhunyt Sándor
jános, a fiókegyletek nevében pedig Pap Mózes cristuri főgim
náziumi igazgató és Ajtay jános mere,ti lelkész beszélt a nap
jelentőségéhez méltóan.
E nevezetes gyűlés keretében alkották meg az angol, amerikai és magyar unitárius nókszövetségét, ameJy szövelség oly
áldásos munkásságot fejtett ki a jótékonyság terén különösen. A
Nőkszövetségének magyar csoportja elnökének mélt. ferencz józsefnét a Dávid ferenc· Egylet alelnökét választotta meg.
Déva várának megtekintése és az ott lefolyt nagyszerű ünnepségek után az egybegyfilt ünneplő közönség szétoszlott. Mindenki ment a maga külön foglalkozása után. A Dávid ferenc
szelleme azonban tovább működött az egyletben. Csüggedés, lan·
kadás nem állott be, hanem megerősödött az a törekvés, ho.gy
ne csak a központban és az egyházkörökben egy-egy ünnepIes
alkalommal, hanem állandóan működjék a D. f. E. a falvakban,
a szórványokban. sőt a legnagyobb és le::J;messzibb levő szórványban - Amerikában is az ottani, többnyire a véletlen szerencse
szeszélyére bízott, kivándorolt hitfp.stvéreink között.
Ebben a céltudatos munkában találta az egyletet a világ-
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hábJCú. Egy pillanatra minden megváltozott. Az erős férfiak legnagyobb része bevonúlt a harctérre, ahol a ~: f. E: ,eszméj
helyett más gondolatok uralkodtak. Itth,on a ~IU11 kolleglUrnnak
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kórháizá történt átal3kítása követ~ezteben ahg maradott arra
hely hogyaválaszlmányi gyíiIéseket megtartsák. A munka azért
nem' maradott el. A lámpával járó nő me2lTIutatta a te:endöket.

Ki hitte volna, hogy oly közel van, a .sebes~.lt~k gondozásának,
ápolásának kérdése, amikor a »Lampaval )ar~ nót\"( _az egylet

külön kiadásban is megjelentette? Az egylet mmden tele tehetőt
meglett, amivel a szenvedést és nY,omort, enyhítette. .
.
Az »Unitárius J<öz!öny « egy allando rovatot nyitott »A mi
katonáink« címen a háborúban résztvevökröl, hogy azo}.(na}.(

viszontagságai, akik a történelem a!~kí,tásá~an részt vettek: ne
maradjon homályban. E rovat vezetesere slkeríilt megnyerm KeJemen Lajos jeles tanárt és történészt, aki igazi szakavatottsággal teljesítette feladatát. Sok olyan esemény örökített meg ka·
tonáink hősiességérBI, önfeláldozásáról, szenvedéseirBI és haláláról , melyek a jövB történetírásnak becses adatai lesznek. Az
egylet történetéhez tartozik az is, hogy a már régóta megszervezett főtitkár i állás mellé, még két titkárt választottak. Ez állásokat fangh Erzsébet és GyBrfi István töltötték be. A nagy
háború végéig GyEirfi István teológiai tanár volt az »Unitárius
Közlöny « mellett Tarcsafalvi Alberttel együtt munkatárs. :GyBrfi a
háború befejezésével egyházi és egyleli működését abbahagyta.
A háború alatti e3yleti mííkőd éshez tartozik az is, hogya
D f.-Egylet az egyház anyagi támogatásával egy alkalmi imakönyvet
adott ki.
A c1uji évi rendes gyííléseket a háborús zavarok közepette
is megtartották, csak az 1918 évi közgyűlés maradott el az akkor
bekövetkezett összeomlás és forradalom miatt. Az 1918 év végén az
»Unitárius Közlöny «-nek két utóbbi számai sem jelentek meg, mert
a bekövetkezett nagy változások következtében egy ideig minden
egylet i munkának szünetelnie kellett.
,

-

8, A háború utáni egy/eli munka_
•

.Az »Unitárius Közlöny "-nek 1918-ban a két utóbbi száma
nem Jelenhetett meg a· papirhiány miatt s az egyleti munka is
szünetelt az uralom átvételével közbejött rendelkezések miatt .
Az egylet buzgó főtitkára, Dr. Boros György külföldre útazott,
h?n."an c~ak.. 1921 év közepe táján jött haza s emiatt az »Un{tar~us Koz/onv,« ~zerkesLtő nélkOJ maradott. Az egyház annyJf
segit ett a lap ug.v~n, hogy 1919 szeptember h.vától Dr, Borbely
Istvan sz~rkeszteseben megjelentette. mint egyházi hivatalos lapot.
A_z akk?rt ost.r?mállapotos idők nem kedveztek az egyleti életnek,
sot az atalalmlas első éveiben lehetetlenné is tették a tilló rendelkezések,
A leányzó azonban nem halt meg, csak aludott. Minden
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unitárius szív arra vágyott. hogy az elalélt egyleti élet újra fölébredjen. A fiókegyletek azonnal megmozdúltak, amint csak lehetséges volt. Megmodúlt kellő időben a központi elnökség is. Az
TJ Unitárius köz/önv .. 1920 év i január-februári számában Br.
Petrichevich-Horváth Kálmán , Ferencz Józsefné alelnök és Csik i
Gáboi" titkár aláírá5ával egy felhívás jelent meg a fiókegyletekhez, mely felhivás helyeslőleg veszi tudomásúl az egyházi fóha.
tóságnak azt az intézkedését, hoey az 'b Unitárius Köz/önV«-t
mint hivatalos lapot kia~ja: Az e:s y~ázza.1 történt megállapodás
szerint a lapnak egy szeplroda imi r~esze IS lesz, mely a D. F. E.
ediggi céljainak áll szolgálatában »Eppen ezért - mondja a fel-

