Il.

Az egylet kebelében létesUlt alakúlatok.
9. Az odorheiköri D. F.-Egylet.
Az odorheiköri lelkészek 1876 lebruárius hó II·én Sanpauion gyG/ést tartottak s ezen a gyillésen elhatározták egy
könyvtár·egyletnek a megalakítását. Eltervezték, hogy mi legyen
az egylet neve, célja s röviden összeállították az alapszabályo·
kat. Az egylet neve: Dávid Ferenc Könyvtár-Egylet. Célja a Dá·
vid Ferenc hiteszméit lolytonosságban tartani egyleti működés
által. Az önművelést előmozdítani. Az egylet tagja minden pap;
énekvezér·tanítókat nem kötelezik, de szívesen látják. Minden
más érdeklődőt is szívesen lelves7.nek a tagok sorába. Tagsági
díj a környéken lakók számára 2 Irt., a távol lakók részére 3 Irt.
Az egylet a tagságí díjakból minden évben könyveket szerez, az
olvasásra elvitt könyvek 15 napnál tovább nem tarthatók az
olvasónál.
Az alakúló·gyűlést ugyancsak Sánpaulon 1876 április hó
20·án tartották meg, melyen jelen voltak: Gyöngyösi István el,
nök, Rédiger Géza jegyző, Bedő Lajos, Darkó Sándor, Máthé
Sándor (or3$eni), Sándor Ferenc. Nagy Sándor, Varga Zsigmond,
Egyed Ferenc, Sándor Aron, Sándor Gergely (aldeail, Dombi
Mózes, Kisgyörgy Sándor, Vas István, Sándor Lajos, Török Sán·
dor. Jakab Lajos. Könyvtárnok és pénztárnok Egyed Ferenc sánpauli lelkész lett, azóta is folytonosan a sánpauli lelkészek töl·
tik be a könyvtári szolgálatot, mind ezen egyházközség éppen
az egyházkör kellős közepén fekszik.
Az első gyG/ésen nemcsak tisztán az alakúlás és a könyvtár ügyével, hanem más nagyon fontos kérdésekkel is loglalkoz·
tak. Egyik ilyen kérdés: Szeremlei Sámuelnek a lel hívása az
egyetemes egyháztörténelem számára gyűjtendő adatok érdekében. A másik hasonló ehez: Simén Domokos lelhívása az uni·
t"árius élet· és jellemrajzokhoz szükséges adatok egybegyűjtésére.
Még ez év novem\>erében Rédiger Géza Satu·nouból Sabedre távozván lelkésznek, helyébe Kisgyörgy Sándor akkori
chinisu lelkészt választják meg jegyzőnek. A következő gyfilés
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1877 december hó 5·én Miírtini, ben volt, ahol a többek között

egy igen érdekes kérdés vetődött fel, amely még ma sem veszí-

.. tette el alkalmi voltát:

A valláso 3 eszmék

fejlődése Dávid ferenctől

különös tekintettel az unitárizmusra.

napjainkig kü·

,

E kérdést mi közGIünk még senki sem dolgozta fel, tehát
ma sem multa idejét, hogy vele foglalkozzunk.
Nevezetes esemény az egylet történetében 1885 május hó
18, amikor az Oclandon tartott gyülés alkalmával a könyvtár·
egylet kibővGI Dávid ferenc·Egyletté. A gyülésen felolvassák
Boros György felhívását az egylet megalakitására vonatkozólag,
mire a központ által megállapított 'alapszabályokat teljes egészé·
ben magukévá teszik: Ezután az Odorhei·körben a könyvtár·
egylet a Dávid ferenc·Egylet zászlója alatt munkálkodik s mínt
már korábban megalakúlt egylet, kíváló sikereket ért el a nép·
művelés terén, hiszen már megalakúlásakor könyvtárral indúl
neki nagy feladatai teljesítésének.
Az egylet vezetésében, csakhamar változás áll be. Gyön·
gyösi Istoán betegeskedése miatt lemondván az elnökségről, helyébe
elnöknek Darkó Sándort, jegyzőnek l<isgyörgy Sándor helyett
először Vass István petreni lelkészt, később Pál ferenc rare,i
lelkészt választják meg, később pedig Sándor Gergely darjiui
lelkészI.
Az 1889 november há 27·én. Sanpaulan nevezetes határa·
zatokat hoznak, melyek közművelődés szempontjából rendkívül
fontosak.
Sándor Gergely darjiui lelkész bejelenti ugyanis, hogyegy·
házközségében az olvasó·egylet megalakúIt. Buzdítják az egyház·
kör vezetőségét, hogy mindenütt alakíttassék meg az olvasó·egy·
let és a népkönyvtár. A szegénysorsú tanulokat ingyen énekes·
könyvvel el kell látni, mert ez az egyesGIetnek egyik legfonto·
sabb hívatása. Az egylet teljes tudatában van egyháztársadalmi
nagy felad.tának. Tudja, hogya nyomtatott betGnek milyen ha·
talma van. Sürgeti az unitárius naptár kiadását és a lelkészek
az egylet támogatásával szívvel·lélekkel dolgoznak, áldoznak az
eszme megvalósításán. Az egylet kiadványait odaadó buzgóság·
gal helyezi el az olvasni vágyó unitárius közönség között és
maga is Dávid ferenc·fűzeteket ad ki, hadd szolgálhasson olvas·
mánnyal népünk számára. Számtalan alkalmi fíizet kiadásával

járúl hozzá a Dávid ferenc· Egylet kiadványaihoz.
E körben a nőegyleti munkának is kíváló munkálói, sőt
úttörői voltak. Legelső volt a mere,ti Noegylet, utána a sanpauli
és criíciuneli Nőegyletek léptek sorompóba 5 az úttörőket ~öv.et.
ték aztán rendre a többiek mind. Hadd említsük fel az uttorő
nők neveit. Ajtay Jánosné, Demeter Dénesné és Ürmösi Józsefné
vezettek ezen a téren akkor is. amikor ezért a munkáért sokkal több kellemetlen kritika járt, mint elismerés. A nagy háború
-
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bevégzése után, mid6n a normális rend helyreállott, már minden falúban megalakúlt a Dávid Ferenc zászlója alatt a NóegyJet és végzi igazi lelkesedéssel és buzgósággal vallásos, emberbaráti, társadalmi és közművelődési munkáját.
Az egylet a munkakörét kiterjesztette mindazon területre,

amelyen egy ilyen ' egylet nek mGködnie kell. Ifjúsági egyletek,
daJárdák szervezése kíváló gondját alkotta a lelkes tanítóknak és
Jelkészeknek. A közművelődési előadások téli estéken az egyházkörében csaknem minden falúba be vallak vezetve; ez a sokféle munka a világháború befejezése után egységes szempon-

tok körGl csoportosúlt a D. f.-Egyletben Az egylet irányitásában kíváló szerepet töltöttek be a már említetteken kivGl Sándor Gergely darjiui lelkész, aki 1897- 1898-ig elnöke, de azelőtt
is mint titkár-jegyző jó szolgálatokat tett s mint kíváló szónok
és lankadatlan munkás egész életében az egyletnek nagy szolgá·
latokat tett minden afakúlatában. 1908-1915-ben bekövetkezett
haláláig Demeter Dénes craciuneli lelkész volt az egylet elnöke.
Milyen lIyés próléta, oly buzgósággal hírdette az ígét és talán a
túlságosan lángoló szeretetben égett el olyan korán . Benne az
egylet igazán ügybuzgó elnököt s az egyház .egy lángoló unitárius
apostolt veszített el korai halálával. Utána Ürmösi Józsel lelt az
elnök s nagy eréllyel, sikerrel és búzgósággal lolytatta e tisztet
1928-ig, midőn Sanpaulról elujra jött püspöki titkárnak. Nehéz
idókben elnökösködött, de a rendkívűli időkben is kíválóan meglelelt leledatának . 1928-1930-ig Pál ferenc tb. esperes lesz az
elnök, aki a körben mint körijegyző és esperes is több évtizeden
át működött, de a D. f. E.-ben is hervadhatatlan érdemeket
szerzett. Mint pénztáros évtizedeken át nagy pontossággal és sikerrel rendezte a kör pénzügyeit S általában az egyletnek egyik
legkíválóbb támasza yolt. Mikor 1930-ban lemondott az elnökségróI, az ~gylet érdemei elismeréséGl tb. elnöknek választotta.
Pál ferenc után Bálint Ödönt, majd meg Báró Józselet
választották elnöknek. Mind kelten fiatal erők, elismert tehetségük és sikereik után még méltán várunk sok munkát tőlük. Az
elnöki tisztségben kloáló szolgálatot tettek az ügynek Vári Albert Jelenleg teológiai dékán, Egyed ferenc, Kisgyörgy Sándorné,
Győrli István, Kiss Károly igazgató-tanítók, Ajtay Jánosné, Vass
Albertné. Mint titkár Péter Sándor, Sándor Gergely (Iocodeni),
Benczédi Pál, Bálint Ödön, Báró Józsel, Sigmond Józsel és Do.'
bay István álloltak s utóbbi áll mostan is az egylet szolgálatábim.
Hogy ki mit telt ez egylet érdekében, nehéz volna mind
t~ lso.~ol ni. vagy talán a neveket mind megemlíteni. ámbár a kultu r-torténet. szempontjából ennek kíváló fontossága van. Hisze~

