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Pályázati hirdetmény. 
Az „Erdélyrészi Méhész-Egyesület" Kolozsvárt házsongárdi 

méhtelepén az 1911. év folyamán három időszaki méhészeti tan-
folyamot fog tartani a következő beosztás mellett: május hó 10— 
27-ig földmíves kisgazdák, junius hó 7—24-ig a vasúti pályaőrök 
és pályafelvigyázók stb. és julius hó 5—22-ig a néptanítók számára. 

Céljuk ezen tanfolyamoknak, hogy az azokon résztvevők a 
méhtenyésztés elméleti és gyakorlati ismereteit elsajátítsák, valamint, 
hogy a méhkaptároknak és méhészeti segédeszközöknek házilag 
való elkészítését is megtanúlják. Minden egyes vidéki tanfolyam-
hallgató annak tartama alatt és pedig a földmíves gazdák és vas-
üti alkalmazottak napi két korona, a néptanítók napi három korona 
segélyben fognak részesíttetni. 

Minden egyes tanfolyamra 20—20 hallgató vétetik fel, kik 
kötelesek úgy a délőtti, mint délutáni előadásokon pontosan meg-
jelenni. A pályázni szándékozók felhívatnak, hogy folyamodványu-
kat, melyben a foglalkozásuknak megfelelő tanfolyamra való fel-
vételüket kérik felettes hatóságuk útján az „Erdélyrészi Méhész 
Egyesület" Elnökségéhez Kolozsvárra címezve, a földmívesek köz-
ségük ajánlatával ellátva a tanfolyam megkezdése előtt legalább 
egy fél hónappal nyújtsák be. Az egylet tagjai a felvételnél előnyben 
részesülnek. 

Kolozsvár, 1911 márc. hó 1-én. 
Az Erdélyrészi Méhész-Egyesület elnöksége. 

m 
Nőink imádságos könyve „Szivemet hozzád emelem", az 

író dr. Boros György értesítése szerint új kiállításban kapható a 
címlapon jelzett árakban. Konfirmáló és férjhezmenő leányaink 
szívesen és hálásan fogadják. A 2 K 40 f. árúból 5 példány 12 K 
helyett 10 korona. 
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Socinus Faustus emléke. 
Irta és a Dávid Ferenc Egylet díszgyülésén 1910-ben felolvasta 

Dr/Wendte Károly.. 

(Folytatás és vége.) 

A Socinus sírját egy nagy lapos kő fedi, amelyen terjedel-
mes felírás volt és a család címere. A címerből egy pár vonás még 
látszik, de a felírásból csak a halál éve 1604 olvasható. A sírkő 
két darabba van törve. Van még egy megviselt kockakő, amelyen 
szintén felírás volt. A betűk annyira elvannak kopva, hogy teljes-
séggel semmi sem vehető ki belőlük. A környék el hagyottsága 
egészen elszomorító. A sírkert többi sírjai már régen eltűntek. 
A három hársfának semmi nyoma. A malom, az iskola, a templom, 
a Socinus korabeli nyomda mind oda van jel nélkül. Csak a ma-
lom melletti tó, amely körül Socinus sétálni szokott, emlékeztet 
egykori lakóhelyére. Maga a falú, kicsiny, szegényes, de a lengyel 
kunyhók törpe fehér fala, magas zsúpfedele, a gyümölcsösök és 
szántóföldek között, elég festői képet nyújtanak. 

A falú népe tátottszájjal nézte vizsgálódásunkat és kísérlete-
zésünket, hogy lefotografálhassuk a helyet, habár az idő későre 
járt és az eső esett. 

Egy öreg falusi asszony, aki ebben a falúban született, azt 
mondotta, hogy 50 év alatt csak két vagy három ember látogatta 
meg a sírt. Egyikök valószínűleg Gordon Sándor lelkész volt 
Angliából, ki az unitáriusok régi történetének egyik legjobb isme-
rője. A legutolsó látogatója, a kerület római katholikus püspöke 
volt, aki az ifjú papokkal és papnövendékekkel járt itt, hogy meg-
mutassa a Socinus elhanyagolt sírjáról, milyen keserű sors vár 
az eretnekekre. 

Vájjon nincs-e némi igazság ebben a vádban. Vájjon az 
unitárius egyházak és hívek nem viseltettek-e bűnös közönyösség-
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gel az emléke iránt annak, aki mostani fölvilágosultságuk és sza-
badságuk egyik alapvető munkása volt. Vájjon a Socinus lengyel 
unitárius követői és munkatársai s általában az az ország, amely 
ezelőtt 300 évvel Socinust vendégszeretettel fogadta és biztonságba 
helyezte, nem érdemelne-e többet? 

Úgy tetszik, hogy éppen eljött az ideje, mikor, ezt a mulasz-
tást helyre lehetne hozni és Luklavic-ban emlékkápolnát lehetne 
emelni Socínusnak, olyanformát, amilyen Déva várában a Dávid 
Ferenc emlékét őrzi. Ebbe kellene befoglalni a Socinus sírját és 
sírkövét s elkellene látni megfelelő lengyel és latin felírással. Egy 
nemzetközi bizottságot kellene kinevezni és az angol-magyar és 
Amerikai unitáriusokhoz felhívást kellene kibocsátani a költségek 
fedezéséért, ami körülbelül 5000 koronát tenne. 

Az osztrák kormánnyal folytatott levelezésből meggyőződtünk, 
hogy a terv megvalósítását szívesen elősegítenék s az emlék őrizé-
sét magukra vállalnák. Nem remélhetnők-e, hogy a magyar unitá-
riusok, akikkel a lengyel unitáriusok olyan benső kapcsolatban 
állottak, meleg érdeklődést tanúsítanának a hisztóriai igazságszol-
gáltatás és a vallásos kegyesség ezen munkája iránt. 

A Socinus sírjánál tett látogatás tanulságát megkell említe-
nem, mert ebben rejlik az unitárizmusnak missziói igaz föladata 
és áldozatkészsége. Újból felvetem azt a kérdést, mi az oka, hogy 
az unitárizmus Lengyelországban teljesen megsemmisült, mig a 
szomszéd Magyarországban él és virágzik, talán jobban, mint bár-
mikor azelőtt. 

Azt gondolom, hogy a lengyel unitárius mozgalom megsem-
misülésének főoka abban található meg, hogy nem bízott a föld 
egyszerű népében, a földművesekben, nem igyekezett azokat meg-
hódítani, hanem a nemesek és a mívelt emberek lelki szükségeit 
igyekezett kielégíteni. 

A köznép iránt közömbös maradt, sőt attól inegvetőleg for-
dult el és benne hagyta a katholikus vallásban, ahelyett, hogy a 
kereszténységnek észszerűbb és szellemibb formájával megismer-
tette volna. 1660-ban, midőn a vallás ellen az eltörlő kegyetlen 
végzést kimondották, rá volt bízva az unitáriusokra, hogy vagy 
elfogadják a katholikus vallást, vagy száműzetésbe menjenek. Az 
unitárius-nemesek, tehát csaknem az egész unitáriusság, meglepő 
hűséget tanúsítottak meggyőződésük iránt. Majdnem 300 nemes 
kivándorolt a családjával és papjaikkal együtt, részint Erdélybe, 
részint Közép-Németországba, részint nyugati Poroszországba és a 
száműzetésben mintegy 100 esztendeig őrizték és ápolták szeretett 
hítöket és istentiszteletüket. A római katholikus köznép az országban 
maradt, úgy amint ma is látjuk, szegénynek, tudatlannak és babo-
násnak. A Lengyelországban oly szépen megkezdődött unitárizmus 
templomaival, iskoláival, nyomdáival, sőt temetőivel együtt kitörül-
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-tetett- A Socinus elhagyott és letaposott sírja, csaknem egyedüli 
meglevő emléke. 