hívás -

felhívjuk a vidéki fiókegyleteket, adják oda a vállalko-

záshoz minden erkölcsi és minden lehetséges anyagi támogatásukat. Keressék meg az »Unitá rius Közlöny" előfizetőit és hívják
fel őket, hogy a most meg jelenő »Unitárius f{özlönyre G: újólag
előfi zessenek és igyekezzenek odahatni s minden módot megra-

gadni arra, hogy új eléfizetéket gyű j tsenek « . Majd meg így foly·
tatja : . E helyen hívjuk fel a fiókegyletek buzgóságát arra is,
hogy talál ják meg a módját és lehetéségét annak, hogy különösen
téli hónapok alatt l ehetőleg minden gyűlekezetben népnevelé-,
va llásos·estélye ket tartsa nak Igyekezzünk a mi anny i szépség re
és jóra képes népünk szívéhez fé rkőzn i s azt irányítani. Mély és

gazdag az a szív s nekünk jutott az_a hívatás, hogy annak ki ncseit kibontsuk és értékesítsük Mutassuk meg. hogy tudjuk és
akarjuk terj e3zteni azt a szent kötelességet , amit Istennel s a

népünkkel szemben magunkra vállaltunk «.
Az 192 1 évi októbe r hó 30-án tartott gy!iléssel az egylet
visszaté rt a régi kerékvágásá ba. Dr . Boros György főt itkár sze·
rencsésen hazaérkezvén kül földről , m egk ezdődött az egylet újjá·
szervezése és az új idők kívánalmai hoz való berendezkedés. A

tisztújítás során Dr. Boros György ügyvezető elnöknek, Pap
Domokos fógimnáziumi tanár t pedig főt it kárnak egyha ngua n meg'
választottá k. Az áldozatos unitár ius lelkek örömmel vették körűl
az újjászervezett egyletet, az egylet vez etősége ped ig hozzálátott
a, kpmoly népnevelő munkához, a falú köz múvelőd ésének vez~·
tesehez , amely annyira e!ónyösen jellemzi a D. f . E. munkássagának háború utáni .irányát. Az egyház által ideiglenesen átvett
»Unitárius f{ö zlöny« 1922 januári us hó l-tól is mét visszakerül a

D. F. E. tulajdonába, melynek főszerkesztője Dr. Boros György,
sze rk eszt ő pedig Gyallay Pap Domokos, a kíváló népies író lesz.

Az 1922 évben egyházunknak s benne az egyJetn ek is nevezetes napja volt az amerikai és angol hitrokonok látogatása.
E külföldi angol és amerikai missziónak az amerikai Dr. Cornish.
Speight, Perkins és az ang J! Redfern voltak a tagjai. Ez év
augusztus hó l-én a D. f. E. műsoros-estély t rendezett a kül földi vendégek tiszteletére melyen a dísztermE't zsúfolásig megtöltő közönség vett részt felekezetre való tekintet néU<Ű1. A ven./ dégeket először Br. Petrichevich-Horváth Kálmán elnök üdvözölte,
-
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aztán pedig Dr. Boros György ügyvezető alelnök vázolta tömör

s zavakban a D. F. E. hivatását. Dr. Boros Györgyné és Dr.

I<auntzné-Engel Ella pedig a nőksz övetsége. n~~ éb.~n .m.ondják el
szívből jövő üdvözletüket. ~ap D0!110ko~ .a kIV~lo. .tortenesz Dávid
ferenc népies nyelven ~e~lelent elet~aJ z~nak Ir~.1a vetit~tt képes
előadásban ismertette David ferenc eletenek. kuzdelmemek nevezetes helyeit és esem ényeit.
A szép mu vész i programrész befejezése után az angol és:
amerikai vendégek azzal az erős meggyőződéssel búcsúznak el
az egylettől , hogy az amerikai, ~ngol és erd~lyi unitáriu~ egyház

egy szellem lélek é ; akarat. Barmely csapas , szenvedes vagy
szenvedteté~ éri az egyiket, azt érezni fogja a másik kettő is. Ez
az egység örökké élni fog.
A következő évi (1923) választ mán yi gyűlés megbízásából
ügyvezetli elnök és főtitká r »Bel ső ember testvéreinkhez« egy
felhí vás ! bocsát ki, mely szerint minden egylet, mely a községben
működik, a D. F. E.-ben csoportosítandó, azaz ,;bben az egyletben szervezendő, hogy az egyes helyeken talan megl ev ő sok
egylet. nehogy épen az egyleti élEt megölője legyen. Hogy az
egyleti életre nézve hasznos útmutatást adhasson, bekéri az egyleti életre vonatkozó adatokat s jelzi, hogy új munkaterv és ügyrend összeállításán dolgoz na k, mel yeket a fi ókegyleteknek is meg'
küldenek. Az »Unitá rius Közlönyt. segítőtá rsnak , apostolnak,
misszionáriusnak aljánlja fel s kéri, hogy juttassák híveink
kezéhez.
A köz gyűlésen már láth ató volt a falú munkában a közös
szellemnek és akar atnak a jele. Felvető dött egy gyűl ésen az a
gondolat is: hogyan lehetne a z »Unitá rius Közlön y. -t n,;pünk
állandó ol vasmányává tenni ? Olyan kérdés, a mel y ha kedvező
megoldást nyer het ne, a belmissziónak egy ige n fontos I<érdése
meg lenn e oldva. Az év fontos eseményei köz é tart ozi k, hogy
Pap Domokos megvált a főtitk ári á llástól és helyébe Dr. Va rga
Béla teológiai ta nárt választottá k e fontos á llásra.
A következő (1924) év is mét jubileum i év volt , az egylet
alapításá nak neg yvenedik éviordú lója. t 924 november hó 28;ín
volt ~ iubil~u~i -gyííl és, ~gyi k e a legszebb gyűlésekne k. BI . P.Horva th Kalman betegsege miatt nem Ieheteit ielen a gyul esen.
de tartalmas, .m agv".s megn yítóiát erre a g yűl és re is elküldötte.
D r: Boros Gyorg y ügyvezető - eln ö k pedig viss za pillantott az elmult 40 eS7.t e nd ő re. m el yből kibonta kozo tt az a Qyönyöru munka.
melyet a D.. F.-Egylet ez i d ő alatt teljesített. »Tör hetetlen o~t!
mizmussal hIszem. hogy egyházunl< kicsin yje nagy ia csak Jol