csaknem mmden esztendőben két gyűlés volt, melyeken a mGsoron ,sz~repelt az áhítatossági (istentiszteleti) rész. felolvasás é~
műy~szl resz. Ebben nemcsak az úgynevezett belső emberek, a

t.amtok. és papok veltek részt nagy búzgósággal, hanem a vidék
ertehntsége IS. Örömmel állapít juk, meg, hogy újabban a lalú
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ifjai is belekapcsolódnak a műsor egy -egy ponljába, ami annak
a bizonyossága. hogy az egylet kuHúrális lörekvései nem voltak
hiábavalók.

Az egylet történetében Ion tos esemény, hogy az egyret lelke
és mozgaló géniusza, Dr. Boros György ötször tartott e körben
előadást.

1898-ban Darjiuban, 1901-ben Varghison, 1906-ban
Oclandon. 1917-ben Cráeiunelen és 1921-ben Mére.tiben_ Az
egyház kíválóságai közíll többen is voltak előadó k , akik közűJ
Dr_ Gál Kelemen tb_ igazgatót emeljük ki, aki 1923-ban Aldean
tarfott egy elfeledhetetleníll szép előadást.
Az egylet belső tagjai közúl még ki kell emeljük az örökké
munkás Ajtay Jánost, aki dalárdát vezetett, nap,tárt, Dávid c_lGzeteket szerkesztet s általában az egyleti életnek egyik legmunkásabb tagja volt minden vonalon_ Vajda Antalt, aki az egyházköri dal körnek Ajtay lemondása után karmestere lett, Pálffy
Akost, aki annyi kíváló programban betanítója volt egy-egy énekszámn~k,

Kiss Károlyt, aki szintén sok megható óJát szerzett az

egyletnek különösen a mUsor mUvészi részében_ Ujabban a Nő
egylet ben Sigmond Józsefné tölt be kíváló szerepet. A művészi
programnak annyi szereplője volt, hogy ter ünk nem engedi neveik felsorolását, noha a kultúrtörténeti szempont ezt indokolná_

-

10. A. Cristurköri D. I' .-Egylet.
Mint az odorheikörben, aeristuri egyház körben is volt
elődje a D. F.-Egyletnek. Ez volt az úgynevezett Papi önképző
kőr. Ez a szerény címet viselő egylet (ekkor még az emberek
szerények voltak!j azt a célt munkálta, amit a cím kifejez, a lel,
.készek önmUvelését, vagy pedig ahogy ők mondották: az elméleti tudásnak és ismeretnek gyakorlativá tételét. A Dávid F. E.
jó. helyen jár I, midőn lekes titkára, Boros György útján aeristuri
körbe is bekopogtatott, mert ottan egyesületi életre vágyó lelkekkel találkozott. Cristurnak kíváló tanárikara volt a megalakúláskor a mi gimnáziumunknál és az állami tanítóképző intézet~
nél is és a lelkes papi gárda szívesen vette, hogy a cristuri

nagy unitáriusok vezessék az egylet et. A legelső elnök Kozma
ferenc képezdei tanár volt, de ö ~gy évi munkásság után Clujra
távozván tan felügyelőnek, Borbély Sámuel képezdei igazgató tő!
tötte be az elnöki széket; majd pedig Raffay Károly, utána Sándor
)ános , aztán Pap Mózes, s az ő lemondása után Péterfy Albert
ny _ járásbíró lett elnök s vezeti az ügyeket ma is_ Az ?leln o~1
székben leghosszasabban szolgálta a szent ügyet Sánd?r 1~nosne.
kezdettől fogva alelnöknő volt. Jelenleg az egyhazkorben a
Nőegylet megalakúl Dr. Elekes Dénesné elnöklete ala,tt s m,~t
ilyen , a köri D. F.-Egylettel egyiittmUkőd,k. A htkar-fegyzOl

aki

~mást Barabás Lajos , Ürmös i Sándor,

Deák Miklós, ..Kat,ona
ferenc, Boros Jenő és Máté Sándor töltötték be. Leg~lso penz~
tárnoka Mihály Dénes volt, utána Széll Géza, majd Geréb
-
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Zsigmond, végGl Dr. Szolga ferenc következett, aki jelenleg is
betölti az állást.
A tiszf\liselókról részletes adatok nem állván rendelkezésemre, csak ily röviden szólhattam. E kör munkája is egyike a

legértékesebbeknek. A lelkes papság és két tanári kar (a gimnáziumi és képezdei) lelkesedéssel állanak az egylet zászlója alá.
A kíváló tanárok egymást váltják fel az előadásokban, a lelkészek
pedig nemcsak a szószékben, hanem a felolvasó-asztalnál is szolgáinak Istennek és a szenfügynek. Sőt a dalárdában is találunk
Győrfi ferenc személyében lelkes vezért! A felolvasók díszes
sorozatában a többek között a következő kíváló nevek szerepel-

nek: Borbély Sámuel: Feladataink, melyben az egylet hívatásáról elmélkedik, Németh István: A templomi ének-lés és
énekeskönyvünk,

Péterfi

Lajos: A római

házasság, Barabás

Lajos: A Biblia. Jankovich Pál dr.: A vallás külső formái és az
egészségügy. Gábor Albert: A vadházasságokról. Késobb felolvastak: Sándor János (Az érdek stb.), Gálfalví Samu: A vallás
őse amithosz, melyben Müller Miksa nyomán igen érdekes valláslélektani szempontot domborított ki; Pap Mózes több felolvasá.sa, pályázaton nyertes műve, melyek között legnevezetesebb:
»EszszerGség és Unitárius vallás«, melyben az unitárius vallásnak
időszerű

racionalisztikus szempontjait hangsúlyozza ki. A jeles felol vasások között elso helyet foglal el Dr. Szolga Ferencnek, Hit- és termé szettudományos világnézetek c. műve, melyben a hitnek erős

ségeit megingathatatlannak tartja akkor,'mikor sokan azt gondolják,
hogy a termézsettudomány megölte a vallást. A természettudománynak meg van a maga feladata, hívatása és köre s az egyálta lán nem az, hogya hitnek ártalmára legyen. Majd meg a
főtitkár Dr. Boros György látogatása alkalmával nemcsak buzdít
é , bátorít, hanem maga eloadásokat és felolvasásokat tarI. A
felolvasók közGI még meg kell említsük Lorinczy Istvánt, Deák
Miklóst és Dr. Elekes DomokosI. Utóbbi a Brassai emlékének
hódolt, igen érdekes és tanúlságos gyakorlati következtetésekkel.
Az egyházkör a többi D. F. Egyleli alakúlatokkal párhúzamosan pályadíjakat tűzött ki egyes tételek re az irodalmi munka
fokozására. Ezen a pályázatokon nyertek: Balog Irma, Szigethy
Ilona tanítónok, Pap Mózes tanár és Ormösy Sándor lelkész.
Az egylet i munka megindulásakor évente két gyűlést tartottak, mindig különböző egyházközségben. Minthogy az egyházkör nagy terGIeten van s nem könnyű eljutni a távoli egyházközségekbe, az egyházkört a munka szempontjából három terú-

letre osztották be.
Igy ment a munka jó ideig, mikor ismét visszaál10ft a régi

gyakorlat.
Az egylet i munka mindenekelőtt azt a nemes célt szolgálta,
hogy a vallás és erkölcs magasztos ügyét felolvasásokkal kiadványokkal, ünnepies alkalmak rendezésével előmozdítsa . Az unitárius vallás azonban nemcsak az ész, hanem a szív vallása is.
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nem csak egyoldalúa n az értelmet művelte, hanem a kedély t is.
Győ rfi Ferencnek, ennek a korán elhunyt nagy képességű, sok·
oldalú tevekenységű lelkésznek buzdítására és ve zetésével meg·

a la kúIt a z egyházköri dalárda, amely azóta több s kevesebb
szüneteléssel és megszakítással mai is fenáll, ha nem is kifeje·

zetten az egylet százlója alatt. Az egylet sok tartalmas !elolva sásával , előa dásával, művész i programpont jával különböző falvak.