Mennyire más a magyarországi unitárius egyház története. 
Kezdet óta a földmívelő nép egészséges, ép érzékére támaszkodott 
s így az ember vallásos természetének közös talajában mély gyö-
keret vert, ahol nem merült el a míveltség, vagy az előrelátó 
számítás, vagy az élet komor fölfogásában. Voltak tudósai, nemesei 

• és főnemesei, akik tudományukkal és műveltségűkkel, vagyonukkal 
• és állásuk tekintélyével az egyház segítésére siettek. Mégis az a 
tény, hogy a magyar unitárius egyház, a nép egyháza. A híveknek 
9 0 % - a mint mondják, a földmívelő néphez tartózik, erőteljes, értel-
mes, szabadságszerető és mélyen vallásos. Ebben van ereje és 

.dicsősége s ezen alapúi jövőbe vetett reménysége. 
A lengyel unitárizmus főképen azért halt ki, mert megfeled-

kezett a Jézusra vonatkozó mondásról „a köznép szívesen hallgatta 
őt" és a nemességre s a nemzet mívelt és vagyonos osztályára 
fordította figyelmét. Magyarországon az unitárizmus kiállotta 400 
esztendő viharait és viszontagságait s ma életerős, egészséges szer-
vezet, amely teljes reménnyel és bátorsággal néz a jövő elébe, 
mivel követői, mint a mesteré-i az alázatos, éperkölcsű és őszintén 
vallásos, egyszerű földművelő nép közül valók. 

Milyen nagy lecke ez a történelmi párhúzam összes egyhá-
zainknak, de különösen nekünk Amerikai unitáriusoknak, akik avval 
dicsekedünk, hogy a mi testiiletünkhez tartozik az intelligencia s 
emiatt attól lehet tartani, hogy inkább törekszünk a nemzet mívelt-
sége fejlesztésére, mintsem az Egyesült-Államok köznépének föl-
keresésére, fölemelésére, megvígasztalására és megtérítésére, holott 
ez a nép az ország lakosságának ®/J0-ed része, melynek nagy 
szüksége van, vagy legalább is érzi, hogy szüksége volna a vallás 
hatására és segítségére. 

Minden unitárius egyformán vegye szivére a Dávid Ferenc 
és hü követői példáját. A mi hitünk jellege nem arisztokratikus, 
hanem demokratikus. A mi evangéliumunk egyszerű: az Isten atya-
sága, az ember testvérisége és igaz élet. Mi a hibáinkat és gyarló-
ságainkat legyőzhetjük, ha a történelem tanítását híven követjük és 
egy egyetemes egyház lesz a mi imánk és munkánk végső ered-
ménye, amely magasztos lesz, mint az Isten-eszme és kifog elé-
gítni minden emberi szükséget. 

Éppen, amikor elakartunk indúlni a Socinus sírjától Mertzyng 
barátom és én, a fejünk fölötti fellegek megszakadoztak és a nap 
aranysugárral hintette be, az ezelőtt 300 évvel elhalt és félig elfe-
lejtett eretnek sírkövét. Mintha arra a fényre akart volna figyel-
meztetni jelképesen, amely az utóbbi napokban az egykori jelesek, 
Servét, Dávid Ferenc és Socinus nevét megvilágosítják és föl-
idézik lelkünkben azt az eszmét, amelyből megtanulhatjuk a hit-
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hűség nagy eszméjét, az Isten iránt való engedelmességet, a. 
gondolat és istentisztelet szabadságát. Megtanulhatjuk példájukból, 
hogy miként lehetünk hívek Istenhez s miként lehetünk nekik 
hű tanítványaik. • i 

£003 

Angol barátaink. 
: Londonban összegyűltek márc. 8-án és nagyközönség előtt 

számoltak be kirándulások élményeiről. Dr Odgers ült az elnöki 
székben és szép beszédben üdvözölte vándortársait. Hargrove a 
Britt és Külföldi Társulat elnöke Szólott a berlini nagy nemzetközi 
gyűlésről, a kirándulásokról és a nagygyűlés hatalmas sikeréről. 
Ezzel kapcsolatban az elnök ismertette a kölni lelkész Jatho ellen 
megindított hajszát. A presbyterium ezt a nagy szónokot kérdőre 
vonta hitnézete felől. Jatho férfias bátorsággal szólt és semmit 
vissza nem vont. A német kongresszuson résztvevők helyénvalónak 
tartották a szabadelvű gondolkozás hőse iránti rokonszenvüknek, 
kifejezést adni és elfogadták a következő indítványt: 

A Britt és Külföldi Unitárius Társulat igaz rokonszenvvel 
viseltetik Jatho Károly kölni lelkész és gyülekezete iránt a lelkiT 
ismeret szabadsága érdekében kifejtett hősies harcukért és őszinte 
elismerését nyilvánítja a vallás haladása érdekében husz éven át 
kifejtett lankadatlan munkásságokért. Jones Tudor lelkész támo-
gatta az indítványt, ismertette a német szabadelvűek nagy küzdel-
mét az egyház konzistori urnával szemben. Jatho lelkész kivéteies 
tehetséggel megáldott ember. Most azért üldözik, mivel az evan-
gélium szellemében tanít. Az indítványt egyhangúlag elfogadták és 
megküldötték Jathonak, akire bizonnyal jótékony hatással volta-
mért igen hálás köszönettel feleit. 

Az est második része a magyarországi kirándulás ismerteté-
sére volt szentelve. A nemzeti hymmusunkat fönnállva elénekelték. 
Dr. Smith Herbert tartott beszédet. A szellemes és élces doktor 
előadását nemcsak hogy szívesen hallgatták, hanem lélekből nevet-
tek epizódjain. A saját felesége kalandjait adta elé. A felesége 
mosóintézetét is bemutatta. Ugyanis elfogyott a fehérnemű, de az 
ünnepnapok miatt nem lehetett mosatni. Mit tehetett a jó asszony,, 
egy pár pohár vizet szerzett s egy tálban kezdette végezni konyhai 
munkáját, ami oly jól sikerült, hogy másoknak is hasonló jót kiván. 
A komolyabb részben a Dávid Ferenc ünnepekről számolt be. 
A Dávid Ferenc pályafutását, a magyaroknak a törökök elleni hősies 
védelmi harcát előadta. Az egyházunk szervezetét is ismertette s 
helyzetét az országban bemutatta. 

Angol unitárius fülnek különösen hangzik az „unitárius püspök'^ 
cím, de azt hiszi, hogy ha Magyarországon oly jól bevált, nen* 
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lehet egészen kifogásolható. Az előadó országunk politikai helyze-
tével is foglalkozott, s az országról, népünkről Budapest, Kolozs-
vár, Déva városokról részletesen szólt. 