kap~tt _ a.z egyi ettől. Azt hi~ze m , hogy egyletün'k népi;nk i~vend5

kult~~a l~nak ~ÖZP? ~!1 fo r ra~a lesz. honnét mindenKi megelegedve
fo~ Jar lll az el~t utian . - Ü nn epl ő gyí.ílekez et, teki ntsük az el-

mult . ne~yyen .evet. -, ha l.)g y tetszik - pusztai vá ndor lásunK
meghsztlto pr.o~at et elene~. ~ rezzük meg, hogy m Jst é ppe~ a
Néb6, a pr 6fetak hegycsucsa n áll va, tekint ünk be amaz igeret -
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földére, melyben nem a puszták I!'~nnája. ~anem Jerikó ,várának

ostroma vár reánk . ~16 a trombitat,. zengJe a harsonat , hadd
ébredjenek föl az alvok. h~.dd moz~ullana~ m,eg ~ halottak,_mert
akkor a mi egy igaz lsten unk napJa megall es fenyeskedm fog
rajtunk !«

Az ünnepélyen több üdvözlet hangzolt el. melyek között
Ürmösi József az odor.heii D. f. E. elnök~ az egylet által tolje-

'sített missziót kihangsulyozva, a nagy elnokok mellett a Dr. Boo

ros György ügyvezető-elnök érdemeit méltatja, Il mint, aki szívét

adta a munkához s bámulatos, sZÍVós kitartással, türelemmel mozgató ereje. éltető lelke volt mind a mai napig annak, amit unitárius missziónak nevezünk«, A vidéki Nóegyletek nevében

özv. Pálffi ferencné mondja el lelkes üdvözlet ét. Beszédét a kö·
vetkezo szavakkal végzi: . A D. F. E. és a Nőkszövetsége a mai
viszo nyok nehézségei között is megállja a helyét. 13uzdit, ahol
arra van szükség és sok elfáradt embernek nyújt kellemes pi·
henést és szórakozást. falúkon is megalkottuk és épen úgy mű'
ködnek a D. f. Egyletek, mint városon, épen úgy igyekeznek
eleget tenni szent és szép kölelességüknek; beoltják a népbe, a
legkisebb gyermekbe az unilárius vallás fenkölt , magasztos eszméit, megismertetik és megszerettetik a vallást, semmit el nem
mulasztva, amivel egyházunknak segítségére lehetnek«. A cluji
Nőkszövetsége

nevében fangh Erzsébet mondja el szép gondola tait az egylet ről. Hálásan említi föl azt a tényt. hogy aD. f. E.
a n ő k e t már kezdett5i fogva munkatársainak tekintette, bevonta
az egyleti
épitő

~letbe

s azáltal az unitárius vallásos életnek munkás,

pilléreivé tette. Ez egylet ból keletkezett az unitárius Nők·

szövetsége, az unitárius nők világszövetségével együtt működve,

azzal ben ső kapcsolatot tart fenn . Az egylet a nőket hivatásuk
magaslatára kivánja emelni s ezért az egylet nek háláját fe·
jezi ki .

A székelyek nevében Bodor ferenc varghi~i székely gazda
ta.lprae;;ett beszéddel tett tanúbizonyságot a székely nép értelmi
kepessegelról, az ifjúság érzelmeit Lórinczy Géza elnök tolmá-

csolta, a debreczeni leány egyház üdvözletét Lőfi Béla tolmácsolta ,
az angolok között Street Kristóf Jakab emlékezett meg a jubi·
leum alkalmából, Józan Miklós budapesti püspöki vikárius pedig
egy hatalmas, eróteljes költeménnyel : J !gV szól a Mester«, ál·
dozott a nagy idők emlékének. Ez alkalommal az Unitárius Ira·
d~lmi Társaság is, mint az egyházi életben a legközelebbi munkata.r.~,. üdvözlet ét fejezi ki az egylet ne k e hosszas céltudatos munk~laert . Nem maradott el az üdvöz!ók sorai ból a legrégibb vidéki
noegylet a meresti sem .
A következo (1925) évben két nevezetes eseménye volt az
egyletnek. Egyik Dr. Boros Györgynek az »Unitárius J{öz!öny«
sze~kesztóségétól, másik Br. P.·Horváth Kálmán az elnökségról
~?I~ le~~n~ása. Dr. Boros György 37 évig szerkesztettE' az »Un}k~!I~~S l<ozlonyt«. Ho~W e téren milyen érdemE'! vannak, arraI
. II on fogunk megemlékezni.
-
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Br. P.-Horvát~ ,K~lmá;tról is csak,röviden ~mlékezünk meg.
E nemes finom umtarlus leleknek a kepe annYira benne van az
unitárius' szívekben, hogy szinte kegyeletsértés minden jó tettének

a fölemlegetése, Mint elnök, 25 esztendeig állott az egylet élén
és e nemes léleknek lénye teljesen egybeforrott a D. f.·Egylettel
az unitárius szellemmel. Minden gyfílésen egy nemes, fenkölt

