Dávid. Ferenc emlékezete halálának 350-ik évfordulóján.
Papp Domokos egyh. tanácsos, jószágfelügyelőségi elnöknek Raffay
András.
Az iskolai és nevelés ügyekkel kapcsolatban a tanoncoktatás
és a szorványok gondozásának kérdése adott nagyobb aggodalomra és megfontolásra okot. Égető, fontos kérdés mindkettő. Arra
vonatkozóan is megtette az Egyh. Főtanács ez időszerinti lehetőt,
de a szorványgondozás kérdésében Dr. Ferenczy Géza főgondnok
úr lelkes elhatározó szavaira kimondta, hogy tovább halogatásnak
helye nincs. Szegények, nyomorúságosak vagyunk, de a többi
adósságunk mellett arra is csak megsegít a jó Isten, hogy a szorványok gondozására most azonnal egy missziói lelkészt állítsunk
be. Elhatározássá lett s lelkes reménnyel várjuk azt a missziói
lélekkel rendelkező lelkes pásztort, ki alkalmasnak érzi magát és
vállalkozik az unitárius misszióra.
Jó reménnyel vagyunk, hogy a 350 éves jubileumi esztendő
szelleme és emléke alkalmassá teszi egyházunkat az épitő munkára.
Hü krónikás.

A Dávid Ferenc emléktábla visszahelyezése
és leleplezése Déván.
Dávid Ferenc halála 350. évfordulójának legszebb és legkegyeletesebb eseménye a pár évvel ezelőtt lerombolt dévai emléktábla visszaállítása és leleplezése volt. Hozzátartozik a történelmi
megörökítéshez, hogy az egyház lelkes vezetőinek tervét első püspökünk fenkölt lénye iránti hűséges ragaszkodással tette magáévá
a jövő biztató ígérete: az eszméiben és erkölcsi érzésében nemesen élő unitárius ifjúság s igy nemcsak az utódok kegyeletes tényét
bizonyítja az emlékmű visszaállítása, de már a jövő maga is megnyilatkozott e mű előttünk való tiszteletében s az eszme őrzésében és megtartásában. Ez a szellem hatotta át a mi dévai ünnepünket s ez a szellem vezérelt mindenkit a dévai vár romjaihoz, a
visszaállított emlékmű leleplezéséhez.
A leleplezési ünnepség nov. 13-án délelőtt 10 órakor kezdődött s
nyugodt lélekkel mondhatjuk: unitárius zarándoklat volt ez, amelyben
részt vett egyházunk hivatalos szervezetein kivül az egész magyar
unitárius társadalom, öregek .és ifjak, férfiak és nők, az Egy Isten
hitét s nemzeti viseletüket hűen őrző székely testvéreink s az értelmi osztályok egyaránt. Unitárius zarándok-út volt ez a dévai
vár romjaihoz, ahol utolsót lobbant ami örök világitófáklyánk, ahol
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utolsót lehelt istenhitünkben és életünkben megnyugvást adó szellemi vezérünk. Zarándok út volt ez, amelyben megtisztulást és megerősödést kerestünk mindannyian, egyszerű falusi emberek a görbe
hátú székely hegyek alól s alföldi rónának testvéri szót, friss erőt
hozó férfiai. És fennt a hegyen, a ködös magosban, ölelő karokkal várt és zárt magába Dávid Ferenc szelleme: hitünk és erősségünk minden viharokban, harcos harcokban.
A teológia énekkara nyitotta meg ünnepségünket zengő énekkel, Istendicsérettel, majd az árkosiak ajkáról szállt fel a fohász.
Az előbbi kart Ütő Lajos, messziről jött székely testvéreinket pedig
Régeni Áron vezette. Ezután dr. Boros György mondott fennkölten szárnyaló, magasztos zengésű imát, majd áldást arra a helyre,
ahol mártirkinjaít szenvedte reánk évszázak gomolygó borúi között
is őrködő Pásztorunk s ahonnan megdicsőülve szállt egykor a
hallhatatlanságba. A tordai dalkör Erdős Mihály által vezényelt
vegyeskari éneke után az üdvözlő beszédek tettek tanúságot őszinte
meghatottságunkról s hódoló emlékezésünkről. Dr. Ferencz József
az egyetemes egyház nevében hódolt, amikor a Képviselő tanács
koszorúját elsőnek helyezte el a cella hűvös mélyén szimbólumként álló márványkő talapzatára. Mr. Welke az angol és amerikai
unitáriusok részéről bizonyította, hogy ők is megértő kegyelettel
őrzik mindig az unitárius vallás megalapítójának nagy emlékét.