A magyarok vendégszeretete fölülmúl mindent, ami elképzel-
hető kifejezhető és várható. Mindenütt majdnem királyilag fogad-
ták. Örvend, hogy a dévai templomra adhattak 40 font sterling 
összeget. Az előadást a legnagyobb figyelemmel és élénkséggel 
hallgatták. Ezután a kirándulók fölvételeiből készült vetített képek-
kel mutatták be a látottakat. Mindenki a legnagyobb megelégedés-
sel távozott a kedves estélyrői. 

Élnek, föltámadnak. 

Élnek, föltámadnak 
fl sír lakosai, 
Rik az igazságnak 
Örök harcosai 1 . . . 
Velünk, bennünk élnek. 

(Dint a mély tengerben 
Tajtékzó hullámok, 
Zokognak lelkünkben 
Összetört, szép álmok, 
Rég elsírt ábrándok. 

Zokogás, halk beszéd 
Sóhajjal vegyülnek, 
kicsorduló könnyek, 
fájdalmas emlékek 
Benső, szent imában 
Halkan egyesülnek. 

Régen lement a nap, 
Hol békén alszanak: 
Hűvös szellő ringat 
Bús, fényes lángokat, 
Déma temetőkben. 

fl lélek honában 
Örökös az élet, 
Sírok halmai közt 
Bízva égre nézek, 
Haláltól nem félek. 

Szász Dénes. 
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A Dávid Ferenc Egylet köréből. 

Elnöki beszéd. 
A segesvári Dávid Ferenc Egyletben elmondotta Ehrenwert Ignácné. 

Nagyérdemű közönség! 
Mivel tisztelendő Gvidó Béla egyházköri esperesünk hivatalos 

elfoglaltsága miatt nem jöhetett el mai felolvasó gyülésünkre, nekem, 
mint a segesvári Dávid Ferenc Egylet elnökének jutott az a ineg-
megtisztelő feladat, önöket ez első összejövetelünk alkalmából 
üdvözölhetni. 

Ezen üdvözlő szavakban legelső sorban is Istennek segítsé-
gét kérem a munkára, melyet ez egyesűlelben az ő szent nevében 
kezdünk meg és igyekszünk folytatni. 

Egyesületünk első püspökünk nagy nevét viseli és mint az 
általa kibontott lobogó alatt harcolók, egyesületünk is a vallásos, 
az erkölcsös, a becsületes, tiszta élet terjesztését tűzte ki célúi. 
Nekünk is, mint azoknak, ezen cél eléréséhez hazaszeretettel páro-
súlt hit vezérlő érzésünk. Mi is, mint azok, a testvéri szeretet, a 
vallási türelmesség, a társadalmi béke, az egymást megértés hir-
detésével, egymásnak szeretetteljes támogatásával, a bennünk élő 
hitet kívánjuk erősíteni. 

E munkásságunkban — mely féltékenységet, irigységet, rang-, 
kor- és nem szerinti különbséget nem ismer, de mindeneket az 
örökkétartó szeretetben egyesíteni hívatott és képes, — segítségül 
hívjuk nem csak egyletünk tagjait, hanem felekezeti különbség 
nélkül, minden felebarátunkat. 

Kevesen vagyunk, szegények vagyunk! S emiatt nem tudjuk 
megvalósítani azon célt, melyet magúnk elé tűztünk — mondják 
némelyek. De kérdem : hát nem tud egy ember is hinni Istenben ? 
nem tud a legszegényebb is, a legkoldusabb is szeretni vallást és 
hazát, tisztelni egyházi és polgári törvényt ? A kis, de lelkes sereg 
kitartással, buzgósággal csodákat művelhet. Aztán mi nem is aka-
runk kincseket gyűjteni, harcoló tábort szervezni; mi a béke jegyé-
ben, a szeretet irányítása mellett élni, hasonlóra buzdítani akarunk 
— Isten nevében! Ennek megvalósítására elég számosak és gaz-
dagok vagyunk, a hazát szeretni és hitünkhöz ragaszkodni így 
is tudunk. Ezért kérem önöket, legyenek lelkesültek, valóban lel-
kesültek, ne csak színleg, lélek szerint becsületesek, szeressék a 
hazát és ragaszkodjanak hitükhöz! 

Dávid Ferenc Egyletünk a segesvári unitáriusok alig meg-
indúlt hitéletének egy zsenge hajtása, gyenge palántája, melyet, — 
hogy erős törzszsé váljék — gondozni, óvni, szeretettel ápolni kell. 
Ezen szeretet mindnyájunk lelkében él és erős meggyőződésem 
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szerint, nyilvánulni is fog, ha erre az alkalom megadatik. Egyle-
tünk vezetősége ezt az alkalmat megadni, lelkiismereti kötelessé-
gének tartja s általam csak arra kéri egyesületünk tagjait és az 
iránta érdeklődőket, hogy ezen kötelességteljesítésben őt jóindulatú 
érdeklődéssel, bizalommal, sőt szeretettel támogassák. 

Üdvözlő szavaimat annak hangsúlyozásával fejezem be, hogy 
ne kicsinyelje senki saját munkáját, melyet e téren végezhet, mert 
a szegények fillére épp oly értékes, mint a gazdagok talléra, mert 
értékes gondolatja, vallásos eszméje a legszegényebbnek is lehet 
és ily gondolat, ily eszme a közös cél elérésében épp oly hasznos 
sőt értékesebb lehet, mint a gazdagnak dús adománya, Azért 
szeretném, ha mindnyájan egy nagy család tagjaiként tekintenők 
magunkat, melyben a családtagokat szeretet, bizalom és őszinte-
ség fűzi össze és melyből az álszemérem, kishitűség száműzve 
vannak. Ezért válvetett erővel, emberszeretettel, Isten iránti bizo-
dalommal munkára fel! Előre ! 

* 

Elnöki bezáró beszéd. 
A segesvári Dávid Ferenc Egyletben elmondotta Nagy Béláné alelnök. 

Nagyérdem íí közönség! 
Engedjék meg, hogy, mint a segesvári Dávid Ferenc Egylet 

egyik alelnöke, mielőtt jelen felolvasó gyűlésünkről elszélednénk 
— köszönetet mondjak azoknak, akik szívesek voltak mai közre-
működésükkel — remélem mindnyájunkra kedvessé, kellemessé 
tenni azt a kevés időt, amelyet itten együttesen tölthettünk. A buz-
góság vezérelje önöket ezek utánra is, hogy más alkalommal is 
tehessenek szolgálatot a közügynek. Munkájuk hasson buzdítólag 
másokra is. De köszönetet mondok a nagyérdemű küzönségnek is 
szives támogatásáért, melyben megjelenése által részesítette egyle-
tünket szárnypróbálgatása alkalmával. Kérem hitfeleinket s más 
vallású testvéreinket, szíveskedjenek ezután is velünk érezni a jónak, 
a szépnek megvalósítása érdekében kifejtendő munkánkban. Mi a 
békességnek, a vallási türelemnek édes otthonát igyekszünk a 
szeretetnek, a vallásos hitnek tégláiból felépíteni megkezdett fel-
olvasó-estélyeink által. 

