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Asz é r e i í K a l á s s z . 

Csak egy parányi kis szem volt. Arca piros, mert élet, erő és 
reménység van benne. Most egy éve ott volt kedves testvéreivel 
együtt a magtárban. Békén, nyugodtan várta azt az órát, amikor 
meg fogják ölelnú Tudta, hogy kezébe vtszi a jó gazda és gyö-
nyörködni fog benne s jobból a balba töltögeti, nézi, nézi s talán 
még könnyét is ráhullatja, mint a jó édes anya mosolygós kis 
gyermekére. 

A gazda lelke boldog, mert immár készen várja az anyai 
kebel, az a szent föld, amely mindig hálával fogadja az eke fénylő 
vasát, hogy fölszabadítsa a durva kéreg alól. Jól esik, ha fölpuhitja, 
mert azután az áldó esőcseppek könnyen leszállnak keble mélyére, 
ahol a legjobb dajka, a kedves napsugár fölkeresi, fölmelegíti, mi-
korra oda repül gazdája kezéből a gyönyörű, a kedves buzaszem, 
hü társaival együtt. Ők szövetségesek. Ők együtt szeretnek lenni ott 
lenn is, mert megszokták volt a közelséget az édes otthonban, a 
messzire bólintgató kalászban. 

Hosszú utat kell megtenniök, mig az anyai kebel a főt kibo-
csátja halványan pirosló zöld ruhácskájában. Hiszen amig rá moso-
lyog legjobb barátja, a napsugár, addig boldog, de tűrnie kell a 
zordon telet, a kemény hideget és ezernyi más viszontagságot, amíg 
egyszer az uj esztendő tavasza pártfogásba veszi, ápolgatja, növel-
geti s rendre kicsalogatja zöld ruházatából az ifjú kalászt. Ő is, 
mint az okos csiga, előre küldi tapintgató csápjait s később is ott 
marad a jó és biztos takaróban. Csak igy igazán szép a buzaszem 
a maga házában testvéreivel együtt: az érett kalászban. 

A székely gazdának van egy kitűnő jó szokása: a bu 
kalászból koronát vagy koszorút köt, templomba viszi, az ur; 

Unitárius TeoL A ^ d é m , a
L o c o 

' Calea Victoriei 12 



98 UNITÁRIUS KÖZLÖNY 98-

fölébe helyezi, mert jól esik, hogy midőn imádkozni megy, ott lássa 
élete és boldogsága legfőbb biztositóját: a buzakalászt. 

Szemem előtt látom a pap kapuja előtt sorakozó szekereket. 
Mindenik rakva van búzával, mert a lelkipásztor várja, hogy lássa, 
mit adott Isten az ő sokszori imádsága után a jó gazdának. 

D/fTK/TI>w/fTY\/lTK/fTN/fT>\l/fTK/n^ 

| TŰZHELY MELLETT l 
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Üzenet egy temetőből. 
Az aranyosrákosi unitárius egyház különválásának háromszázados évfordulójára. 

Az Üzenet vagyok, 
Az Üzenet egy temetőből, 
A kóbor szellő, mely elől 
Komoly bagoly-nép fejcsóválva repked, 
A játszi jókedv, mely megül 
Fájó könnyeknek fuldoklása reszket. 
Ki küldött ? Senki. Nem követ 
Vagyok. — A sírkövek 
Beszédjét hallgattam ki csak, 
Amíg bolyongva hallgatag 
Gyásszal szivemben éd'sanyámnak 
A sírban is csak értem fáradt 
Soha nem szűnő szent tusakodását 
Csilitgattam sok néma könnyben 
A Vár alatti temetőben. 

A Vár alatti öreg temetőben 
Többen vannak jóval, mint itt mi, többen, 
Ünneplő Rákos, az a mag, 
Amelynek folytatása vagy, 
Ott van az i s : porban, virágban, kőben, 
Az ősapákra emlékeztetően, 
A Vár alatti öreg temetőben. 

A Vár alatti öreg temetőben 
Terólad szólt a nóta, Rákos, éppen. 
A virtusról, mely Várfalvát s fiát, 
Az ifjú Rákost, büszkén hatja át, 
A hitbuzgóság drága italáról, 
Mely úgy ragyog a századoknak távol 
Ködében, mint csillámló Aranyos, 
Ha nap süt rá s mindent megaranyoz, 
Kemény magyar nyakakról, nyilt 

[fejekről, 
Az igazságért szenvedett sebekről, 
Az Egyistenről, ki bátor szivet 
Adott népének s megtisztult h i t e t . . . 
Folyt-folyt a szó, amig hátuk megett 
A Várhegy mélye belereszketett. 