ban ötven esztendő alatt nemcsak az unitárius vallásnak, hanem
általában az egyetemes közmúvelődésnek is hasznos szolgálatot

te lt. Ezt a szolgálatot !okozta azáltal, hogy különös gondját képezt e az a szempont, amivel a falú vallásos kultúráját el6moz.
díthatná. Sokat foglalkozott az éneküggyel, a vasárnapi iskolával,

olva só- és önké pző·egy letek alakításával a !alvakban. Ezek szépen is haladtak a megvalósúlás igéretföldje !elé, de az 19t4-ben
kit ört világhá ború egyelőre fellartóztatta a haladás munkáját. A
há ború utá n a zonban a megállapított el vek szerint minden !alúba n több-ke vesebb eredménnyel műkődik a D. f .-Egylet az Ifjú·
sági- és Nőegylet.
Az Ifjúsági-egylet re nem térünk ki , mert terünk nem engedi
s ne m is áll elegendő anyag a rendelkezésünkre .
A Nőegyletről egy pár vonást meg kell emlitsünk. Ebben
a kör ben a Nőegylet nek, de általában az egyleti életnek a nők
között legbuzgóbb és legtevékenyebb munkása Katona ferencné
Simon Zsuzsánna voll, ak i oly korán ellávozott az é lők sorából.
Mar tonosban á llandóan egyleti élet voll, melyben részt vettek az
ő vezetésével mások is. A világháború után az egyes egyházközsége kben is megalakúllak a Nőegyletek , melyek szépen mű'
ködnek s rendkívúl sok á ldásos munkát végeztek s végeznek ma
is. Célsze rű ezek ről a nemes törekvésekről pontos jegyzőkönyvet
és naplót vezetni, mert ezek a jövő számára értékes kullúrtör·
téneti forrásból szolgálnak. Még csak annyit jegyzünk meg, hogy
a világháború után aeristuri Nőegylet is, melynek sokáig Pap
Mózesné voll a vezetője, igen értékes munkát végzett, különösen
a cr isturi főgimnázium segélyezése, a tanúlók gondozása szem·
pont jából. Jetenleg Ütó Lajosné-Osváth Rózsika az elnöknő, aki-

nél a D. f . E. munkásság apai és anyai hagyomány és régi
me gkezdett tevékenységnek a folytalása s minden remény meg
van a siker re. Minthogy az egyházköri Nőegylet is megalakulI
Dr. Elekes Dénesné elnökségével, a jövőre nagy reménységgel
és bízalommai tekintünk.
Jelenleg az egylet tisztikara a következ?: E!nök: ~éterfy
Albert ny. járásbiró, alelnökök: Dr. Elekes Denesne (e.gyuttal,az
egyházköri Nőkszövetségének elnöke). Boros Jenő .tanar, Iltkar:
Máthé Sándor, sacueni lelkész, jegyző: Fazakas Sandor crlsturl
ig.-tanító és ének vezér. Pénztáros: Dr. Szolga Ferenc.

-
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II. A tarnava-mlca-köri D. f'.-Egyiet.
Ennek a körnek is mult ja, azaz e15dje van. mint a két
elobbinek. Még 1867·ben alakúIt egy tanügyi·bizottság, amely
részint azokkal a kérdésekkel foglalkozott, amiért a D. f, E.
megalakúlf. Természetesen, e bizottság tagjai és mások is nagy

lelkesedéssel csatlakoztak a Dávid Ferenc nevével kibontott zászló.
hoz. A vidéki egy~s~letek kö~ött. a ~arnava':nica;köri a~akúlt meg
legelobb. Megalakulaskor elnokke valasztottak Jaray Robert deaji
birtokost , alelnök ké Rédiger Arpád esp~resl, titkár·jegyzövé Sán·
dor Gergely deaji lelkészt s péntárnokká Ütö Lajos dambiiui lelkészt.
A munka a megalakúlással meg is indúlt, még pedig a régi egyleti élet
alapján, mely szerint a tanügyi·bizottság tagjai számos érdeklő'
dővel egyetemben minden hónapban egyszer értekezletet tartottak. Sándor Gergely azonban már 1837·ben Deajról az odorheii
egyházkörben levő Darjiuba távozott s helyébe titkár· jegyzőnek
Gvidó Béla, akkori sanbenedeci lelkészt választották m~g 1889
április hó 26·án a Diciosanmartinban tartott gyGlésen. Ütő Lajos
lemondásával pénztárnok nak Hadházy József deaji lelkészt vá·
lasztották.
Most már a tisztikarban nem volt változás 1894-ig, mikor
az érdemekben gazdag Rédiger Arpád alelnök tavasszal elhunyt.
1894 november hó IS·én, a Diciosanmartinban tartott Dá·
vid ferenc·emlékünnepet követő közgyGlésen )áray Róbert is le·
mondott, azonban nevét és elnöksége idejét azzal örökitetle meg,
hogya fiókegyletnek 50 forintot adományozott, ami abban az
időben tekintélyes összeg volt. Ezen a gyűlésen elnöknek ifj. Pa·
taky László deaji birtokost, alelnök nek Gvidó Béla esperest, tit·
kárnak Kiss László sar.osi lelkészt választották meg. Az egylet i
munka a szokott mederben, a különböző egyházközségek·
ben tartott felolvasó'2yűlések által folyt. A sikeresebb munka
szempontjából Gvidó Béla inditványára a kört három csoportra
osztották, mint a cr is tu ri egyházkörbe~ s a csoportokba tartozó
lelkészek és más egyleti tagok odaadó fáradozásával iolyt a
munka . A ielolvasások különböző tárgyból voltak meritve. Ezek
között különösen figyelemre méltó a Gvidó Béla sorozatos elő·
adása, aki egyháztörténetünk körébő l merítette ielolvasásai egy
sorozatának a csoportját.
1914 évben nagy gyász érte a kört , mert elhalt Dr. Iij.
Pataki László elnök, kineveztetése mellett az egylet igen komoly
és sikeres munkát végzett. Az ő idejében tartottak Blajon egy
igen nevezeles D. f. · Egyleli közgyűlés!. A megürült elnökségr.e
. Dr. Pállfy feren cet választották meg, akinek különösen az estelyek rendezésében

kifejtett

tevékenysége marad emlékezetb en.

Dr. Páliiy ferenc 1932·ben lemondott ezen á llásá ról s hel yébe
Toldalaghi Szalhmáry Gyula egyik felügyelő·gondnokol válaszlal·
tak m~g. Titkárok a már említetteken kívül a következők voltak:

Nagy Béla , Sándor Gergely, Ütő Lajos, jelenleg Barlók Endre.
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Pénztárnokak voltak: Ütó Lajos, Hadházy József, Nagy Béla,
Mátyus Gergely, utóbbi jelenleg is pénztáros.

Egy egész kis kötet telnék ki abból, hogyha méitathatnók
a D. F.·E. zászlója alatt 50 év alatt kifejtett munkát. Fokozatosan a falú munkáját is átszervezték a D. F.-Egyleti munkába és
ma így is folyik az mindenütt. Külön nevezetessége e körnek,

hogy 1933. évben megalakúIt a · D. F. L·Egyesületnek egyházkör i fiókja is, amely nyári időszakban l - 2 összejövetel ével a különböző

egyházközségekben unitárius napok rendezését az unitá-

rius öntudat fölébresztésére lelkesedéssel folytatja. A D. F. Nők
szövetségének tagozata pedig több helyen jót tesz a szegényekkel; segélyezi az iskolákat és disziti a templomokat. Az egylet
sok énekeskönyvet helyezett el a templomokban, különösen az
1890- 1900' években.
Az egylet lelkes és fáradhatatlan vezérszelleme Dr. Boros
György ezt a fiókegylelet is kétszeri látogatásával, illetve eloadásával segítette hivatása teljesítésében. Egyszer Blajon. máskor
pedig a Dicosanmartinban tartott nagyobbszabású ünnepélyen
szabad·eloadást, mely előadások igazán feledhetetlenné tették
azokat a napokat. Az ötven év a tárnava-micai körben is értékes

munkát hozott létre s minden reményünk meg van rá, hogy elmélyedve haladnak tovább a régi nyomokon.
Az egylet jelenlegi tisztikara a következo: Elnök: Dr.
Szalhmáry Gyula; alelnök: Gvidó Béla; titkár: Bartók Endre;
pénztáros: Mályus Gergely.