. gondolatokkal teljes beszéddel ~yönyörködtette a közönséget s

gyakran szépirod~!mi. dolgoza~alVal. IS, felker~~te az »Unitárius

Közlönyt«. Adomanyalval pedig mmdeg előilart. Sohasem azt
mondotta: Előre! Hanem: Utánam! Midőn e nemes férfiú 1926
junius hó 13-án meghalt 87 éves korában, azt a szívfájdalmat
éreztük, amely minket édes apánk halálával ért.
Az »Unitárius Köz!öny « szerkesztését egy bizottság vette át,
amely állott: Dr . Kiss Elek, Pap Domokos, Pálfi Márton és Dr.
Varga Bélából. CélkiWzését a következő mondatok tükrőzik viszsza: »Lapunkban azon leszünk, hogy egyszerU formában. fokozatosan kifejtsük az unitárius vallás erkölcsi élet értelmét s ezált.1 megmutassuk népünknek magasztos elhívatását. Gondoskodni
fogunk arról, hogy unitárius életeszmény gyakorlati megélése mi nél szélesebb körben biztosítva legyen (m isszió). Népünk (olvasóközönségünk) számára megfelelő irodalmi terméke kr 61 (olvasnivaló) gondoskodni óhajtunk s a templom, iskola és egyh;;z, valaminl más egyházi intézmények eseményeit és állapotát ismertetni fogjuk, Egyszóval mindenoldalú anyagot, tájékoztatást, segítséget akarunk adni olvasó ink nak abból a célból, hogy keresztény
magyar élethívatásunkat mindannyian felismerh essük s annak
megvalósítását a jó lsten segítségével min él jobban megközelíthessük.«

Ez évben bekövetkezett az a régi óhajtás, hogy az egyleti
munka egységesítése szempontjából egy munkaterv dolgoztassék
ki. A tervet Kiss Károly varghi.i igazgató-tanító, énekvezér dolgozta ki, aki egyike a falú közművelődése legkíválóbb munkásainak. A Kiss Károly által készített tervezet a következő:
Munkaterv a Dávid Ferenc vallásos E9Vlet mUködéséhez.
f. RÉSZ.
E g Y II á z k ö z s é g i D á v i d F e r e n c-E g y [e I e k ..

Vallásközönségűnk azon részének, mely

az elemi iskolából kikerült, »Dávid Ferenc-Egylet« címen olyan egyesület szervezendő, mely két tagozatban: az »lfjúsági Dávid
Ferenc~Egylet«-ben és a rendes »Dávid Ferenc-Egylet«-ben
folytatja működését.

A két szervezet közös vezetés mellett működik. Vo-

natkozó állami és egyházi törvényeink szerint ezen egyesületek egyházunk kiegészítő részét képezik (~09 :- 192~.
törvszéki sz., 3616-192~. Egyh. Főh. körírat alapján), így
működésünknek semmi akadálya nem lehet.
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Szervezhető , sőt

ahol ezen munkaterv szerint mű ködő
szervezeteink már régebbi idő óta sikerrel mG ke dnek, vagy
ahol a papon és a tanító n k ívŰ! más vezető is van, szervezendő »Gazdakör «. »Olvasókör«, és »Nőkszövefsége « is.
Miután azonban ezen keretek már egy magasabb kultúr igény kielégíté.5é~e szolgálnak, s m~ködésük kereteit ez idők
szerint a helYI viszonyok hatarozzak meg, programmjukkal

jelen munkaterv nem foglalkozik.
Az Egyházközségi Dávid Ferenc·Egylet kettos tagozatának munkatervét a következő két fejezetben adjuk:
J. FEIEZE1:
J. A Dávid Ferenc-E gy let

a nagykorú unitáriusok valláserkölcsi életét és kultúrális
haladását munkáló egyházi szerv.
.
Minden év novemberében kezdi mUködését s pap és
énekvezér·tanitó vagy más alkalmas egyén vezetésével lehetoleg minden héten egy összejövetelt tart, amikor is elore
megállapított programm szerint tartja meg gyülését.
Első gyülésen meg választandó a vezetőség. Ez áll :
egy elnök, egy helyettes elnök, legkevesebb két gyUlésren·
dezőből , egy jegyző. két aljegyző, egy pénztáros, egy teremgazda. egy könyvtáros és öt férfi, öt nő választmányi tagból. (A népesség szerint a választmány nagyobb is lehe!.)
Pap és énekvezér·tanító a gyülésrendezői tisztet kö·
teles önként elvállalni"e kötelességgel járó tisztre azonban
más. is megválasztható. Elnökök agyülés adminisztrativ
dolgait intézik, rendezők ' a gyülést előkészítik, jegyzők a
gyülés lefolyásáról részletes jegyzőkönyvet vesznek fel ,
pénztáros az egylet vagyonát kezeli, arról az utolsó gyU·
lésen elszámol, teremgazda ülőhelyekről, világításról gondoskodik, a rendre felügyel, könyvtáros elnöki felügyelet
mellett az egylet könyvtárát kezeli, a választmány az egy·
letet megszervezi. összetartja s ügyeit az alakúló·gyüléstől
ci bezáró-gyíílésig intézi.
A vezetőség minden évben, vagy két évben újra választandó. Régi tagok újra választhatók.
.
Évenkint legkevesebb tíz gyülés tartandó. Ezenkívül
két ünnepélyes gyűlés, egyik a Főhatóság esetleges intézkedése szerint vagy. november 15-én Dávid Ferenc emlékére, a másik az évi munkaeredmény beszámolásának legyen szentelve. Ezen utóbbi - ünnepélyes gyűlés - is a ren-

des programm mellett foly le.

Főpont

legyen azonban az el-

v~gzett mun({a eredményének ni.éltatása, a szer~plők felem-

Jítése és az érdemesek megdícsérése. E beszámolót az elnök

teszi meg. A beszámoló másodpéldánya a Egyházköri D
F. E.·nek megküldeni.
A tíz rendes 9yfilés gerince az a két

előadás

legyen,
-
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melyeknek tárgyai jelen fejezet 2., pontja al~tt vannak felsorolva. E két el5adást a vezetőseg (pap, la0116, vagy más)
tartja . A gyGJés további pontjai, ezek: e~yházi én~k, ima,
megnyitó szavak, szavalato~, ~zora_ko.~tato .felol~a~as (v~9V
mono log, dial ag), énektanulas, legyzokonyvhltelesttes •. b,ezaró
megáldás. Ezeket a p~o.gra-"~mpontokat a D. f.~. :391al szolgáltatják a rendezők Iranyitasa melett . És pedig.

aj EgVházi énekek közű! kettő a már megtanúIt egy·

házi énekekból veendő programmba. E tekintetben irányadÓ
legyen a népiskolák részére készített egyházi énektanítási
tanterv. A jelzett két ének a gyülekezet által a gyűlés kez·
detén és végén énekelendő.