Háromszáz évnek messzi távlatában 
A régi arcod, Rákos, szembe' láttam, 
Háromszáz évnek messzi távlatából 
Élet mosolygott ki a sir-világbó! 
Ujjongó élet. Biz' az meglehet, 
Hogy nem volt bennük éppen sok kenet. 
Tán káromlásnak mondaná a pap. 
Hogy mondjam el itt néktek, szent falak, 
E hol komázó, hol tűz-lang beszédet ? ! 
(Várfalvi, hát, hogy ismerhetne féket ?) 
Ne ródd fel bűnül, szent ekklézsia, 
Ha amit mondunk, oh Uramfia, 
Nem mind imádság és nem úgy komoly, 
Mint holmi lamentációzó 
Hét singes prédikáció-szó, 
Ott lenn a sirban minden összefoly. . . 
Mert hát bolondos fickó, az a sir, 
Kívül kacag, belül zokegva sir, 
Palástja van s bukfencet vetve szól. 
Leszed mirólunk minden emberséget: 
Lefoszlja rólunk — a nagyképűséget. 
A por itt por és sosem púder, 
Itt hólyagot az ördög se fú fel, 
A képed-éked hjába nagy, 
Le kell vetni: lássák, ki vagy. 
Így mondta ezt, egyet rántott magán 
Kicsi Pálffi Tamás öregapám, 
Rákezdte aztán és kirakta versben. 
Elmondom úgy, ahogy hallottam, 

[nyersen, 
Még csak simitni sem volt hozzá 

[merszem. 
1. 

A templomrablás ? Azt említni kár is, 
Az olyan nálunk, mint a jégverés. 

Kolozsvárt kezdte el egy generális, 
Hozzánk Sinfalváról jött át a vész. 
Egy generális jégesője 
Hogy Sinfalvát derékba törte, 
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A Vár alatt is összegyülekeztek, Oh Isten, Isten, hát szent fiadat 
Hogy csitt-csatt-bumm, majd minket Így értették meg? Oh ne tűrd, ne 

[is megesznek: [hagyd ! 

2. 7. 
Majd megtanítlak átkozott pogánya, Az emberért, hogy Istenhez vezesse, 

Hogy kell imádni Krisztust, na " Szent vérét adta egykor egy kereszt. 
[megállj! S az ember most Atyjához sem mehet be, 

Gondoskodom, hogy minden fajtád Elállja útját egy másik kereszt. 
[hányja Oh hogy hiába folyt a vér el, 

A keresztet, amint illik s dukál. — Oh hogy a megváltás sem ér el 
Toporzékolt a generális E földön végre annyit, hogy pribékek 
S hogy megmutassa, mit tud, már i s Nélkül áldozhass lelked Istenének! 

Felállított egy nagy keresztet másnap : 
•— No pogány unitárjus, ezt imádjad! 8. 

A templomodba, oh jaj sohse méssz be ? 
3- Ki hozza el a kulcsokat vájjon? 

A pogány unitárjus úgy tanulta: — Hogy k i ? IIát én ! — szólt egy 
Mindent megpróbálj s tartsd meg [zömök legényke — 

[ami jó. — Én aztán el — s fogadkozott 
Bűn Ítélkezni csak úgy elfogulva, [nagyon — 

S nem kell lenézni semmit, mert A kereszten ott lóg a kulcs, ni, 
[ho hó, Nem nagy virtus hozzája jutni. 

Amért német az Istenadta, Két nagy Holubár őrzi, igaz, éjjel, 
Azért lehet egy kis igazza. De Várfalván ne tudnák: többet 

Korral haladni unitárjus eszmény, [ésszel ? — 
Atyafiak, jertek, kapjunk az eszmén! ^ 

4* Hogy eltemették a mi Istenünket, 
S a generális kereszt-istenéhez Holnap lesz éppen harmadik hete, 

Nyitott szemmel álltak tanulni ki. A Krisztus Atyja el nem hagyhat 
Megnézték jól : „Bizony csak bükkfa " [minket, 

s pléh ez! Neki ne volna húsvét-ünnepe ? 1 
Hát ezt hirdette a Názáreti ? ! Ne káromold ember az Istent, 
No ennek sem lesz háza nálunk, Elintéz ö, ne búsulj, mindent, 
Bükkfát imádni nem szokásunk, A holnapot csak meg kell szépen 

A keresztapja hjába generális, [várni, 
A Fűtyerben van ilyen Isten száz is". A mi papunk fog ott benn prédikálni. 