12, A mure'lköri D. P.-Egylet,
A mure,köri D. F.-Egyletnek is igen szép története van.
Tilrgu·Mure" a székely fováros sok kíváló unitárius férfiút vonzott magához, a mure, körben pedig igazán nagy papok vallak s
így az egyleti élet csaknem megszakitás nélkül mindig igen élénk
voll s az ma is. Az egylet élén mindig kíváló férfiak állottak, az
úgynevezett belső emberek pedig lankadás nélkül munkálkodtak
a zászló becsületéért. Az egylet még 1E85-ben megalakúll. Elnöke
Szentiványi Gyula kir. ítélőláblai tanácselnök lett. alelnöke Kele·
men Alberl, a kíváló esperes, titkár a mindig munkás Fazakas
Lajos. Fazakas Lajos egy év mulva lemond és Májay Gábor lesz
a titkár. Szentiványi sem viselte sokáig az elnökséget mert meg-

választása után egy év mulva kúriai bíró lett és a körbé5l Buda-

pestre távozott. Utána rövid ideig Filep Kálmán lett elnök, .de
hamar elhalván, nehány évig Fekete Gábort nyerték meg eInoknek. 1896·ban Fekete Gábor Clujra megy táblai elnöknek és az
állásáról lemond. Helyébe Schuller Józse! törvényszéki elnököt
választják meg, de csak egy évig viselte e t}sztséget ,és Bedő
Dénes követi őt szintén egy évig, mert Bedő Denes egy ev "!ulva
meghal. Ezután, 1908-ban jut az ~gylet ahh~z .. a szerencsehez~

hogy Dr. Péterfy Aran ügyvédben allandó eIn okot nyerhetett, ak.

-
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hosszú időn át buzgósággal vezette az egylet ügyeit. Az adatok
hiányossága miatt a személyi változásokról, nem tudunk részle-

tesen beszámolni, de a kíváló munkás férfiak nemes törekvéséről
mégis betudunk számolni. Májai Gábor titkár után a titkári teendőket Szabó Laios, Halmágyi jános, Pethő Kálmán, Bóor jenő,
Pap Gyula és Kovács Béla teljesítették.
1922 június hó 22-én a Targu-Mure!len tartott gyüIésen az

új idők követelményeinek megfelelően átalakúltak s a tisztikart
a következőkben választották meg: Elnök: Dr. Péterfy Aron,
alelnök: Rédiger Géza, pénztáros: Török János, titkár: Kovács
Béla. Választmányi tagok: Dr. Simó Zsigmond, Gál Elek, Dr.
György józsef, Biás István, Nagy jenő, Fazakas Lajos, Halmágyi
jános, Török Elek, Pap Gyula.
Ebben a körben is ez egyház kör i D. F.·Egylet már .kez·
dettől fogva kiIGnően mUködött. A sok elnökváltozás nem béni·
totta meg az egylet életét, mert az alelnök i székben Kelemen
Albert nagy buzgósággal teljesitette az egylet által reá bizott
feladatokat. Már kezdetben kitUnő gárda állott a szellemi munka

élén. Elég lesz csak a nevek fölemlítése és az unitárius ember
•

tudja, hagyottan kiváló munka folyt. A fönnebb említett világi
emberek mellett a lelkészek között a zászló alá sorakoztak:
Kelemen Albert, Fazakas Lajos, Ürmösi Kálmán, Rédiger Géza,
Bóor Jenő, ma már csak nevek, de halhatatlan nevek; az élők
közfil Halmágyi János, Pethő Kálmán, Keresztesi Dénes, a tani·
tók közfil Májay Gábor, Szabó Lajos, Fazakas Péter s még
•
•
annyi mas ..
A kör munkája a rendes felolvasó ünnepies közgyűlése kkel
folytatódott az egylet i munkának a belmissziónak egész vonalon
való kiterjesztésére. Kiváló felolvasások hangzanak el; mint más
egyházkörben, itt is pályázatot hirdetnek. Csongvai Lajos egy 20
frankos aranyat tűz ki pályadijúl, amely sikerrel is járt. Könyv·
tárt alakítanak, mint az odorheii körben, mely könyvtár a Dersy
János hagyatékából tekintélyes számú és értékU könyvhöz jut.
A mindig lelkes Bóor Jenő indítványára programba veszik, hog y
a földmíves gazdákat is megnyerjék az egyleti életnek.
A felolvasások sorozatában mind előjöttek azok a kérdések,
melyek a nép valláserkölcsi nevelése szempontjából fontosak és
'e körben munkáló férfiak egy ió része nemcsak -körí, hanem az
egyleti és egyházi élet szempontjából is kíváló jelentőséggel bir·
nak. Megemlítjük a sok nev ezetes ünnepély között 1905 október
hó 12·én tartott Rédiger·ünnepélyt, midőn Dr. Boros György
1őtitkár méltó kegyelettel emlékezett meg az elmúlt költő· papról
egy kíváló méltatásban .
Az egylet jelenlegi tisztik.,a a következő: Elnök: Dr. Fekete
Gyula, alelnök: N. Nagy Elemér, titkár: Fölöp Zoltán. Pénz'
táros: Zsakó János.
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13. A treisc . unk öri D. F.-Eg ylet.
Az egylet et 1886 június hóban az Arcu",n lartott gyűlésen
.alakÍl9tták 15 rendes és esy alapiló·laggal. Elnöknek választolták

um

Aron espeTest , alelnöknek Szentiványi Miklós vármegvei

föi.gyzöl, jegyzőnek és pénzlárosnak Kiss Sándort. Eleinie úgy
lálszOfl, mini ha az ifjú egylet nem lenne elég életképes, de csakhamar érlékes munka indúlt meg az egyházkörben magá.
ban, va lamini az egyházköZSégekben is igen fi gyelemreméltó
komoly munka folyI. Neuezeles, hogy már a megala kúlás ulán
való évben fölvelellék azl a gondolala l, hogy léli időben az
-egyházközségekben larlsana k felol vasó-eslélyeket a nép számára.
A Hszfikarba 1893·ban Kiss Sándor helyetl Székely Zsigmondol,
később pedig elnöknek Szenliványi Miklósl válaszl ják meg.
19 12·be 1 a ,is zfikarl a kövelkezőkből á llÍlotlák ÖSsze: Elnök :
S zenIiványi Miklós kir. lanácsos és Szász Béláné, Végh Béni
űgyvezelö elnök, lilkár: Székely Kelemen, pénzláros : józsef
l a jOS.
Az egyleli munká l a régebbi időbe n az egyházkörben levő
'ki vá ló lelkészek vezelték. Ilye nek pedig bőven voltak ; 011 volt a
lőnli e ken kivGl Vaska Béla, Deá k Mik lós, ( sifó Salamon, Simó
já nos slb. Ha lehál kezdeiben az egyleli munka kevés számú
e mberrel is indú lt el, mégis kiváló erői ludoll kifejleni. Idővel az
-egyházkörben larloll D. F.-Egylefi felolvasások nagyon n épszerűek
volta k és minden szemponiból a D. F.·Egylel ügyének elómozdíl 6i. A harmadik közgyGlésen jelen van a lelkes közponli litkár
is, hog y a bu zgóságol annál jobban fokozza . Hadd emlílsünk
meg a régiekböl nehány felolvasás lárgyal emlékezel oká éri! Kiss
S ándor lelolvas . A vasárnap falún és a Dávid Ferenc-Egylel
hal ás köre« címen. Deák Miklós: . Az uniláriusoknak vannak·.
bál ványképei ? kérdésr~1. Kádár lajos pedig: - Az elemi oklalásnak á ltalam gyakorolt módszerérök Vaska Béla: - Erkölcs és
mGveltség. címen . Kiss Sándor: - Az európai lörökhódolásnak
befOlyása a ke reszlénységre. , Kilyén Endre: - A meleg és a hideg
halásá ról . . ( sifó Salamon: . Belegség és orvosság. (A valláslanításról). Kádár lajos : - Szükséges·e az elemi iskolában a
záróvi zsga?' Hogy az irodalom ügye minél Jobban előmozdúljon,
irodalmi pályáza 101 hirdeinek. Ezen, a haloIIi énekeskönyv,ál iri
birálalával és egyházlörlénelmi kézikönyvével jUlalmal nyeri
Sim6 jános.
A munka mind jobban szélesGI és mélyűl. 1910 ulán már
a N őegyl e lekel is munkában laláljuk. Ezek közölt az aita-marei,
brasovi, sf. -gheor~hei egylelek nevévellalálkozunk leggyakrabba~ .
.A nagy háború ulan azonban a p. F,.·E. kebelében a Náegylel ~s
és Ifjúsági·Egylel minden egyhazkozségben megszerv,zádol! es
'ezel, nagyon érl ékes munkál végeznek.
)elenlegi tisztikar a kövelkpző: Elnök: Ülá Aran. Alelnök:
Benedek Gábor. Tilkár : Régeni Aron. Pénzláros: - - -
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14. A tarnava-.rnareköri D. F.-Egylet.
A D. F.·Egylet alakúlásakor ebben az egyház körben csak
öt egyházközség volt. 1894 februárius hó lO-én buzgó unitárius
lelkek mégis megalakítják a liók·egyletet Raco~ul de Suson
tartott gyfilésen. A gyfilésen jelen voltak Osváth Gábor esperes,
Deák Miklós ormenisi, Ütö Béla raco~ul de josi, Kiss Aladár
datki, Lörinczi Is1ván raco$ul de susi lelkészek, fereI.1czi Lajos..
raco~ul de susi, Egeni Sámuel datki, Sipos Ignác ormenisi tanítók.
Nem nagy szám egy alakúló·gyfilésen, de a lelkesedés pótolta a