A programm pontjai közé illesztendó még az Ifjúsági
D. f. E.-i vagy más daloskör, akár az énekvezér vagy más

jó énekes által szóló, duett formában bemutatandó egyházi
ének is, kívánatos azonban, hogy ez a bemutatott ének
azonos legyen a megtanúlásra kiválasztott énekkel.
b) (mát a lelkész mond. Az ima azonban ne legyen
hosszabb öt· hat rövid mondatnál. Csak egy röpke fohász
pl. arra, hogya jó keresztény pár szóban hogyan tárja ki
lelkét Isten elött s mint kéri áldását, miként hívja segítségét
munkája kezdetén.
Gyfilés végén ima helyett ugyancsak a lelkész mondjon
bezáróul pár köszönő· és megáldó szót a gyGlekezeti ének előtt.
c) Megnvífó - az imához hasonló rövid programm·
pont - ne legyen egyéb, mint a közönség hez intézett üd·
vözlet és a gyGlés egész tárgykörét felölelő rövid célkitűzés,
Legyen be"ne egy összefoglaló gondolat s ez szóljon a
szervezet cé járól, fontosság. ról, építő, tanító és nevelő
voltáról i3. Megnyítót a gyűlés rendezó je mond. .
dJ Szavalafokról a rendező gondoskodik. Egy estén
két szavalat tartandó; erre azonban elő ke)! ké3zíílni oly·
formán, hogya rendező által kiválasztandó költeményt az
előadó megelőzőleg tanúlja meg előadni is próbaszerepléssel,
hogya közönség lehető leg hibátlan előadást halljon. Egyik
\egye~ komoly költem ény, másik vígtárgyú, mindkettó tanító
es szorakoztató. Szereplők elsősorban az önként jelentkezó
egyleti tagok közűl, ha ilyen nem akadna a D. F. E. D. F.
Ifjusági Egylet, véga! az iskolás növendékek közűl ~jJasz ·
tandók ki.
ej Szórakoztató felolvasás, vagy előadás egy prog·
rammpontot töllhet ki. Tárgya: ismeretterjesztő és nevelő
hatása ~ellett jóízű, lehetőleg könnyed, vídám dolog legyen,
de ~~ sert~e a D. F. E. vallásos szeJIemét. lapjainkban,
folYOlratatamkban a rendezők, akik ezt a gyCílés tagjai közúl
szereplóknek felolvasás vagy előadás végett kiadják bősé
gesen találnak ilyen tárgyú szórakoztató cil<keket el3adható
jeleneteket.
.
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f) Énekfanúlás a következő programm pont, de az úgy

.,Iőkészítendő,

hogy 15-20 percnél több időt ne vegyen
igénybe. Evégből: a programm rendjén megelőzöleg szóló

<iuett formában vagy daloskör á~tal b~mutatot! ének szövege

iskolásgyermekek vagy D. F. IIJ . E.-' tagok altal olcsó IGzetekbe gyűlés elöli leírandó a gyűlés nagyságához mé rt számban s ezek a IGzetek a gyűlés kezdetén kiosztandók, a végén
beszedend ök s általában mínt a D. F. L vagyona kezelendők.
g) Gyűlés bezárása elöli lelolvasandó a megelözö
gyűlésrőllelvell ;egvzőkönvv, melyet a gyűlés jegyzője s
al jegyzői lelváltva vesznek lel és amelyet abekötöll jegyzökönyvbe való beírás elött a gyűlés rendezöjének a logal-

mazási és íráshibák kijavítása végett tartoznak bemutatni.
E jegyzökönyOnek kultúrtörténeti szemponton kívűl az a
ielentösége is va n, hogy a minden évben újra választandó
jegyzők az írásban és logalma zásban tisztük betöltése által
gyakorlódnak.
Össze foglalás :

Az elősorolt anyag a következ6 sorrendben, az alább
megjelölt időtartam alat! adandó elő:
I.- Gyülekezet i ének ......... időlarlama
2. Ima
•
·3. Megnyíló ............ .. .
•
4. Szavalat (komoly) ........ .
•
.5. Vallásos tárgyú előadás .. .
•
6. Bemutató ének ........ .
•
7 . Közismereti tárgyú előadás
•
8. Szavalal .(víg) ... ... ... .. .
"
9. ~zórakoztató felolvasás v. előadás.
10. Eneklanulás .. . ........ .
•
1 l. Jegyzőkönyv ...... .. . .. .
•
12. Bezáró- és gyűlekezeti ének
•

3 perc
2 •
"
3 •
•
5 •
•
15-20 "
"
3 .
•
• 15-20 "
5 •
•
15-20 •
"
• 15-20 "
10 •
•
10 "
•
Ez a programm tehát két óra alall lelolytatható és le
;s lolytatandó. A hosszabb időre nyújtás lárasztó, az érdeklődés rovására esik, ezért kerűlendő .. E beállítás két személy
(pap, énekvezér-tanító) állandó vezetését, tevékenykedését
leltételezi. 011, ahol más is megnyerhető a kultúrmunka
végzésére, a pap és énekvezér·tanító munkája az általa
0

'

0

..... .

........ .

kb.

o - o

Jdfejtendö más irányú munkásság javára könnyGI.

Arra törekedjék a vezetőség, hogy ezen D. F. L -i
gyűléseke I lehetőleg csak 16 éven lelőliek látogassák_
.
Tagoktól beszedell önkéntes tagsági díj fennmaradó
.osszege könyvtár beállítására fordítandó.