5. * 10. 
— „Az meglehet" — morgott a Aznap lánybőrbe bujt a kis legényke 

[generális — S megvárta amíg éjfélt kongatott, 
(Egy generális csak nem papol is!) Ringó derékkal ment a két vitézre 

Ha olyan gazdag az a Fütyer, kár is S hopp, vállra kapta amelyik nagyobb. 
Hogy nem vágattam mindjárt papot Úgy vitte mint csirkét a kánya 

[is" — S az Aranyosba belehányta. 
És vága to t t . . . és úgy szavaltak Csak nézte-nézte ezt a másik jámbor: 
Az új papok, hogy meghasadtak, — „Jessasz, kisértet!" — s eltűnt, 

És két falut egy hosszú jajszó vett meg, [mint a kámfor. 
De keresztet, azt azért sem vetettek. 

11. 
S igy párolgott el másnap, hosszú 

A nagy kereszt vádként meredt az égre, [husz nap 
Kíntól vonaglott raj t 'a Krisztus-arc. Után váratlan az egész sereg, 

Hát van-e Isten oda fent az égbe ? így mentette meg unitáriusnak 
Hát kinek kell ez ocsmány gyáva harc: Aranyosszéket egy bátor gyerek: 
A védtelent kínpadra húzni, A generális okos ember 
A gyerekről a bőrt lenyúzni ? Volt, tudta, van húr, melyet nem kell 
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Tovább feszítni s hogy jó lesz Az életfát örök törvények őrzik, 
[vigyázni, Rákos, te szánts, imádd az Istent 

Nem minden néppel jó kukoricázni. 

Az Üzenet vagyok, 
Az Üzenet egy temetőből. 

Kicsi Pálffi Tamás öregapám 
(Táncos-nótás legény volt hajdanán) 
Ö küldte ezt a verset. Mért? Talán 
Talán azért, hogy megpróbálja, 
Hajlik-e még az ina táncra, 
Vagy büszke volt egy kicsit rája, 
Mert mit tagadjuk, neki bátyja 
Volt az a fürge kis legény. 
Vagy Rákosnak az ünnepen, 
Rákoshoz akart szólni ? Én 
Azt nem tudom, mert nem üzente 

[meg, 

[s hagyd a többi t . . ^ 
Ne vesszetek ki szép híretekből, 
Ne vesszetek ki, Rákosok. 
Ne vesszetek ki, mert különben 
A Vár alatti temetőben 
A keserűség kínzó karma 
A hideg hantot fölszakasztja 
És lábra kel zörögve-zúgva, 
Kemény kuruc haragra gyúlva 
Apáink fáradt csont-hada, 
Szemünkbe néz és megtagad. 
Nekünk élnünk kell, mert különben 
A Vár alatti temetőben 
A kettérepedt sírüregből 
A végítélet trombitája 
Siket fülünkbe harsonázza : 
Elfajzottatok őseitektől, De nekünk, Rákos, úgy is egyre 

[megy : Megérdemlitek so r so tok . . . 
Krisztus keresztje már nem ellenségünk, Oh ne vesszetek ki szép híretekből 
At ól lehet a nyomdokába lépnünk 
A Mesternek, mert hej, csillagos ég, 
Keresztünk az van nekünk is elég. 
Oh Rákos, Rákos, neked is 
De keserű a neved is. 
Ahogy kimond az iskolás gyerek, 
Egy húr szivünkben fájón megremeg 
Egy más Rákosról kesereg a dal, 
Hol nehéz szívvel szánt a bús 

Idegenül az idegenben 
Az önvád marta fájó sebben . . . 
Oh teremtő szent Istenem, 
A sors de ránk vert, t aposo t t . . . 
Ne vesszetek ki szép híretekből, 
Ne vesszetek ki, Rákosok. 
A három század három kötelezvény, 
Tiz emberöltő tíz adóslevél, 
Az unitárjus úgy igaz keresztény, 
Ha tud fizetni és nemcsak beszél. 
Kinek fizetsz? Az Istenednek. 
S kiért fizetsz? Az életednek 
Becsüleléért, ennél szentebb nincsen, 
S ahogy fizetsz, úgy áld va^y ver az 

[Isten. . 
Ne vesszetek ki szép híretekből. 
Ne vesszetek ki Rákosok. 
A három század három em'ékoszlop 
S írás világol az ,osz'opon á t : 
Ne féljetek, kik Énvelem lakoztok, 