nagy szám hiányát. Elnöknek Osváth Gábort választják meg, de
Ő rövid idő mulva lemond e tisztségről, utána rövid ideig Deák
Miklós lesz az elnök, azonban ó az egyházkörből hamar eltá·
vozván, Dániel Elek lelügyelő·gondnokot választják e tisztségre,
aki nem lakván az egyházkörben, helyette Lőrinczi István alelnök
vezette az ügyeket. Dániel Elek lemondása és Lőrinczi István
eltávozása után ismét Osváth Gábor lett az elnök, aki e tisztséget egész nyugalomba vonúlásáig viselte. Jegyző először Kiss.
Aladár volt, de legtöbbet Ütő Béla viselte e tisztet, aki az ese·
ményekről példás pontossággal vette lel a jegyzőkönyvet, amely.
ből pontosan megállapítható az egyházkörben lakó és régebben
ott lakott belső emberek példás kötelességludása.
Az egyleti élet az egyházkörben is ielolvasó-gyfílésekkel
kezdődött. Minden évben két ielolvasó·gyíllést tartottak az egyházközségekben ielváltva. A lelolvasások tárgyából kitűnik, hogy
a nép vallás·erkölcsi és gazdasági szempontjaira gondolnak_ Hogy
az egyleti élet minél virágzóbb legyen, pályadíjakat is !űznek ki;
a pályadíjak nyertesei: Osváth Gábor, Deák Miklós és Kiss
Aladár voltak. A régi lelkészek között kíváló munkásságot iej·
tettek ki ebben a körben: Osvát h Gábor, Deák Miklós. Lőrinczi
István, Kelemen György, Kiss Aladár, Ütő Béla , az újabbak közűl
Szén Mihály, Kisgyörgy Imre, Kelemen István és Fekete Lajos_
Egy kívá ló tanítói gárda rendkívűl nagy szolgálatot tett az ügynek.
Hadd emlékezzünk meg róluk is. PéterfI' Gyula hoghizi áll. ig.tanító, Nagy Árpád. ormen,i ig.·tanító, Ferenczy Lajos raco,ul
de susi ig.-tanító, Egeni Sámuel és Pálffy ÁkOS datki ig .·tanító,
László Gyula cohalmi tanító, az ottani leány-egyházközségünknek
lelke, a D. F.-Egyletnek igazi munkásai voltak. Ezek a kítünő
népnevelők részt vettek minden egyleti munkában, egyház kör i
dalárdát alapítottak. mell' anllyi lelki gyönyörüséget okozott a
közönségnek a D. F.-Egyleti gyűléseken.
A D. F.·Egyleti gyfílések nemcsak híveinket vonzották, ha·
nem örömmel részt

vettek azon más felekezetUek is. Nistof"

Joachim, aki később Odorhei vármegye revizora, azután meg
inspektor lett és Bibó Samu ref. vallásu jegyző felolvasása ikkal is
közreműködtek az egyleti munka sikere érdekében. A gyűlésnek
művészi pont jaiban
működött .
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pedig számtalan más felekezetG

is közre-

Az egyházkóri egyJeti munka most is a régi csapásokon

halad, zaj

~uJ

né/kűl,

de kilarlással. Már 1910

körűl

DIó Béla raco·

de josi lelkész indítványára kimondották volt. hogy az egyleti életet az egyházközségi szervezetek kiépítésével is ki keH
egészíteni, Azóta meg js történt .
Jelenlegi tisztik~ra: Elnök: Kelemen István, titkár: Szén

Mihály. pénzláros: Olő Béla.
•

15. A D. F. E. turda·aire~i köre.
Turda·aire~i egyházkörben a D. f. E. liókja 1894 május
24·én Turdán larlotl gyűlésen alakúlt meg. Elnöke letl Csegezy
Mihály köri lelügyelő gondnok, lörvényszéki elnök, liszleleIbeli
elnök, Csegezy László köri esperes, jegyző lélay Domokos va·
leni-j lelkész, titkár: Biró Lajos corne!?ti lelkész, pénztáros: Ador-

ján Domokos furdai ig.-tanító és énekvezér. Az alakúló gzűlés

már úgy volt előkészítve, hogy egyútlal ünnepies műsorral is
meglephessék a ha llgalóságot. Csegezy Mihály elnök remek meg·
nyílóban üdvözölte a lagokal és vázolta a D. f.·Egylel nagy cél·
jait. Gál Miklós pedig jeles lelolvasással emelte a hangulaiol;
Kanyaró Mihály laníló és Demeler Dénes közreműködésével
méltó volt a lelkes hangulaihoz, valamini a Taresalalvi Alberl
üdvözlőirala is.
Az egyházkörben kíváló munkásságol lejletl ki Bíró lajos
az egylel megalakúlásáérl. A megalakúlás ulán az egylel mind·
járl kíváló munkásokal kapotl Simó János (akii alelnökké is vá·
laszlotlak) lurdai és Józan Miklós (aki lilkár lesz) rimileai lelkés zekben. E kél nagy erő nem sokáig boldogította az egyházkörl,
merI Simó János !ialalon, 1900·ban meghalt. Józan Miklós pedig
BudapesIre menl, hol nagy lehelségének meglelelőbb helyeilaJál.
Turdára lőrinczy Dénes, Rimileara oedig Némelh 151ván megy,
akik mindketlen kíváló munkásai a D. f.·Egylelnek. Simó János
halála ulán az elnökségel Lőrinczy Dénes viseli' az egylel bízalma folyián.
A lisz1ikarban változás 1909-ban áll be. midőn elnök lesz:
Lőrinczy Dénes lurdai lelkész, alelnök: Adámossy Gábor pla"1ili
lelkész; lilkár Gálli Mihály, pelrioasai lelkész. pénzláros újból:
Adorján Domokos lurdai énekvezér . A háború végéig élénk munka
lolyl, mikor is az oslromállapolos idők megakaszloltak évekig
minden egyleli munkát.
Ez egyházbörből csak gyér adatok hoz juthatIam s ezért a
a mllnkásságról csak röviden számoJhatok be. A már emJített

lelol,asó- első gyűlésen kívűl kíváló munkásságot lejtett ki: Józan
Miklós. 1899 évi moldovene,ti gyulésen, mikor Boros György
lólilkár is jelen volt, Adorján Domokos: A nők munkaköre címu
felo:vasásával, Csiki Viktorné: Az anya a vallásosság terjeszté-

séb ln tárgyú

előadásával

(1900). Nevezetes

gyűlésük

volt 1904

május 29 -én, mikor imát Benczédi Domokos petrioasai lelkész,
-
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egyházi beszédet Gálfi Zsigmond cheiai lelké3z mondott, Dávid
ferencr51 pedig lórinczy Dénes esperes tartott felolvasást. Az
Admján Domokos vezetése alatt álló dalkör pedig öl darab éne-"
ket adott eliS.
Ebbe a. ~örbe tartozik az abrudi egyházközség, amely már
a megalakulasakor megalakította az egyházközségi tagozatot
melyben állandóan érdemes munka folyt.
..
Az egyleli élet elmélyülésével ebben a körben is megalakúltak az egyh3zközségi alakúlatok. Ezek között az abrudi egyházközségi alakúlat ulán legrégibb a bádeni NiSegylet, melynek
munká.sságáró l annyi jót olvastunk.
Ujabban az egyleti munkakör és vezetőség is újjáalakúlt
1933 nov. 13·án Plaestin, ahol köri ifjúsági konferencia is volt
a főt. Dr. Boros püspök úr jelenlétében. Ez alkalommal elnök
lett egyházi részről Dr. Szathmári Miklós s!mdule.ti lelkész, vilá~i részről Adorján Géza egyházi tanácsos. Női alelnök Dr. Pataky jenőné és Csongva y Dénesné, titkárok: Gál Irén tanítónő
és Zsigmond Ferenc tanító. Pénztáros: - - -