A vezetöség köteles minden tag után 2 leut D. F. E.
felsőbb tagozatai javára lefizetni.
-
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•

2. Dávid Ferenc-Egylet elöadásai tárgyai.
a) Hittanbó: ;

I. A vallásos hit jelentősége; Isteri a mi atyánk. II. l\
nagy világvallások és a kereszténység. Ill. Jézus élete. IV.
Jézus személyisége és életének tanúlságai. V. Jézus valláserkölcsi tanításai. VI. Az unitárius vallás keletkezése és az
egyház megalapítása. VII. Képek az erdélyi unitárius egyház
történetéből. VIIl. Ugyanaz folytatva. IX. Az unitárizmus
mai állása. Elterjedése Angliában és Amerikában. X. Az
unitárius kereszténység lényege (hittani és vallástani szempontból) .
•

b) Köúsmereti tdrgyb61:

I. Levegő: időjárás, hőmérséklet stp. II. fl víz (vegytani és egészségtani szempontból). III. Eleimiszerek (mint
fent) táplálko?ás. IV. Szeszesitalok (testi és erkölcsi szempontból). V. Eleimiszerek eltartása és elkészítése. (Rpmlott,
fertőzött anyagok, hamisítások) Főzés, főzőedény. Etkezés
rendje stb. VI. A ruha (egészségtani és gazdasági szempontból). VU. A lakás (egészségtani szempontból). VIIl. A
test összhangzatos nevelése, különös tekintettel a csecsemőés gyermeknevelésre.
_
ll. FEIEZET.

t. Dávid ferenc Ifjúsági Egylet.

Ami a felnőtt, nagykorú unitárius közönségnek az
egyházközségi D. F. E., ugyanaz kell, hogy legyen az iskolából kikerűlt ifjúságnak a D. F. Ifjúsági Egylet azzal a
különbséggel, hogy ennEk az Ő részére felsőbb iskolát pótló
intézménynek, hasznos szórakozásra nevelő társaskörnek is
kell lennie amellett, hogy főcél ját, a valláserkölcsi oktató
nevelést szemelől egy percig is eltévesztené.
Novembertől kezdődőleg a D. F. Ifjúsági Egylet is tartson 10 rendes gyűlést. A két ünnepélyes gyűlést a D. F_
E.-tel közösen fili meg. abban tevőleges részt vesz.
Első gyűlésen azok az if ják, kik a D. F. Ifjúsági Egyletnek tagjai kívánnak I~nni. az elnök kezébe a következő
fogadalmat teszik le: »En N. N. becsületemre fogadom, hogy
a D. F. Ifjúsági Egyletnek hűséges és odaadó tagja leszek,
minden igyekvésem oda irányúl, hogy magamat viselkedésemmel az egyleti tagságra érdemessé tegyem. Az egyesúlet
szabályait megtartom s annak vezetősége iránt tiszteletet és
engedelmességet tanúsítok. Isten engem úgy segéljen «. Az
elnök a fogadalmat tett ifjakkal kezet szorít. mely aktus őket
tagokká avatja. A később belépők is így lettek tagok ká.
Ugyancsak az első gyUlés a vezetőséget is megvá36

-

laszt ja. Tagjai: elnök, helyettes elnök (kik egyúttal a gyfi. Iésrendezők iS), egy jegyző, két aljegyző, egy pénztáros,
egy terem gazda, négy tagú fegyelmi bíróság és egy ifjúsági
llazda (bíró) helyettessel.
A fegyemi bíróság az elnök vezetése, irányítása mel-

lett ítélkezik az ifjúsági tagok vétsége fölött, melyeknél a
" következő ítéletek alkalmazandók: \. megintés, 2. dor 'gálás, 3. öt leu pénzbüntetés, 4. tiz leu pénzbüntetés, 5 .
.kizárás.

•

Az ifjúsági gazdák (bírók) az ifjúság fölötti iegyelmet
:!lyakorolják rendtartás céljából. Gyűlések, táncmulatságok,
összejövetelek stb. vezérletükkel rendeztetnek, a többi ta ,gok támogatása mellett.
A többi tisztviselők kötelessége a D. f. E. tisztviselő
jével azonos.
A D. f. Ifjúsági egylet gyűlései programmjában az
jfjúság 'cselekvő részvétele feltétlen biztosítandó.
Az egyházi ének, ima, énektanulás, jegyzőkönyvfelvé·
tel ép úgy történik, mint a D. f. E.-ben. Szavalat a rendez 5 által kiválasztható, betanúlás az
'ifjú gondja. A szavalatot azonban kövesse bírálat.
Minden gyűlésen hangozzék el két rövid tanítás: egyik
lelkész által: hit- és erkölcstani tárgyú, másik az énekvezér-tanító által: a mennyiségtan, természettudomány,
egészségtan, gazdaságtan vagy társadalomtudomány köréMI. feldolgozandó anyag központi D. f. E. által kijelöltetik.
Első évi anyag jelen iejezet 2-ik pontja alatt van.
Egy felolvasást a fent jelzett tárgykörök valamelyikéből, kiegészítve földrajzzal, történelemmel, az ifjak valamelyike tart. A ielolvasást rendező válassza ki. Ezt a iel·olvasást a végén rövid megbeszélés követi. E pontnál a cél
·az ismeretnyújtás mellett az olvasás módjának megtanítása
'és níegkedveltetése, miután ez az ismeretszerzésnek legbíztosabb s legkönnyebb eszköze,
,
Az estéből még fennmaradó iéi óra beszélgetésre for<Iítandó. Az élet nyújtotta esetek alapján a beszélgetés
·tárgyai olyanok legyenek és a beszélgetés fonala akként
'vezettessék a rendező által, hogy valamely erkölcsi vagy
illemszabály könnyen megalkotható legyen: pl. a kölcsönös
üdvözlésről, a felnőttek iránti tiszteletről, a fegyelemről, az
utcán, templomban és táncban való viselkedésről.
A D. f. Ifjúsági Egylet legbuzgóbb és legjobb tehetségű tagjai közben műsor.os előadásra, vagy mfikedvelői
színielőadásra készUlhetnek, melyet ' az egyesületben teljes[-tett munkájuk jutalmaként tánccal egybekötve - egyházi
-célra - el5adhatnak.
Az elnökség gondoskodjék, hogya D.f.I.E. tagjai után is'