Nagyon jól tudom, hogy a megélhetésért folytatott munka 
mindenkinek idejét erejét igénybe veszi, nagyon jól tudom a család 
minden egyes tagjának szigorú felelősségét a család boldogságára 
vezető munkában és ezekben mindnyájan le vagyunk kötelezve, 
de azt is tudom, hogy e feladatunk teljesítésében legerősebb 
támaszunk, legnagyobb segítőnk vallásos hitünk. Ebben pedig 
éppen az ilyen alkalommal és a templomozások szorgalmas látoga-
tása alkalmával gyakorolhatjuk magunkat legjobban. Ne sajnálja 
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senki idjét, melyet az ilyen közművelődési, vallásos egybejövete-
lekre s a templomozásokra szentel, mert meghozza ez gyümölcsét 
bőséges áldással. 

Jövőre igyekezni fogunk a műsort úgy állítani össze, hogy 
abban a humor, a jókedv is kielégítést találjon s műsoraink után 
a jókedv fokozására egy pár órai táncra is alkalmat fogunk adni. 

Szándékozunk már a jövő alkalommal tombolával is élveze-
tesebbé tenni estélyünket, minek megvalósíthatása érdekében fel-
kérem a Dávid Ferenc Egylet nő tagjait, szíveskedjenek kézimunkák 
adományozásával ezen célunk megvalósítását elősegíteni. 

Még egy dologra felhívom a figyelmet. Egyletünk kiadványá-
ban, az Unitárius Közlönyben is olvashatták a tagok a Nők szövet-
ségének megalakúlását s azt a célt, melyet különösen a hasznos 
olvasmányok terjesztésével tűzött maga elé. Igen ám, de ebben az 
ügyben is az egyik legnagyobb mozgató erő a pénz. Kérem tehát 
a közönséget, szíveskedjenek a kitett perselyekbe a Nők szövetsége 
szent céljaira akakozni, — hogy ha csak filléreinkkel is, de szol-
gáljuk mi is e valóban nemes vállalkozást. 

Jó Istenünk áldását kérve mindnyájok kedves életére, jelen 
felolvasó-estélyünket bezárom. 

A nagyajtai egyházközség 1910. évi Aranykönyvéből. 
1. Már néhai id. Péterfi Sándor és neje Göncz Zsuzsánna még 

1909. év végén 200 korona alapítványt tettek az egyházközség 
számára korán elhunyt Lőrinc fiók emlékére, mely összeget az 1910 
év folyamán befizették. Az időközben elhunyt id. Péterfi Sándornak 
emlékét, ki nemcsak mint ember és gazda, hanem mint az egy-
házközségnek mindig előljáró, vezető és áldozatkész tagja is álta-
lános tiszteletben részesült, valamint bánatos özvegyének nevét, 
hálás kegyelettel őrzi az egyházközség minden tagja. 

2. Gergely Sándor brassói lakós nagyajtai születésű, buzgó 
atyánkfia 10 koronát adományozott az Orgona-alap javára. 

3. Özv. Koródi Jánosné ugyancsak az Orgona-alap gyarapí-
tásához 30 korona kegyes adománynyal járult. 

4. 1910. dec. 26-án az Orgona-alap javára rendezett tánc-
mulatság tiszta jövedelme 194 K 18 f. 

5. Mint évek hosszú során át, úgy az elmúlt évben is az 
úrvacsoraosztáshoz szükséges kenyeret Kovács Gábor és a bort 
Dr. Ferenczy Géza ügyvéd urak ajándékozták mind a négy 
alkalommal. 

A nemes szívből fakadó kegyes adományokért legyen hálás 
köszönet e helyen is. Kovács Lajos 

lelkész. 



A Nők Szövetsége megalakult Kolozsvárt is márc. 26-án. 
Elnöki tisztet teljesített Ferencz Józsefné őmélt. a szövetség elnöke. 
Kedves szavakkal üdvözölte a szép számmal összegyűlt nőket. Titkári 
tisztet teljesített Fangh Erzsébet titkár, jegyzett Sámi Erzsi a szöv. 
jegyzője. Elnöknő bejelentette, hogy a pénztárnok Ferencz Tita a 
városról eltávozván, helyébe választatott Gyöngyösy Ibolyka (Magyar-
utca 1. sz.). Elnöknő kívánságára Dr. Boros György a D. F. E. 
főtitkára ismertette a szövetkezet Váltásos; nemzeti és jótékonysági 
célját. Kiemelte, hogy immár több helyen szervezkecTfek, s hogy" 

-^TTeTCölozsvárt is elkeriilhetlen szükség van. A szövetkezet meg-
alakulását Ferencz József püspök is melegen pártolta és a jelen-
levőket buzdította. A kolozsvári szövetségnek immár van negyven 
tagja, de remélni lehet, hogy ez a szám rövid idő alatt megkét-
szereződik. A női énekkart újra szervezi s ezen a helyen is föl-
hívja azokat, akik részt akarnak venni, szíveskedjenek jelentkezni az 
elnöknél vagy a titkároknál: Fangh Erzsébetnél és Végh Mihálynénál. 

Választ várunk. Több száz kedves hitrokon nőtársunkhoz 
küldöttünk levelet, de nem kaptunk választ. Legközelebbi választ-
mányi gyülésőnk utasított, hogy újabb levélben sürgessük meg a 
választ. Ezúttal még csak lapunk útján üzenjük, hogy választ várunk 
mindenkitől. Egy pár bizalmas szó jól fog esni, a panaszt is szí-
vesen meghallgatjuk, s ha tőlünk függ segítni fogunk. A választ 
Ferencz Józsefné elnökhez, vagy Fangh Erzsébet és Végh Mihályné 
titkárokhoz kell küldeni. 

Abrudbányán Topánfalvával együtt megalakult a Nők Szövet-
sége a Mózes Mihályné lelkészné és Z. Knöpfler Károlyné lelkes 
buzgólkodásával, 34 taggal. A tagdíjat beküldötték, s amellett a 
szegény leányokkal jótékonyságot is gyakoroltak. Köszöntjük ked-
ves tagtársainkat és kérjük buzgó munkálkodásukat a nemes cél 
érdekében. 

Sepsiszentgyörgyön is megalakult a Nők Szövetsége, József 
Lajosné esperesné vezetése alatt. Jövőkor részletesen ismertetjük. 

A kiköltözöttek s főleg idegen országban lakók névsorát és 
lakását kérjük tagtársainktól s főleg a lelkésznéktől. 

N Ő K V I L Á G A . 



Volt lajbi, nincs lájbi. 

Mióta a Marci lájbija ellopódott, azóta sok víz lefolyt Gagy 
felé. Annak ott az útja. A lájbi is szinte megfelejtődött. Éber uram 
ébersége azonban mindig a régi, mert most is, amint a kamrában 
keresgél, meglát egy tál tyúkhúst — úgy könnyüszerűleg — a 
szuszék tetején. Hm! ezt a macska megcsúfolhatja, jó lesz eltenni 
az orra elől — gondolja. Azzal a szúszék fedelét föl, a húst be s. 
aztán se szó, se hang, kisurran, dolga után lát. Csak akkor került 
elé, mikor Zöldi-bá delet harangozott. Néz ide, néz tova, — az 
ebédnek se híre, se hamva. Az ssszony neki tüzülve siirög-forog 
s minden fordulatra jót rug a macskára. Hm! ennek fele se tréfa 
— gondolja Éber uram. Meg is kérdezi: 

— Azt a macskát miért rugdosod? 
— Hogyne rugdosnám, mikor a drága tyúkhúst mind egy 

falásig megette. 
— Hogy ette volna? 
—• Hogyne ette volna, mikor nincs? 
— Nézd, a hasa is félre áll, úgy lakott. 
— Attól tudom nem. 
— Majd nem erőltet a tréfa, ha ebédre hús helyett cudar 

levet kapsz. 
— A' lehet, de a hús megvan. S ha nem hiszed, mindjárt 

ki tulajdonosítom. Ide kilenc fuszujkaszemet s nézzed! Kirakom. 
Egy, kettő, három, — egy, kettő, három, — egy, kettő, három, — 
összesen kilenc. S láss csodát! — egyszer, kétszer, háromszor, 
négyszer, ötször, hatszor s ha keresztbe veszem, nyolcszor is három 
s mégis csak kilenc. S ez pedig azt mondja: a hús a kamarában, 
a szuszékban van . . . 