16. A D. F. E. Ifjúsági Köre.
A D. F. E. szervezele nem volna teljes, hogyha az ifjúság
hiányozna belöle. D. F. E. Ifjúsági Köre 1900 április havában
alakúl meg Dr. Boros György egyleti titkár buzdítására és védnöl-sége alatt. Az alakúló-gyaJésen jelen volt 50 főiskolás ifjú.
Az első tisztikar tagjává megválasztották a következőket: Elnök:
Tóth Ernő; alelnökök: Kelemen lajos, Pállly józsef, Mikó Imre;
titk.ir: Bi ' ó Pál; pénztáros: Adámossy Gábor; jegyzők: Költő
Gábor és Nagy Elemér. Választmányi tagok: Dr. Ferencz józsef.
akit abban az időben »sub auspiciis regis « avattak doktorrá,
Elekes Dénes, Ralfay Károly, Gál Miklós, Pap Domokos, Gálfalvi
Sámuel, György jános és Kriza jános. Sajnos a D. F. E. Ifjúsági
Kön első vezetőségéből már többen nem élnek, de az élők ma
is a magyarság élei ében számottevő, sót többen vezető szerepet
töltenek be. Az ifjúság jól érezte magát a Dávid Ferenc lobogója
alatt és munkához látott. Elkészíti az alapszabályokat és bemu·
tatja jóváhagyás végett az anyaegyletnek. Az alapszabályokban
henne van az egylet munkaprogramja is, mely szerint az egylet
tagjai a Dávid Ferenc szellemében való vallásos-erkölcsi élet
mélyítésére törekedve, társadalmi és tudományos munkásság áltat
arra igyekeznek, hogy a társadalomban rájuk váró feladatoknak
megfelelhessenek. E végból az iskolai év alatt gyűléseket, összejöveteleket tartanak, felolvasásokkal, szavalatokkal és szabad elő
adásnkkal és ezeknek megbeszélésével, megbírálásával és nevezetes egyházi és nemzeti ünnepek alkalmával díszgyűléseket ~en
deznek. CSt&pa boldogság visszaemlékezni a munka kezdet~~e ..
midőn az egylet egyes kíváló tagjai tanúlmányaikat előadjak.
Kelem en Lajos, Pap Domokos és Szentmártoni Kálmán a törté54
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nelem

köréból, a papnövendékek a teol. fanúlmányok köréból
tartanak előadáso kat , a jogászok pedig szintén a saját tanúlmányuk k ö ré ből s amellett az egyes gyméseken szavalatokkal is

közremGködtek az egyes tagok. Az ifjúsági egyletben az 1900-as
években elnökök voltak: Mikó Imre. Pap Domokos (aki egy
nagyon fontos munkatérre: az egyháztörténelem művelésére hivta

fel a figyelmet), Szentmártoni Kálmán, Kelemen Lajos, Abrudbá nyay Ede, Borbély István és Sándor János, utóbbi évekig viselt e e tisztséget. Ha nem is éppen a kormányrúdjánál , de a
vezetés ben mégis résztvettek és az egyleti munkában kiválóa n

mu köd tek még az említetteken kívfil: Kovács Kálmán, Bedő
Gábor, Bodóczy Sándor, Arkosi Tamás, Kiss Sándor és Ütő
Lajos stb.
Az egyleti munka az életre való készGletben, eszményi cé lok megvalósításában merűlt ki. Az egyletben beszéd tárgya volt
a nép nevel ésének gondolata is, sok szó esett

az

úgynevezett

- Szabad egyeteme. ről. amelynek keretében a nép számára eljuttatható lenne a kultúrának nagyobb áldása is, de ezeket a
kérd ése ket abban az időben rábízták a papokra és tanítók ra.
mint a népnek hívatásos nev e lőire .

Az Ifjúsági Kör az 191 0 évi nagy ünnepélyen még mGködőtt , a kör nevében Sándor János fiatal tanár üdvözölte is az
anyaegyletet, de a világháború tövében megszűnt, vagy legalább
is nem találjuk semmi nyomát, hogy aztán a háború belejezése
után megújúlva és megerősödve támadjon lel.
A világháború nemcsak nagy gyászt hozott az emberiségre
a sok millió kiontott élet és eltiport boldogság árán, hanem tanúlságokat is. Egyik legnagyobb tanúlság az. hogy a nép vezetői, az úgynevezett értelmiség meg kell találja a kapcsolatot a
falú népével, a nem zet többségével, a valláslelekezet tagjaival s
közös szellemet, lelfogást és a kultúra iránti állandó kapcsola tot ki kell építeni. A D. f. Ifjúsági Körének ez volt a háború
után a helyes kiindúlási pontja. Ezen a téren kíváló munkásságot lejtett ek ki Gyallay Pap Zsigmond - A nép és az intelligencia «
és Mikó Imre: - A magyar lalú és a nemzetiségi kérdés« címu
munkájával. Az emlitett és más ifjak buzgó és lelkes munkájáv al, megsze rvezik 1927 évben az egyetemes unitárius ifjúságot
azzal a gondolattal, hogy az unitárius ifjú, legyen akármilyen
loglalkozású, löldmíves vagy pedig a legmagasabb végzettséggel bíró, érezzen együtt egymássa! s lejlődjön ki az a tud~t
bennük, hogy egy laJnak és egy vallaslelekezetnek a ha,. Az Iftllsági Kör ez időben történt teljes újjáalakúlásának vezére. SzentIványi Sándor volt, aki abban az

időben jött haza amerikai ta-

núlmány útjáról.
Nem leladatunk. hogy e nagy reményekre jogosító
sület teljes munká sságával foglalkozzunk , de azért

hogy ez egyesúletben kIváló

szervező

munkát

Iványi Sándor cluji, Balázs ferenc cheai, Máthé

•

•

sacuem,

-

55

L6rinczy Dénes bucuresli lelkészek, Dr. Vajda Béla, Valyi Ilonka,
Veress Akos. Dr. OáJffi Zoltán s még szá mosan a eIu ji központban és egyebütt.

Örömmel állapíthat juk meg , hogya háború el ő tti és luiború

ulani D. f. E. lfjúsagi Kör közölt gyönyör G

f e jl ődés

lálszik. A

cluji központban abba n az időben az összejövetel helye a teológiai
ifjak olvasó - és az olvasóterem mellett levő tanterem volt, mely
a teológ iai akadémiai hallgat 61< szá mára sem tülságosa n nagy
helyiség, az összes tagol< befogadásába pedig egyáltalán nem

vo lt elégséges. Ma megfelelG terem á ll az Ifjúsági Egylet rendelkezésére, amely gyGlés tartásra éppen annyira megfelel6 , mint
ifjúsági otthonnak szórakozás céljaira.
Ilyen na gyfontosságú haladás az is. hogy már minden na-

gyobb unitárius fal úban meg van szervezve a D. f. Ifjúsági
Köre, amelyben értékes munkásság folyt eddig is és jövö re nézve

még nagyon so kat várunk.
Az ifjúság számá ra régebben az a nyaegylet gondoskodott
lapról s időközben kiadta a . fiatalság Bará tja « dma ifjüsági
la pot. A D. f.·Egylel lapjá ba n, az - Unitá rius I< özlönyben< az
Ifj úság i Egylet szá má ra külön rov al nyilt meg, a legúja bb idöben az »Ifjúság világa « címen az »Unitárius Közlöny « mellékielet
adott ki, a melye l Szent-Iványi Sándor szerkeszlett. Az Ifjúsági
Egylet azonban arra törekedett, hogy kül ön öná lló lapja legye n
s 1929-ben beindít ották a »Kévekötés « címU ifjúsági lapot, melyet
az ifjúság és a fiatal lelkészek szerkesztenek. A lapnak l egel ső
szerkesztője Weress Akos volt, azután Balázs ferenc ma jd Szabó
Sámuel követ kezett, jelenleg pedig fikk er Já nos plaiesl i lelkész
szerkeszti a lapot. Az egyház és a magyar tá rsadalom na gy reményekkel néz az Ifjúsági Kör munkássága elé s az évenl,ént
rendezett ifjúsági konferenciák jó eredményei azt is mulatják,
hogy nem hiába.
17. A budapesti ID. F .-Egylet.