.a

•
•

•

lefizettessék a személyenkinti 21eu a D. f. E. tagozatai javára.
-
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Tagsági dlj ilt is önkéntes, elszám . lls a D. f. E.
pénzével közösen történjék.
•
2. Dávid Perenc IfjuBági Eg y let targykOrei.
a) H if- f ~ r r' ·lifr<;frl', "N'

I. Az ember lelki és erkölcsi világa. II. Vallásosság.

Az unitárius vallás (szépségei). III. Igazságosság. IV. Mások
életének, vagyonának, hírnevének tiszteletben tartása. V.
Becsúlet. VI. Szülői, gyermeki szeretet. VII. Rokoni-, nemzet-, emberszeretet. VIII. Hála, kegyelet. IX . A józan élet,
mértékletesség. X. A munka.
b)

Kőúsmerefi

Mrf yol"tI :

l. Földművelés. ll. Trá~yázás. trágyakezelés, műtrágya.
lll. Vetés (mag, nemesítés, ápolás, vetőgép). IV. Növényápoiás. V. Terménybetakarítás. VI. Terményértékesítés.
Szövetkezés. VII. Konyhakertészet. Vili. Gyümölcskertészet.
IX. Takarménynövények. X. Iplri és kereskedelmi növények.
l!. RÉSZ,
E g y h ft

1

k 1\ r i D fl v i d F c r e n c-~ g y 1c t.

Az egyházközségi D. F. Egyletek esperesi körönként
egyházköri D. F. Egyletet alkotnak. Az egyházközségi D.
F. E. az egyházköri D. F. Egyletbe működő és résztvevő
tagokúl összes vezető (elnök, helyettes elnök, rendezőI ta)l'
jait delegálja s érettük a megállapítandó tagsági díjakat
fizeti. A kör tisztviselőit ezek választják.
Az egyházköri D. f. E. célja az egyházközségi D. f.
E.-nek munkájához irányt, bíztatást, eszmét, lelkesedést,
szóval teljes erkölcsi támogatást adni. kötelessége ezek
munkáját ellenőrizni, munkaprogrammjukat elnöksége által
jóváhagyással ellátni. Évenkint legalább egyízben más és
más helyen összejövetelt, közgyGlést tart. ünnepélyt, népmulatságot rendez, hová szereplése a legjobb erőit vonúl·
tatja fe.! idegen egyházközségek D. f. Egyleteiből, példa·
adásért s az egylet céljai, törekvései propagálására. Ezen
össszejövetelek, közgyCílések jövedelmei a központnak beszolgáltatandók.
Egyházköri D. f. E. tisztikara 3 évre választatik. Ezek:
elnök, titkár, pénztáros és lele annyi választmányi tag,
ahányegyházközségből áll a kör (fele férfi, fele nő).
A tisztikar elnök felosztása alapján minden évben meglátogatja az egyházközségi D. f. Egyleteket ellenőrzés és
előadástartás, sz6val valláserkölcsi propaganda célb61 s
eljárása eredményét elnökség közgyGlés útján a központnak
bejelenti.
38

-

Az egyházközségi D. F. E. évvégi összefoglaló jelent és é ből az egyházköri D. F. E. összesítést készít, közgyü.
lésé n tárgyalja és a központi D. F. E.·hez felterjeszti.
Az évi eredményt magába foglaló jelentés minden évi
szept. 30-ig a központi D. F. E.-nek beküldendő.
Az egyházköri D. F. E. pénztára az egyházközségi
alakúlatoktól a tagdíjakat (személ'yenkinti 2 leut) beszedi,
annak felét saját szükségei fedezésére
elszámolás kötelezettsége mellett - felhasználhatja, míg a másik felét a
központi D. F_ E. pénztárába befizeti . Az egyházköri D. F_
E. fennlartási költsége azonban az egyházközségi D_ F.
Egyletektöl begyűlö tagsági díjak összegének felén tul nem
emelkedhetik.
Az 1925 év i közgyGlés jegyz5könyvéb5l örömmel állapíthatjuk meg, hogy falvakon meghonosúlt már a rendszeres, céltudat os D. F. E.-i munka. Városokon, különösen pedig Clujon a
régi buzgósággal folyt az egyleti munka a felolvasó-ű1éseken, de
most már annyira megszokottá vált, hogy az »Unitárius Közlöny "
meg sem emlékezett részletesen a felolvasó -gyGlésekrö\.
Az egylet az elhunyt Br. P.-Horváth Kálmán helyébe elnöknek Br . P.-Horváth Arthurt választotta meg, aki nagy buzgósággal és áldozó kedvvel vette át a nagy örökséget, az elnöki széket,
de, sajnos, sokáig nem viselhette e tisztséget betegeskedése miatt.
Már 1927 évi junius havában lemondott erről az állásról s a
l<özbízalom Gróf Horváth Toldi Rudolfot emelte az elnöki székbe.
Ö is csak három évig teljesíthette e megbízatásból származó
tisztséget, mert 1931 januárius hó 24-én elhunyt s elhunyta elött
beteges kedvén, lemondott volt még korábban, amit a választmány
fájó szívvel vett tudomásul s kereste azt a férfiút, aki méltóképen
betölthetné ezt az állást. Az egylet jó érzékére vall, hogya
méltó férfit meg is találta Dr. Abrudbányai Ede földbirtokos,
kamarai képviselőben, a magyar kisebbség egyik legtehatségesebb és munkásabb tagjában. Neki a D. F. Egylet történetében
mult ja yan, mert az !fjúsági Egyletnek egykor munkás tagja,
elnöke is volt és mint egyetemi hallgató a D. F. E. közgyGléseken kitünő szavalataival és előadásaival sok kellemes emléket
hagyott hátra_ Egyleti életünk méltán bízalommai néz az ő nagy
•
munkaereje és nem közönséges képességei elébe.
Az utóbbi években személyi változások épen elég bősege
sen voltak. A már emlitetteken kívGl 1928 febr. 19. meghalt
Ferencz József püspök, aki az egyletnek díszelnöke és az al~pí
tását ól kezdve egyik legbölcsebb vezére volt. Mint díszelnak,
csaknem mindig az elnöki emelvényen volt a felolvasó-gyGlések
alkalmával S megnyít6- és bezáró beszédei, h02Zászól~sai mindig
jelent 55 pontjai voltak az ünnepies alkalmaknak. Utana nemso-