Éberné asszonyom hamar átlátott a szitán, ki is hozta a húst 
nagy nevetés között. Még az ott ácsorgó Marci is nagyot kacagott 
rajta. Nem is átallotta megjegyezni: „Ezt könnyű volt megvetni, 
de vetné meg az én lájbimat". A Marci lájbijának históriája ott 
kezdődik, hol az ő második, keserves nótája végződik. 

Álmosi Marci a vasárnapesti táncon addig hajtogatta: 
„Bár csak ez az éjszaka 
Három hétig tartana" — 

míg a hétfő reggeli hajnalcsillag világánál andalgott haza firtos-
aljai Éber Sándor uram gazdájához. Amint lábát a csűrbe, fejét a 
szénára tette, aludt, mint a bunda. De egy órát sem szundikálhata, 

T Ű Z H E L Y M E L L E T T . 
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már hallszik Éber gazd' uram szava: „Marci! kelj föl, vegyed a 
kapát, lódulj Zsákod-kútjához pityókát kapálni*! Mi tűrés-tagadás, 
jobb volna aludni, de a parancs parancs, a cseléd cseléd, — menni 
kellett. De azért a kapun kívül a reggeli nóta nem maradhat el: 

„Én az éjjel nem aludtam egy órát, 
Hallgatóztam gyönge rózsám panaszát." 

No 'iszen — ez sem kapálja meg ma a pityókát, inkább 
kialüssza a földből, — vélekedik Éber uram. jó lesz utána nézni, 
különben ellopja ezt a drága napot. 

Úgy fél dél táján el is indult Éber uram, megnézendő, vájjon 
Marci kapálja-e, vagy alussza a pityókát ? Az egyedül ég felé álló 
kapanyél messziről mutatta, hogy a nyelénvaló hiányzik. Vájjon 
hol lehet? Az is hamar megtudódott, mert Éber uram a hangos 
horkolásból rögvest megszöntötte, hogy Marci a határt jelző bokor 
árnyékában pótolja azt az éjszakát, melyből két hét s hat nap sem 
elég arra, hogy igazába ki is mulassa magát s aludjék is. Hanyat 
fekve, kezeit mellén összefonva, kalapja karimáját szemeire húzva 
aludt, nyitott szája végéhez egy odaragadt szivarvéggel. Az árnyék 
pótlására a bokorra terítette vasárnapi fekete lájbiját a csipkés 
kicsi ruhának s a képesfedelű dohányos tárcával együtt. így kapált 
Éber uram Álmosi szolgája hétfőn délelőtt . . . 

Jő darabig évődött Éber; vájjon fölkeltse-e, vájjon ne-e? 
Ő biz' egyet se, gondolja, hadd húzza tovább. De annak bizony-
ságára, hogy ott járt s Marcit aluva kapta, s hogy ezt Marci le se 
tagadhassa, a vasárnapi fekete lájbit cakkom-pakkostól a bokorról 
leemelintette, a hóna alá csombolyította s szemhunyorgatások 
között a fejével integetve, tovább állott. Otthon pedig a lájbit láb 
alól bétette a belső ház fogasának legutolsó fogára, a többi 
ruha alá. 

Estefelé Marci szomorú ábrázattal vánszorgott gazdája udva-
rára — lájbi nélkül . . . 

— No Marci! — kezdi Éber — mennyit kapáltál? 
— Kicsit — folytatja Marci. — A föld erős, köves is, a 

pityókakapálás sem gyermekjáték. Azt így másodszor meg kell 
húzogatni, — hát jól meghúztam . . . 

— Te Marci! úgy nézem, szomorú vagy, — mi bajod ? Tán 
szűk volt az elemózsia ? 

— Elég volt, maradt is, — egyéb a baj . . . 
— Hát mi no ? Ki vele ! 
— Elég baj van . . . volt lájbi, nincs lájbi. . . 
— Hogy-hogy? 
— Abbiza úgy, hogy délkor egy kicsit falatoztam, egyet 

szivaraztam, a lájbit tárcával együtt a bokorra akasztottam s a 
lá jbi t . . . hej csak el ne szalasztám vala a gazembert! . . . 
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— Miféle gazembert? 
— Azt, aki a lájbimat ellopta. 
— Ki s hogy lopta el ? 
— Azt biza egy agyagasi ember . . . Bizonyosan ott setten-

kedett valahol. S amint étel után ledőltem, elszöndörödtem; a 
szemem alig koppant be, oda oroszkodott, a lájbit lekapta a bokor-
ról s aló, vesd el magad, neki a kicsi cihernek. Szerencsére észre-
vettem ; én is utána . . de mikor a ciherhez értünk, úgy oda lett, 
mint a kámfor. Eleget kerestem, hiába , . . Csak került volna a 
kezem közi, megegyebugyáltam volna úgy, hogy tudom, nem kel-
lett volna fekete lájbi, se hetes dohány szivar . . . 

Mióta Marcival megesett ez a furcsa komédia, azóta sokat 
feküdt hátán a firtosi fehér ló, mégsem tudott talpra állani. Marci 
is már rongyosnak képzelte fekete lájbiját az agyagasi ember hátán 
s talán el is felejti, ha most a fuszujkaszem a tyúkhúst meg nem 
veti. De most, mikor látja, hogy gazdája az asszonyt szépen 
kifigurázta, ő is odaszól: „Ezt könnyű volt megvetni, de vetné meg 
az én lájbimat-1! 

— Éber uram most is éber s szaván fogja. 
— Én meg azt is, de mit fizetsz ? 
— Nem hiszek a fuszujkában, sem a kártyában — vág vissza 

Marci — de ha megveti, fele bérem legyen utána, nem bánom . . . 
— No hát jöszt' ide! Neked is kirakom. Egy, kettő, három, 

a fuszujkaszem azt mondja: lájbid a belső házban, a fogason van. 
— Már mondhat akármit nem hiszek neki. Mintha most is 

látnám az akasztófára valót, hogy aprított a ciher felé . . . hej, ha 
elérem, megemlegeti a hetes dohányt . . . 

— Ne fenekedj Marci! A fuszujkaszem mutatja, én mondom, 
hogy ott van. S ha mondom, akkor lódulj, nézd meg! 

Marci unottan cammagott a bizonyosnak hitt bizonytalanba 
s felületesen nézett végig a fogason, gondolva, hogy gazd' uram 
űzi a bolondját, Pár perc múlva jelentette : 

— Nincs biz' az ott, tán ide hozta volna, huncutabb a mája, 
akasszák föl nevenapján . . . 