Dr. Kozma György hódmezővásárhelyi közjegyző és felügyelő
gondnok elszakadt testvéreink könnyes üzenetét hozta. Csifó Salamon Dávid eszméinek hü letéteményesei: az unitárius papok nevében tett vallomást. Vályi Ilonka, ez a törékeny, halk szavú lány,
élő bizonyság volt az eszme hallhatatlansága mellett s hogy a
jövő ifjúsága szive legmélyén hordja Dávid Ferenc ideáit: dr. Vajda
Bélával egyetemben az ifjúság képviselői voltak s az unitárius hiteszme jővő sorakozóinak koszorúját hozták. Hunyadvármegye magyarságának tiszteletét s vigyázó szeretetét dr. Meskó Miklós fejezte ki. Ezután a vargyasi dalárda énekelt Kis Károly vezetésével,
majd dr. Boros György püspök gondos szeretetet kérő szavak kíséretében átadta a világ unitáriusainak legszentebb emlékét: a Dávid
Ferenc utolsó sóhajaira emlékeztető dévai cella márványkövét Hunyadvármegye és a Hunyadvármegyei Történelmi Társulat képviselőinek: Candrea Valér subprefectnek és Mailász József igazgatónak, akik azt szives beszéd kíséretében átvették. Ezzel az emléktábla leleplezési ünnepe véget ért. S a közönség áhítatos lélekkel lépett be abba a cellába, ahol Jézus ideáljai legtisztább lelkű
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hitvallójának, a hit és meggyőződés mártírjának utolsó földi lakhelyét tiszteljük.
A márványtáblát Zsakó Kálmán marosvásárhelyi kőfaragómester ottani egyházközségünk gondnoka készítette. A magyar mesterek alázatos szerénységével tartózkodott attól, hogy ahol Dávid
Ferenc emlékének kellett oszlopot emelni, ott az ő neve is ékeskedő
helyet kapjon. De Zsakó Kálmán megérdemli, hogy kegyeletes munkájával együtt az ő nevéről se feledkezzünk meg.
A zarándok menet meghatódott lélekkel indult le a meredek
úton. És sokáig hangzott még utána a zsolozsma hangja: „Te
benned bíztunk elejétől fogva". És Te benned bizunk mindörökké.
Bizunk.
S. Nagy László.

A Dávid Ferenc Egylet hódolata Dávid Ferenc
szelleme előtt Kolozsvárt és Déván.
A Dávid Ferenc Egylet nemcsak hogy méltón kivette a részét
halhatatlan vallásalapitónk és első püspökünk emlékünnepségeinek
sorozatában, de nyugodtan mondhatjuk, hogy egyik főrészese volt
a munkának is, a sikernek is. Örök emlékezetű névadója halálának 350. évfordulója alkalmából az egylet a következő ünnepségeket tartotta: nov. 9-én d. u. 5 órakor diszgyűlést tartott a kollégium dísztermében, melyet teljes egészében Dávid Ferenc szellemének magasztalására szánt. E díszközgyűlés programja a következő volt: Oláh K. „Dicsőség" c. müvét énekelte a kolozsvári
Dávid Ferenc vegyeskar. Vezette Ütő Lajos karnagy. Imádkozott
Szent-Iványi Sándor lelkész, a D. F. E. titkára. Elnöki megnyitót
mondott dr. Boros György püspök, a D. F. E. ügyv. alelnöke.
Ugyancsak dr. Boros György üdvözölte Welket is, angol és amerikai hittestvéreink kiküldöttjét, melyre Welke válaszolt. „Dávid .
Ferenc hatása" cimen feolvasást tartott a püspök úr. Mendelsohn
Glóriáját énekelte a Teológiai énekkar. „Ami örökkévaló Dávid
Ferenc müvében" cimmel felolvasott dr. Varga Béla főjegyző, a
D. F. E. főtitkára. A Nőszövetség nevében pedig értékes üdvözlő
beszédet mondott dr. Boros Györgyné, a Nőszövetség elnöke. A
jelentéseké és választások megejtése után a „Te benned bíztunk"
fenséges akkordjai mellett zárult be a D. F. díszközgyűlése. Este
9 órakor a tornateremben gazdag és értékes müsorú David Ferencestély ébresztette az unirárius lelkeket. Az estély a teológia aka-
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