A D. f.·Egyletnek Budapesten má r kezdeiben sok lell,es
hi ve volt, de az ottani egylet csak 1900-ban a la kúIt meg, midön
Józan Miklós lett a lelkész. A megalakúláskor a tagok szá ma
140 volt és 30 angol vendég volt jelen. Tiszl ikari a I,övetl<ező
jeles unitáriusokból á llították össze: Elnök: Ürmösi Miklós mi niszteri titkár, al elnök ök : Perezelné-Kozma flóra és Koz ma Gyula
igazgató, Iii kárai : Józan Miklós és Buzogá ny Agnes la nárn ö.
Má~ e nevek biztosítékul szolgálnak arra, hogy az egyesGlet kiva!o ,munkftsságot fejt ki, amiről a budapesti D. f. E. évkönyve
nYllvanvaloan tanúskodi k. Az elnökséget 24 válaszimányi la g segiteHe munkássá~ában, akiknek fele 116 volt . A kíváló, lell<es munkások gá rdá jábol ki kell emelnünk Ujvári László hilroko nunkal.
a~i a bud~pe5ti unitáriu s mozga lmakr61 oly fáradha tatl an ponl ossaggal Sza mait be az »Unitáriu s K öz löny «-ben.
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Az egyleti munkának iH is egyik lényeges alkotórészét a:·
kották a fe1olvasó-gyúlések, melyekben a kíváló - művészi programm mellett a legkíválóbb unitárils és más vallásü. irók és
közéleti emberek ol Jastak feL Az unitárius kiválóságok közül
föl említjük, Kanyaró Ferenc: Dávid Ferenc küzdel~ei a XVL
században, Percze!né·Kozma Flora: Toltstoj és a szabadelvu
egyházak_ A modern szabad gondolat és a reformádó haladása.
A szabadelvű teológia elódei korunkban. más tételekr51. Kozma
Ferenc : Dá vid Ferene élete, Lórincy DéI1t...'5: Dávid Ferenc ről. a
lelki szabadság apostoláról, Dr. Barabás Abel: Az örök nöiesség.
Buzogány Anna: Leá nyaink vallásos nevelése. Máthé György:
Hit, vallás é3 tudomány, Dr. )30ros György: Messiás_ Unitárius
eszmék. Józan Miklós pedig Otvös, mint gondolkozó címu ér te kezésével, valamint szép imáival és hatalmas erőből dúzadó költe·
ményeiliel járúlf hozzá a mindig magas színvonaion álló ünnE'-

péll'ekhez. A budapesti egyletben más

felekEzetűek

nagyobjszámban

min t a cluji központban .

mGködtek

köz re,

talán még

Ezek közöl! a legnevezetesebbek : Masznyik Endre pozsonyi ev .
teol. akadémiai tanár, Dr. Kecskeméti Lipót főrabbi, Benedek
Elek, a jeles székely meseÍró, Kovács Sándor, ev. teol. tanár.
Szabolcska Mihály a híres rel. költő·pap, Szitnyai Elek fővárosi
tanár. Rohoska József sárospataki ref. teol. akad. tanór, Sztehló
Kornél a kiváló ev. jogász, Hornyánszki Aladár ev. teol. tanár,
Bernát István a )1 Magyar Gazdaszövetség« elnöke stb. E zek a

kiváló nevek eléggé mútatják, nogy az unitárius név a Dávid
Ferenc lobogója al.üt tiszteletnek és megbecsmésnek örvendett
Magyarországon.
Mint igen érdekes és fontos eseményt meg kell említsük
azt is, hogy Annie Bezant, a nagy teozófus apostolnő is megfor·
dult egy ízben az egyletben és előadást tartott.
A fönt, sajnos. csak hézagosan vázolt munka elsosorban a

magasabb értelmiség iqényeihez volt szabva. Termószetes, hogy
. erre Budapesten szükség volt. Az egylet azonban nem állott meg
ennél a nagyon is fontos feladatnál, 1910·ben vándorgyúlést tart
Polgárdin, hogy a vidéken is megismerkedhessenek az egylet elvei·
vel. A következo évben megalakítják az Ifjúsági Körl. melynek
elnöke Balog Sándor. védnöke pedig ÜrmösI' Miklós lett. Az
lijúsági Kör munkásai között kitűnt Tóth István, jelenlegi eluji
fogimnáziumi tanár. jeles festomuvész, aki novelláival gyönyör·

ködtette a hallgatóságot. A D. F.-Egylet föl karolja a Budapestre
szakadt cselédek ügyét. Ezt az ügyet Perczelné vezette, aki gyakran megis uzsonnázfatta.a cselédleányokat. de Perczelné segít·
ség ére voltak Buzogány Agnes és Németh Gizella fóvárosi tanár·
nök. ))A cseléd otthonban« minden vasárnap délután összegyíiltek
a székely leányok s ottan nemcsak előadásokat tartottak szá·
mukra, hanem Németh Gizella tanárnó kézi munkára is tanítaHa.
A kálvária-téren a székely munkásokat gyiijtöttek össze, hogy
azok se feledkezzenek el azokról a valláserkölcsi elvekröl, melye·

-
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ket a székely falvak kis templomaiban

olyan

áhítattal hall.

gattak.
A budapesti D. F.-Egylet teljes lelkesedéssel karolta lel
missziój·ügyünket, miáltal Józan Miklósnak, aki egyedüi szinte
emberfeletti erővel végezte a reá háramló munkát, minden munká.
jában segítségére volt, egyházunk szent ügyének pedig felvirá.
goztatására szolgált.
A világháború alatt a budapesti egylet is a háború okozta

nehézségek és kérdések belolyása alatt működött. A háború
belejezése után pedig politikailag elszakadtunk egymástól és e
soro k írójának nem állott módjában, hogy munkásságukat ligyelemmel kísérje. De a hézag os tudósításol, ból örömmel állapít juk
meg, hogya gyönyörü kezdettel megindúlt D. F. Egyl. ti munka
nem veszített komolyságából és mélységeiből, hanem amegindúlt
mesgyén a régi kitartással és buzgós~g3al halad előre. A budapesti D. F.-Egylet méltó a zászlóhoz. amelynek szolgálatában áll.

18_ A Nökszölletsége.
A D.. F. E. alapszabályaiban és a gyakorlatban is a nőknek
a férfiaké val egyenlő munkakört juttatott s éppen azért a Nők
szövetsége elég későn, 1910-ben, a nagyemlékzsinat alkalmával
alakúIt meg. Az emlékezetes nagy nap alkalmával ugyanis nagyon
sok angol és amerikai unitárius nő is jelent volt s midőn hittestvéreink elmondották, mily áldásos tevékenységet lejtenek ki
s kihangsúlyozták azon szándékukat, hogy szívesen együtt müködnek a rr,agyar unitárius nőkkel, az egyleti titkár indítványára

megalkották a i\őkszövetségét. Ezen alakúlat tisztikara a következő volt: Elnök Főt. ferencz Józselné, alelnökök: Dr. Boros
Györgyné és Pákey Lajosné; budapesti elnök: Perezelné-Kozma flóra; titkár: fangh Erzsébet és Végh Mihályné; jegyző:
Sámi Erzsébet; pénzláros: ferencz Tita; külföldi levelező Boros
Irén és Ferencz Tita.

A Nőkszövetsége lelkesen munkához fogott; 1910 deeembe- .

rében az »Unitárius

Közlönyben«

felhívást bocsát ki, melyben
felhívják az egyházközségeket a Nőegyletek megalakítására és

vázolják azokat a feladatokat, amelyek a Nőkszövetségre várnak.
(Unitárius Közlöny 1911. 31.) A titkári jelentésből örömmel állapíthafjuk meg, hogy eme mozgalom az egyházközségekben nem
ma ' actott visszhang nélkül. Mere.tin, Sanpaulon. Craciunelen,
Badenin, ~ighi.oaran már az első megindúláskor megalakúinak
a Nőegyletek. A munka az említett nagyon fontos misszió-űgyb~
kívül az egyházi élet bensőségessé, élénkkététele körül folyt, midőn 1914-ben kitört a világháború, amely megadta az irányt a
N5kszövetsége mun'(álkodásának is. A szeretet munkáján kivűl
kiválóan értékes tevékenységet fejtettek ki azáltal, hogy a háborús bonyodalmak miatt Angliában rekedt hazánkfiai hazajövetele
érdel< ében sil<eresen közbe tudtak lépni. Ha egyébb sikere nef!'
volna az egyletnek, csak azért is érdemes lett volna megalapítan!.
•
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1917-ben a Nőkszövetségének munkája új lendületet velt. Az