— Nem nézted jól meg Marci. Ez a fuszujka most is arra 
áll, hogy lájbid a fogas legutolsó fogán, a többi ruhák alatt van, 
nézd meg csak jól. 

Marci megint bement s — csodák csodája! — Egyszer jő 
megnyúlt képpel, leeresztett fejjel és . . . és a fekete Iájbival. Még 
a dohánytárca s a kicsi ruha is azon mód benne van. 

No Marci! ott volt-e ? 
— Ott . . . fel&lte — kilincskeresés közben — alig hallható, 

siránkozó hangon . . . 

* * * 
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Marci a lájbi vándorlása felől sohasem kérdezősködött. 
A fuszujkaszemben sem hitt, de az is szent igaz, hogy azután a 
hétfői munka is horkolás nélkül ment, mint a karikacsapás. 

Pálos Ákos. 

Dávid Ferenc cím alatt Demeter Dénes, Péter Sándor és 
Ürmösi Józset lelkészeink egy kis íüzetet bocsátottak ki népünk 
számára. Amint értesítenek, pótolni akarják a régóta sürgetett 
népies olvasmányokat. A három szerkesztő közöl egy-egy darabot: 
Vers D. D. Elbeszélés P. S. és vallásos elmélkedés Ü. J. német-
ből. A füzet az elbeszélés számára készült. Annak nagyon örven-
dünk, hogy lelkészeink népünk lelkiszükségletét igyekeznek kielégí-
teni. Arról is bizonyosak vagyunk —• mert már értesültünk — hogy 
még az ilyen olvasmányok is csak akkor jutnak a nép szeméhez 
és szivéhez, ha a vezetők segítségükre lesznek az olvasásban és 
megértésben. Kivánjnk, hogy a lelkek szomjúságát ébresszék föl és 
enyhítsék is meg. — Ára nincsen jelezve. 

Tiszteletből cím alatt Budapesten folyó évi március elején 
a Viola és Geist könyvnyomdájából (Arany János-utca 3. sz.) egy 
40 oldalra terjedő névtelen kis füzet került ki. Címlapján ez áll: 
„Tiszteletből"! alább a közepe tá ján: „Ébredjünk józan eszünkre"! 

E kis fűzetben a névtelen szerző végig gázol a vallás, állam, 
nemzetiség, kormányzat, közigazgatás, — a politikai irányzatok és 
társadalom minden rétegén, érthetetlen, zagyva, összefüggéstelen 
mondatokban. Tájékozásúl egy pár sorát idézzük: 

(Az előszóban): „Hogy nekem primitívségemért, durvány-
szerű elveimért mennyi megrovás jut jutalmul, — azt nem tudom 
— de azt tudom, hogy zavart érzetem csillapítása lesz.u 

(A 3-ik oldalon): „Isteneink, vallásaink jutottak eszembe, 
minek végzetessége rajtam konstatált állapotomban szervezetileg 
már nem sokat ronthat." 

(A 24-ik oldalon): „Lelkületünk, erkölcsünk megmételyezve, 
eszünkben megkérgesedve állunk, nem tudva, hogy mit tegyünk." 

Minthogy olvasóink közül sokan megkapták, ajánljuk ne 
fárasszák vele magukat, mert csak részvétet érdemel, aki így gon-
dolkozik, így ír és ilyenre vesztegeti a pénzét. Kritikus. 

IRODALOM. 
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EGYHÁZI É S ISKOLÁI MOZGALMAK. 
A segesvári Dávid Ferenc Egylet 

tea-estélye. A Dávid Ferenc Egylet 
segesvári kötfe március 8-án tartotta 
első szárnypróbálgatását. -És a próba 
sikerűit, a szárnyai megerősödtek any-
nyira, hogy bizvást neki indulhat meg-
megkezdett útjára, mert siker kecseg-
teti kitűzött útjában. 

Az estély bevezetéséül Katona Sán-
dor, nyug. székelykeresztári énekvezér 
vezetése alatt egy sereg szép serdülő 
leánykából alakított énekkar elénekelte 
az »Adjatok hálát« című templomi 
éneket, melyet a közönség mély áhí-
tattal hallgatott végig. 

Ennek befe ezte után Ehrenwerth 
Ignácné szül. Földesy Mária úrnő 
lépett az emelvényre ós tartotta meg-
nyitó szép és értékes felolvasását. A 
hallgatóság lelkesen megünnepelte a 
hitbuzgó úrnőt. Göncz Irén áll. polg. 
iskolai növendék szavalta el Kiss József 
»Kincses Lázár leánya« című gyönyörű 
költeményét. A hallgatóság őt is meg-
érdemelt éljenzésben részesítette ked-
ves előadásáért. 

Nagy Béla helybeli unitárius lelkész 
tartotta meg Dávid Ferenc az unitá-
riusok első püspöke életét és műkö-
dését ismertető, sok tudásra valló, 
nagy gonddal szépen kidolgozott fel-
olrasását, melynek folytatásait a jövő 
estélyeken szándékozik felolvasni. Nagy 
Béla felolvasását elejétől végig osztat-
lan érdeklődéssel kisérte a hallgatóság. 

Katona Sándor m. kir. posta- és 
távírda főtiszt szavalta el Murányi 
Farkas Sándor »Dávid Ferenc emléke« 
című lendületes költeményét, a tőle 
már megszokott szavaló képességgel. 
Nagy Béláné, unitárius lelkészné tar-
tott rövid, szép szavakba foglalt be-
zárót, melyet fennebb közlünk. 

A Dávid Ferenc Egyle t tea-es té lye . 
Fényesen sikerűit szombaton, március 
é-én este Kolozsvárt a D. F. E. tea-estér 
lye. Nagy ós előkelő közönség volt je-
len, mely zsúfolásig megtöltötte a nagy 
tornatermet. A vendégeket Kozma Fe-
rencné, Ferenczi Gyuláné és Ürmössy 
Jenőné fogadták lekötelező szívesség-
gel. A hangverseny 7 óra után vette 
kezdetét. Pálffy Márton tanár olvasott 
fel egy szép, hangulatos finn költe-
ményt. Utána dr. Molnárné, Gyulay 
Ilonka ült a zongorához és eljátszotta 
Geiger Albert magyar népdal átiratait. 
Bravúros, gyönyörű, művészi játéká-
val óriási hatást tett a közönségre, 
amely nem győzte eléggé kifejezni 
őszinte tetszését és elismerését. Egyik 
tisztelője és a család régi jó barátja 
egy szép babérkoszorút nyújtott fel a 
jeles művésznőnek. Igen kedves ós 
bájos volt ezután Nyirő Erzsike elő-
adása, akj egy jóízű monologot adott 
elő annyi természetességgel és közvet-
lenséggel, hogy sok naiv színésznő 
megirigyelhetné játékát ós előadását. 
Száva István hegedűn játszott Boros 
Irén zongora kísérete mellett, minden-
kit meglepett szabatos, tiszta és 
értelmes játékuk. Utolsó pontja volt 
a hangversenynek Sándor Mariska 
éneke, amelyet Farkas Ödön kísért 
zongorán. A kisasszony ezúttal is na-
gyon szépen énekelt és megkellett új-
rázza gyönyörűen előadott dalát. Hang-
verseny után tánc következett. Az 
estélyen jelen voltak: Ajtay Ödönné, 
Asztalos Sándorné, Acs Gusztávné, 
Albert Dénesné, dr. Balázs Ferencné, 
dr. Boros Györgyné, Boros Irén és Ró-
zsika, Balázs Karcsi, Csermák Gyuláné 
Csermák Ilonka, Csifó Salamonná, Der-
nyey Mihályné, Dernyey nővérek, Doka 
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Piroska, Ferenczy Józsefné, Ferenczy 
Gyuláné, Ferencz Tita, Fangh Erzsébet, 
Gálfy Lőrincné, Gidófalvy Istvánné, 
Gyulay Árpádnó, Horth Margit, dr. 
Hintz Györgyné, Kráner Józsefné, Krá-
ner Hedvig, Kopp Józsefné és leánya, 
Kozma Ferencné, Kozma Juliska, Ka-
tona Lajosné, Kenessy Margit, dr. Ke-
nyeres Balázsné, Kőváry Daima, Lő-
rinczy Dezsőné és leánya, Lakatos 
Ferencné, Lakatos Erzsike, dr. Lechner 
Károly né, Magyary Mihály né, Morvay 
Istvánné, Morvay Ilona és Lenke, 
Medgyessy Juliska, dr. Molnár Károlyné, 
Nyirő Gézáné, Nyirő Erzsike és Zelma, 
Nagy Gyuláné, Nyiredy Gézáné, Orbók 