Ne vesszetek ki, Rákosok !! 
A holtaknak az élőkhöz szavuk van t 
A templom a ti becsületetek, 
Megátkozunk, Rákos, halóporunkban>. 
Ha ezt valaha elfeleditek. 
Oh ki r.e vesszen szivetekből 
(Ezt izenik a temetőből) 
A régi virtus, mely az ősapáknak 
Egy Islenében bízva tett csodákat, 

[magyar, A három század három nagy keresztjén 
A templom kulcsa ott vár, hogy levedd. 
A virtust, mely inkább meghal,de nem tél„ 
Ma úgy hívják, Rákos, hogy Szeretet. 
A templomot más meg nem védi, 
Elvész a nép, ha meg nem érti. 
Könny, vér, imádság — mind hiába, 

[testvér, 
Megtartó nincs több az egy Szeretetnél. 

Az Üzenet vagyok, 
Az Üzenet egy temetőből: 

A magyar Végzet fájdalmas keresztjén 
Az Élet kulcsa ott vár, hogy levedd. 
A virtust, mely inkább meghal, de 

[nem fél,. 
Ma ugy hívják, testvér, hogy Szeretet. 
A büszke fajt más meg nem védi, 
Elvész, széthull, ha meg nem ér t i : 
Könny, vér, imádság — mind hiába, 

[testvér..« 
Nehéz szívvel csak szántsatok tovább ! Megváltó nincs több az egy Szeretednél. 
Az életfát azt izzadással Az Üzenet vagyok, 
Kell ön'.özgetni s könnyhullással, Az Üzenet egy temetőbői. 

Pdlfji Márton. 

Alapitól dtif 5 0 0 Leu, minek ellené-
ben az „Unitárius Közlöny" ingyen jár! 
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Hogy boldog le&ess mindöröRRé. 
Embertestvérem, ugy-e, te is kérded magadtól vívódásaid ne-

héz óráiban: „ M i é r t ? . . . Miért kell hordanom életem keresztjét? 
Miért kell harcolnom rogyásig a harcot? Miért kóvályognak felet-
tünk oly sokszor sötét fellegek és miért süt le oly ritkán az arany-
a r a i nap ? Miért szállnak az ég felé emberi szivek mélyéből szakadt 
nehéz sóhajok és miért csendül oly ritkán emberi ajkon vidám ne-
vetés ? Miért ? . . . Miért ?" 

A hatodik napon, midőn az Ő akaratából megjelentél a föl-
dön, szivednek minden dobbanásával ezer miértnek csirája bontott 
életet. E frissen hajtott zsenge miértek ellepték lelkednek virágokra 
váró kertjét és rózsákká meg tövisekké, napba néző fákká és ár-
nyékot kereső füvekké lettek. A rózsák ott éltek lelked mélyén, 
illatukkal álmot csókoltak szemedre és te költővé lettél: zenélt a 
szived és ajkaidon dal fakadt. A szerelem csodás sejtelmei arany-
ködöt hintettek szemeidre s te szépnek láttad a világot és az em-
bert : ritmusos szavakkal festettél álomképeket és embertestvéredről 
énekeltél hőskölteményeket. 

De a tövis nem kiméit meg. Mikor szived boldogan dobbant: 
megsebezte; ha kezed lant húrjaira tévedt: megvérezte. Te sírtál a 
fájdalomtól s könnyeid elapadásával arcodon megjelentek a bölcses-
ség barázdái s kezeid munkálkodtak, szived pedig kalmár számok-
ról beszélt. 

A harmadik miért égbenéző fává nőtte ki magát. Kutatta a nap 
titkait s az éjjel ezüst csillagocskáinak rejtelmeit. Megunta, amit 
látóit, uj csodákra vágyott. Nemsokára virágokat hajtott és minden 
virág dicsőséged harcosává lett. Ott virágzott sorban: Schwarz 
Berthold, Gutenberg, Kolumbus, Stephenson, Fulton, Edison, Mar-
coni, Lindberg és annyi más, mind egy-egy lépcsőfok Jákobnak égig 
éro létráján. 

Ezeknek árnyékában élnek az egyszerű fűszálak: a mindennap 
robotosai. 

Miért van ez így ? Miért van egy rózsa mellett százszor száz 
tövis? Miért van az ezredéves fa árnyékában sok millió csak per-
cekig élő fü ? 