)t Unitárius J<özlönyben" a :e Nők világa « címG rovatot újból megnvi ~
tották, mely rovatnak vezetésére a melegszívG kőltónót : Ürmösi
Károlyn ét nyerték meg s er5s mozgalmat indítotfak arra nézve,
hogy az egyházközségek is szervezzék meg a Nóegyleteket.
A háború és a háború után bekövetkezett események nem
kedveztek az egyleti életnek. Azonban 19 ~ 2·ben, midőn az ostrom-

állapotos idők szG nni kezdtek, újból neki lendGIt az egyleti éleI.
Egy lelkes ünnepélyes közgyGlés keretében, midőn egy magával-

ragadó beszédben szögezte le egyik kíváló nő a szövetség jelen-

töségét, a tisztik"t újból választják. Elnökké választják Dr. Boros Györgyné javaslatára mélt. és föl. ferencz Józsefnét , ügy.-alelnöknek: Dr. Boros Györgynét, alelnöknek : fangh Erzsébetet, fólitkárnak: Ürmösi Károlynét, litkárnak: Abrudbányai Ervint, pénztárosnak : László Gyulánét. Az amerikai hitrokonokkal való levelezésre
megnyerték Dr . Kauntzné-Engel Ellát, az ango l hitrokonokkal való
levelezésre pedig Boros Rózsikát, a belföldi levelezésre pedig Ürmösi
Károlynét. A választmányi tagok számát !ízben áHapították meg, de
ezenkivGl a D. f. E. választmányának női tagjai is a választmány
tagjai lettek, A gyűlésen, melyen Dr, Boros Györgyné ügyv,-alelnök elnökölt, több üdvös határozatot hoztak. Nevezetesen: erös
m~zgalmat indítanak a vidéki Nókszövetségének megszervezésére.
a vaHásos élet belsö elmélyítését minden lehetö módon munkáIják s a templomot már külsöleg is széppé és vonzóvá igyekeznek varázsolni, s a városba özönlő híveinek ügyét felveszik, a
munkanélkülieket munkához juttatják, a szeretet munkáját minden
vonalon megvalósítják. A titkári jelentésből örömmel áHapítható
meg, hogya vidéki Nőkszövetségek áHandóan szaporodnak és
egyházunk érdekében kíváló munkásságot fejlenek ki. (Unitárius
Köz töny E22 évf. 109, 110 lap,)
A ciuji központi Nőszövetségének munkája ezen a csapáson haladott. Mondhatni, tervei megvalósításában talán még nagyob, és sikeresebb volt, mint magában a tervezésben , Megszervezik a missziói munkát a külvárosban levő híveink látoga·

tására és segélyezésére, melyben különösen Dr, Mikó Lőrincné
és egyik kíválóan jeles úrnő munkált nevezeteset az iskolaköteles gyermekek felkutatásával és segélyezésével. De más Nősza
vetségi vezető hölgyek is kíváló munkásságot fejtettek ki e téren .
A népművészeti értékek megmentése es megismertetése szempontjából kapcsolatot keresnek Rimiteával. e régi eredeti saját-

ságokat megőrző egyházközségUnkkel, amelynek művészi termékeiből kiállítást rendeznek, E téren is Dr. Mikó Lörincnéé a
vezető szerep és a lankad hallan buzgóság, de egyik nagyon sike·
rUlt munkában segítségére volt Dr. Borbély Istvánné is. A szövet ség kíváló tagjai programmjukba foglalják az emberszerető
munka minden megvalósítható alakúlatát. Az ily munkához azon·
ban pénz kell s ezt a pénzt elő is teremtették. A szükséges
pénzösszegek előteremtéséhez az utcai gyGjtések szép sikerei
-
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járúltak .hozzá, de a lelkes noegyleti t3.gok nem kímélték a fáradságot, hogy más úton is (pénzintézetektól való segély kérés
estélyek rendezése) jövedelemhez ne jussanak. A szép Összegekre
menő pénzből minden évben karácsonyfa-estély t rendeztek, mikor a szép és áhítatos ünnepély mellett a szegény gyermekeket

és más segélyre szorúlóka t segélyeznek. A

Nőegylet

más alka-

lomma l is kinyújtotta segÍtőkezét afra felé, ahol segítségre szofúlót látott. Egy tanár árvájának nevelését magára vállalta, több

leányotthoni szegény tanúlóleánynak költségeit kifizette, a gyermeknyaraltatási akcióban r észt vett, bevezeti az elemi iskolába
a 10 órai egy pohár tejet , betegnek kamatmentes kölcsönt nyúl-

tott, más beteget segélyezett és közbenjárt Dr. Gyergyay Árpád
orvostaQár úrnál, hogy ingyen operálja és kezel je hosszabb ideig
egyik szegény beteget. A Romániai Magyar Nők Központi Titkárságával felveszi a kapcsolatot, a református leánygimnázium

számára alapitvány t tesz. A szeretet munkájában egyik legfőbb
gondját képezte a leányotthon berendezése, amelyben amerikai testvéreink közűl segitségére jöttek a leá nyotthonnak,
úgy, hogy az amerikaiak segítségével a Nőkszövetsége több
mint 100.000 (százezer leu)értékű összeget fordított a leányotthonra.')
A Nőkszövetsége minden évben tartotta és tartja most is a
felolvasó-gyűléseket, kötőkéket, melyek mindenkor magas szinvonalon állanak. A belmisszió-ügyben is közreműködött . Gyallay
Pap Domokosné vezetése mellett az unitárius -cselédleányokat
összegyűjtik valláserkölcsi és társadalmi szinvonaluk emelésére.
Dalárdát, vegyeskart szerveznek, melyben a buzgóságot emelik
az ünnepies istentiszteleteken való közreműködéssel.
A NÓkszövetsége vezetésében 192B-ban változás is állott be.
Ez év februárius hó 19-én főt. Ferencz József püspök elhalálozván, vele lélekben annyira összeforrott neje, főt. és mélt. Ferencz
Józsefné sz. Gyergyay Anna az e~yleti élettől visszavonúlt s helyébe elnöknek főt. Dr. Boros Györgynét választották meg,
alelnöknek pedig Dr . Mikó Lőrincnét, ellenőrnek pedig Lőr inszy
Zoltánnét; a tisztikar többi tagjai a régiek maradtak. A. Noks zövetsége bensőséges rokonérzéssel és a tisztelet legmelyebb
át érzésével osztozott elnöknője gyászában és siratta meg 1932-ben
bekövelkezett halálát. A tisztelet és hála kifejezését a haláleset
alkalmával és az azután rendezett ünnepélyen is Ürmösi Károlyné
fejezte ki meleg szivvel és igazi értékeléssel. .A NŐk.szövets~ge
igaz értékeléssel üdvözölte fót. Dr. Boros Gyorgyes felesege
ő mélt óságaikat a püspöki székben abban a biztos reményb~n,
hogy az egyleti életnek igazi támaszát látják a püspöki csaladba n, amely családdal a D. F.-Egylet élete úgyszólva össze van
n ő ve .

Utóbbi időben a Nőkszövetsége szűkségesnek látta, hogy az
I) Al adato k Csi fÓ Sabmon né ügyv. ·eI Dök nő .. }elenléséb ő l - vano :lk

véve.
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alapszabályokat a jótékony noegylefek m!nfájára átdolgozza. Erre
azért volt szükség, hogy minden adando alkalommal minden kü.
lön engedély nélkúl gyűjtést rendezhessen a iótékonysági·egyle.
lek mintájára. Az új átalakított formájában és alapszabályaiban
a Nók3zövetsége a következő címet vette föl: »A Dá vid ferenc
Unitárius Nák Országos Szövetsége« s 1932 óta. mint ilyen
önállóan működik.

Az egylet a régi búzgósággal és

lelk~sedéssel

dolgozik a

vaJlásos emberszeretet nemes eszméjéért. Örömmel látiuk, hogy
a ókszövetsége sok vidéki falúban és városban is már régóta

nagy sikerrel dolgozik. Sajnos, terünk nem engedte, hogy ezeknek a történetével, munkásságával foglalkozzunk .

A központi D. F. Unitárius Nők Országos Szövetségének
jelenlegi tisztikar. a következő : Elnök: Főt. mélt. Dr. Boros
Györgyné, ügyv.·alelnök: Csiló S.lamq.nné, alelnökök : Dr. Mikó
~őrincné és Vajda Lajosné. Főtitkár: Urmösi Károlyné, jegy ző:
Ozv. Csató Pálné, pénztáros: László Gyuláné, ellenőr: L5rinczy
Zoltánné.
•

•

•

•

•
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