.Ferencné, br. Orbán Ella, Pálfy Bo-
riska, Páll'y Juliska, Pálfy Mártonná, 
Pap Elemérné, Radó Ferencné, Radó 
Irmuska, dr. Sárkány Lajosné, Sár-
kány lluska és Mariska, Sámi Lászlóné, 
Sámi Erzsike ós Janka, Somogyi Ist-
vánné, Somkereky Gusztávné, Som-
kereky Ilma, Sándorné, Sándor Ma-
riska, Tüzes Sándorné, Ürmössy jenőné 
Veress Józsefné, Veress Alice, Vass 
Petemé, Vass Margit, Végh Mihályné, 
Zsakó Istvánné, Zsakó Lenke, Zádor 
Gézáné. Felülfizettek: Albert Dénes 16 K, 
N. N. 1 K, Ürmössy Jenőné 50 K, 
Ferencz József 6 K, Pozsonyi Antal 
3 K, Gyulay Árpád 8 K, dr. Lőrinczy 
Ákos 3 K, dr. Tóth György 2 K, Gál 
Jenő 3 K, dr. Ferencz József 8 K. 
összesen 100 K. 

Új alapítóink. Özv. Farkas József-
né »emlékalapítvány« 40 kor. Nagys. 
Szentkirályi Ferenc ny. ezredes úr 
40 kor. Kolozsvári Korona bank cSO K. 
(első részlet). Köszönettel fogadtuk s 
reméljük folytathatjuk a névsort tovább. 

Március 15-ét az unitárius kollé-
gium szépen megünnepelte most is. 
A theologasok önképzőkörében Zoltán 
Sándor elnöki megnyitót tartott, Lő-

iriticzi Domokos felolvasást, szavalt 
Sebe Ferenc. A gymn. ifjú súg ünnepét 
a hymmus nyitotta meg, Székely Ke-
lemen IV. éves theologus szép > ».Uiá̂  
mondott, Oláh Ernő szónoklatot tar-
tott, Sándor Dezső szavalta a Talpra 
magyart, Rákóczy István tárogatón 
játszott, Katona József szavait és az 
Apollokör indulóval zárta be a szép 
ünnepet, melyen az egész tanári kar 
és szülők is resztvettek. 

Az Unitárius Közlöny a falukban 
újabb hódításokat tesz. Egyik tudósí-
tónk így magyarázza meg: a »Tűzhely 
mellett« című rovat célját rövid idő 
alatt elérte, mert községünkbnn eddig 
négyen-ötön ha olvasták a Közlönyt, 
most azonban nagyon sokan házról-
házra adva olvassák; A darázsokat és 
a Mózsi eregelését az ifjúságnak fel-
olvastam, s mondhatom soha kelleme-
sebb estét nem szereztem nekik. Az 
eregélés már is szállóigévé vállott, s 
alkalomadtán alkalmazzák. Amellett, 
hogy e történetek vidám pereiket sze-
reznek, sokat tanítanak. á. y. 

volt felsőrákosi Varga Dénes 
lelkész márc. 1-én elhunyt Kolozsvárt. 
Előbb siménfalván működött. Tehet-
séges és szépreményű ifjú volt, mun-
más és szorgalmas lelkipásztor. Mái-
több éve, hogy az idegesség tünetei 
mutatkozni kezdettek némely tettében. 
Később oly rosszúl lett; hogy a Kolozs-
vári ideggyógyintézetbe vétette föl 
magát. Fölgyógyulására kevés reményt 
nyújtottak orvosai, s mégis halála vá-
ratlanúl következett be. Nagy család s 
ebben kis fia gyászolja. Legyen csen-
des pihenése! 

I Dr. Erőss Lajos J debreceni ref. 
püspök elhunyt márc. 25-én. Rövid idei 
püspökségét aránylag ifjú és erőteljes 
korban kellett félbeszakítnia. 
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Lőfi Gyula visó-o'roszi botgyári 
könyvelő, néhai esperesünk Lőfi Aron 
legidősebbik fia, rövid ideig tartó sú-
lyos betegségben elhunyt, családja mély 
fájdalmára, 50 éves korában. 

várfalvi lelkész el-Biró Lajos 
hunyt március 26-án. Nem jött váratla-
nul, de nagyon súlyos csapás a nagy 
családra e még ifjú, jeles lelkész 
halála. 

A Dávid Fe renc Egylet március 
26-án megtartotta három vallásos elő-
adás elsejét Kolozsvárt. A díszterem 
telve volt férfi és nő hallgatósággal, kik 
között örömmel láttuk a torockói leá-
nyok csoportját. Egyházi énekkel kez-
dődött íszlai Márton vezetése alatt. 
Ferencz József püspök úr rövid elnöki 
beszéde után Gálfi Lőrinc theologiai 
tanár értekezett e kérdésről: ki volt 
Jézus. Alapos és gondos tanúlmányban 
s könnyen érthető módon mutatta ki, 
hogy Jézus emberfiának tartotta és 
mondotta magát. A tanítói pályáján 
előfordult jelenetekből, kortársai nyilat-
kozatából az látszik, hogy Jézus nem 
tartotta magát Messiásnak, de a mes-
siási várakozást ismerte s annak nem 
volt ellene. Az elnök űr köszönettel 
méltányolta a szép felolvasást s átadta 
az elnöki széket a Női Szövetség elnö-
kének, Ferencz Józsefné őméltóságának 
(lásd Nők Világában). 

Kinevezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter dr. Boros Györgyöt ki-
nevezte a kolozsvári áll. tanítóképző-
intézet igazgató tanácsa tagjává 17575 
sz. intézkedésével. 