kára eltávozott az élilk- sorából Ferencz Józsefné, Gyergyay Anna,
aki a D. F. E.-nek Kriza Jánosné halála után alelnöke volt, a Nők
-
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Szövetségének pedig alakúlását61 logva tevéke~y eln~ke. Az
egylet h~lával és elismer~.ss~! !;1ondol~ azon sok IO ..szoI9!"latra és
támogatásra, melyet a pU~POkl csal~d. az egylet erdekeben egy
Jstentöl megáldot! hosszu elet alatt klleltet!.
1932-ben Dr. Boros György püspököt tiszleletbeli, Br. Boros
Györgynét pedig még l , 22-ben az egylet ügyv. elnökévé, 1928-ban

a Nők Szövefségének elnökévé választották. Az - Umtárius KözJönv~ szerkeszto-bizottsága időközben kiegészúl Szent-Iványi

Sándor eluji lelkésszel, majd pedig a szerkesztés munkáját egé-

szen ráruházzák és a szerkesztő-bizottság feloszlik. 19'28 évtől
kezdve Szent-Iványi Sándor az »Unitárius Közlöny « szerkesztöje,

kinek irodalmi készsége és eddigi sikerei bíztató jelúl szolgálnak
arra, hogya folyóirat ama soknemú kívánalomnak meg fog felelni, amit vele szemben jogosan

támaszt az egylet és valláskö-

zönségünknek legszenlebb érdeke. 1933-ban a tisztikar újjászervezése alkalmával jogtanácsos nak megválasztják Lukácsi Józselet
jegyzőnek és kiadónak ilj. Hadházy SándorI.
Az egylet jelenlegi tisztikara a következo: Tiszteletbeli elnök:
Dr. Boros György püspök; elnök: Dr. Abrudbányai Ede; alelnök:
Dr. Boros Györgyné; ügyv. alelnök: Dr. Varga Béla; titkár:
Szent-Iványi Sándor; pénztáros. Gálli Lőrinc; jegyző; IIj. Hadházy Sándor.
Történetünk kezdetén, a nagy munka beindulása alkalmával
történt lelolvasókat lel jegyeztük. ldóvel a lelolvasások száma
annyira megszaporodott, hogy már fel se vettük történetünkbe,
ami nem azt jelenti, hogy ezt a munkásságot ne méltányolnók.
Különben igy vagyunk a programmok muvészi részével is,
melyekrol nem tudtunk megemlékezni.
A D. f. Egyleti munkában részt vettek az egyházi élet legkiválóbbjai, különösen a lelkészek és a fanárok. A tanárok között
kiváló munkásságot fejtettek ki néhai Dr. Barabás Abel és Dr_
Borbély István; a ma élők között: Vári Albert, Dr. Gál Kelemen,
Gálli Lórine, Dr. Varga Béla, Pálfi Márton, Márkos Albert.
Kelemen Lajos, Gyallay Pap Domokos. Dr. ferenczy Sándor, Tóth
Is!ván, Szentmártoni Kálmán, Péter Lajos, Nagy Lajos, Gálfalvi
Samuel, Boros Jenó, Hatházy Sándor. A lelkészek közú! az egylet valamelyik alakúlatában több s kevesebb sikerrel mindenik részt vett.
A központi egylet mindenkor kétféle munkát végzett. Egyleló.1 CIujon állandóan felolvasó -gyűléseket tartott. másfelól a
vlde~en Igyekezett az egyleti életet lentartani, az összeköttetést
mlllel erősebbé tenni. A felolvasó- és nemesen szórakoztatógyGlé~ek köze tartozik az a nemes munka is, melyet kulturdel~tano~ eimen a püspöki házban létesítettek; Dr. Boros
Gyorgyes nele óméltóságaik a téli időszakban minden hó elso

p~n!.ekjé~ k.ultúr-délutánt rendeznek a D. f. E. javára. Ezek
koz,ott kivala fontosságot nyert az t 934 febr. 4- 7 napjain tartott
3!lllk óra, ,ezüst. és csipke-kiállítás, amely nemcsak ötletnek. hanem
I

Sikernek 15 elsórendíí volt . A kiállításon látni lehetett Cluj régi
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családainak megbecsOIhetetlen mO kincseit melyek a kiállítás alkalmával a nagy nyilvánosság elé kerilIte',. A kiállítás. amely kitOnö
mCi'iorral is faszerezve volt. olV hatást ért el, melyhez hasonlóra nem

emlékeziink. A lapok hasábokon át loglalkoztak vele s az . Erdélyi
Lapok- pedig vezércikkben méltatta a kiállítás megbecsGIhetetlen
é rtékét. Ezek a délutánok kiváló m650rral ma is megtarta tnak s
úgy ezeken . mint a D. F. Egylet más munka meze jén a Dávid
Ferenc által meg gyújtolt lény mellett az egylet tovább munkálkod ik a második lélszáz év lelé.
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