Mária-kongregációk. A magyar 
katholikus egyház Máriát mindig nagy 
tiszteletben tartotta. A Mária-képek 
száma nálunk nem kevesebb a Jézus 
képekénél. Máriát éppen úgy hívják se-
gítségül mintha Istennek tartanák, 

»Isten-anyjá«-nak nevezik, de az anya-
ság révén isteni hatalommal ruházzák 
fel. Legújabban Mária-kongregációkat 
szerveztek a nők s a leányok között, a 
mi ellen nem lehet kifogás, mert az 
egyház belügye, de a mi közállapotaink 
elfajulását látjuk abban, hogy fiukkal 
is Mária-kongregációkat szerveznek, s 
nem is a maguk iskoláiban, hanem az 
állami iskolákban is. Erre legfrissebb 
példa a tordai állami gymnásiumban 
szervezett kongregáció. Ez ellen óvást 
emelünk, az állami gymnásium nem 
felekezeti érdekek szolgálatára létesült. 
Mi lesz, ha az összes felekezetek föl-
állítják a magok ifjúsági szervezetét a 
tordai állami gymnásiumban és az 
ifjúságot hat-nyolc felé széttagolják? 

Az Unitárius Nők Szövetsége kész-
séggel nyújt segítséget árva és elha-
gyott gyermekeknek, ha a Nőszövetség 
tagjai vagy bárki más, kellő tájékozást 
nyújt a segélyre szorult gyermek álla-
potáról. 

Vallásos esték. Nagyajtán 1910. 
november közepétől f. évi március hó 
8-ig befejezőleg minden héten egy al-
kalommalvallásos esték tartottak Kovács 
Lajos unitárius és Sándor András ref. 
lelkészek, valamint mindkét felekezetű 
énekvezér-tanítók vezetése mellett. A 
község lakossága felekezet különbség 
nélkül igen nagy érdeklődéssel viselte-
tett minden egyes alkalommal e vallá-
sos esték iránt. Felolvasást tartottak: 
Dr. Ferenczy Géza ügyvéd, az5-ik pa-
rancsolat alapján, Dr. Debreczy Béla 
ügyvéd, a vallás fejlődése címen, ifj. 

j Körtvélyfáy József, a vallás és családi 
nevelés címen;. Dr. Benedek Zoltán or-
vos, Király Zoltán ügyvédj., Bedő Sán-
dor ref. theol. pedig tanúlságos törté-
neteket olvastak fel. Sándor András ref. 
lelkész az ó-szövetségből merített, Ko-
vács Lajos pedig a Jézus példázatait 



vette sorra. Az érdeklődés fölkeltéséhez 
és ébrentartásához az énekvezéreken 
kívül Márkos Juliskák, a. bölöni tanítónő 
és Kattlik Ferencné úrnő járultak hozzá 
gyönyörködtető énekükkel, valamint 
többen szép és ügyes szavalataikkal. 

Id. Darkó Lajos nagyajtai tagtárs 
már korábban fölajánlott volt az Uni-
tárius Közlöny költségeire évi 1 1 
koronát. 1910-13 évekre beküldött 
négy koronát. »Isten adjon ezer annyit 
helyette.« 

Olajozásra. Az amerikai unitáriu-
sok oly komolyan iogják fel az egyház 
dolgait, hogy az elnök és titkár ön-
költségeire, ahogy Ők kifejezik »kerék 
olajra« három gyülekezet 3550 dollárt 
adott 17750 kor. 

Keresem a Keresztény Magvető 
1904, évi 5. és 1901. évi 2. ós 5. szá-
mait. Az Unitárius Közlönynek 1906. 
évi 8., 9., 1907. évi 9., 1908. évi 4 , 3.' 
1., 1909. évi 3., 4., 1904. évi 4., í). szá 
mait. A Nök Világa I9u6. évi 4., 1904. 
évi 1., 1903. évi 1. számait. Ezzel 
szemben ajánlom, rendelkezésre áll a 
Keresztény Magvető 1900, 1902, 1903. 
l í 05 évfolyam (teljes) és az Unitárius 

Közlöny 1903., 1905 évfolyamait (szintén 
teljes). Szives ajánlatokat kérek 

Kőhalom, 1911. márc. 18. 
László Gyula 

áll. igazgató-tan. 
Köszönet. Ngs. Szinte Ferenc sepsi-

kőröspataki nyűg. m. kir. posta- és 
távirda főtiszt úr a »Kőhalmi Unitárius 
Leányegyháza könyvtárának hat teljes 
évfolyam Keresztény Magvetőt, s öt 
teljes évfolyam Unitárius Közlönyt 
adományozott. Ezen cselekedete ma-
gában rejti a dicséretet, köszönetet ós 
hálát, amellyel szegény Leányegyhá-
zunk adózik* jóltevőnknek. Nekünk itt 
Kőhalomban évenkint alig 4-szer van 
alkalmunk unitárius istentiszteletet hal-
lanunk, de mert áhítozunk, utána, s 
szükségét érezzük, hogy lelkünket 
egyházunk megfelelő irodalmi termé-
kei által kellő gondozásban részesítsük, 
istentiszteletek hiányában megalapítot-
tuk a Leányegyház könyvtárát, mely-
nek műveit részint ajándékozás, ré-
szint vétel útján szerezzük be, s sorra 
olvasgatják a hívek. Ezen könyvtárba 
helyeztük el a jelen adományt is, a 
kedves ajándékozó afia nevének meg-
örökítésére, s kivánjuk, hogy éltesse 
az Isten őt igen hosszú ideig az Uni-
tárius Egyház gyámolítására. 

Kőhalom, 1911. március 18-án. 
László Gyula 

unitárius 1. egyházgondnok. 

tqxr i> 

Szerkesztői üzenetek. 

Ü. J. hzp. A füzetről más helyen 
van szó. A 7 kerek esztendő alatt 
nem sürgetni, hanem tenni kellett 
volna. Ha az U. K. a maga dolgát vé-
gezte bizonnyal akadt volna Maecenas 
a népnek való termékek kiadására, de 
a termés . . . még »egy kis jóakarattal« 

sem volt pótolható. Pedig ez nem is 
»kis« volt. Nem »javaslat«, hanem a 
jó munka kell a népnek. 

K. L. Azt az egy éves dolgot akkor 
szivesen helyreigazítottuk volna, de 
most már késő. Hiszen a küzdelem 
úgy is volt értve. Egyébről levélben. 

Az ipar csodája! Üveg készlet 12 személyre 33 darab összesen csak 
6 kor. 30 fill. Vidékre ládába 60 fillérrel több. 

Kapható Somlyay Mihály üvegáru házában Kolozsvár Kossuth Lajos-utca 4. sz. 
Telefen 818, .. ...... „ , Kérjük a címre ügyelni. 
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Gómán 1 Örököse 
könyvnyomdája 

Kolozsvárt, Kossuth Lajos-u. 10. sz. 

Van szerencsém a n. érdemű közönség b. figyel-
mét felhívni a mai kor kivánalmaínak megfelelő-
leg berendezett és villanyjáratú gépekkel ellátott 

kőnyu nyomdámra 
Költséget nem kímélve, könyvnyomdámat a leg-
modernebb betüfajtákkal és diszítményekkel gaz-
dagítottam, úgy, hogy a legkényesebb igényeknek 
megfelelhetek. Ezenkívül a legnagyobb áldozatokkal 

= hangjegyekkel = 
rendeztem be. A közönség pártfogását kéri 

kiváló tisztelettel 

Gámán J. Örököse. 