Ugy-e, sebet üt rajtad a tövis, ugy-e, elborít az árnyék s te 
nem nyugszol meg, háborogsz és lelked háborgó óceánjára bocsátod 
életed parányi sajkáját. Hullám csap reád, villám megéget, orkán 
mérge tép meg. Felsírsz: „Hová meneküljek ?" Ne félj 1 Ő vár reád, 
aki megfelel a számtalan miértre, aki egy szavával lecsendesíti lelked 
óceánjának vészes viharát és „biztos révbe viszi életednek gyönge 
•sajkáját. Szólj csak Hozzá, Ő melletted van. Szólj csak Hozzá, Ő 
parancsol a te ellenségeidnek. Minden szavad igaz imádság legyen 
és boldoggá tesz szerető Atyád : az Isten. 

Embertestvérem, akarod-e, hogy a titkok feltáruljanak előtted, 
<akarod-e, hogy a miértek bizonyosságokká legyenek ? Akarod-e, 
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hogy a kert csak rózsákat teremjen ? Ha igen, keresd hát az Istent: 
és akard, amit Ő akar, mert Isten akarata benned békesség-, sze-
retet- és igazsággá lesz, hogy te boldog lehess mindörökké. 

Homoródujfalu. 

Harmatcsepp. 
A harmatcsepp gyilkosa a nap 
S gyémántcsillogást a harmat 
Mégis a naptól kap. 

Mint millió villogó tör, 
Tör rá a nap fénye 
S a balga kis csöpp 
Szembe fordul véle 
S mig egyre kisebb lesz 
A tőrsugárban ráviilog bátran, 
Büszke csillogásban. 

S mig egyre fogy, e^yre szépül. 
Aztán magába -nyelve a napot, 
Kék égboltozatot, 
Mindent, mi szikrázik rajta kivül: 
Az elnyelt mindenség 
Ragyogó súlyától 

f A kicsiny harmatcsepp megsemmisül. 

Élj ugy, mint a harmat. 
Magadbanyelve e roppant világot, 
Mig egyre fogysz a birhatatlan fénytől, 
Visszatükrözni legyen hatalmad 
A te napod, Istent, 
Ki rád néz az égből. 

Dobai István, lelkész. 

Fogaras. Fekete Lajos. 

Isten Keresés. 
Ne szállj magasra, 
Ne menj a mennybe, 
Isten itt lakik 
Saját szivedbe. 

Ne hivd nagy hangon, 
Ne hangos szóval, 
Közelebb jutsz hozzá 
Egy halk sóhajjal. 

Menj a magányba, 
Nézz a szivedbe, 
Meglátod ott van 
Az Isten képe. 

Brassó. i f j . Szabó SámunL 
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A Dávid Ferenc-EgyletlfjuságitCöreinelc 
II. e g y e / e m e s nyári Konferenciája - Dicsöszentmárton. 

1929 augusztus 23—25. 

Mult évben székelykereszturi konferenciánkon hozott határozat 
alapján, a konferencián nyert megbízatás értelmében a kolozsvári 
D. F. E. I. K., mint ideiglenes vezető egyesület, ez évben az ifjú-
sági konferenciát Dicsőszentmártonban fogja megrendezni. A kon-
ferencia idejét augusztus hó 23—25. napokra tettük, arra való 
tekintettel, hogy ez időpont falusi ifjúsági egyleteinknek is leginkább 
megfelel. 

Ezévi konferenciánk célja és tárgya azon eszmének részletes 
megtárgyalása és különböző oldalokról való megvilágítása, melyet 
ifjúsági lapunkban is már fölvetettünk: „Istenországának megvalósí-
tása e földön." E tárgy pontjainak (Ép test, ép lélek, stb.) meg-
vitatását több, lehetőleg korban hozzánk közel álló előadó fogja 
bevezetni. 

Mivel konferenciánk hangsúlyozott célja az unitár'us ifjúság 
minden rétegének találkozása, közös cél felé való törekvés lehetővé 
tétele, ezért kérjük és elvárjuk, hogy minden ifjúsági egyletünk minéf 
több taggal képviseltesse magát a II. unitárius ifjúsági konferencián 

M ű s o r . 
1929 augusztus 23. (péntek). 
D. u. 4 órakor: A konferencia ünnepélyes megnyitása a templomban. 

1. Gyülekezeti ének. 
2. Imát mond: Pál Tamás lelkész. 
3. Helybeli üdvözlések. 
4. A kolozsvári D. F. E. I. K. elnöke válaszol. 
5. Dr. Boros György püspök megnyitja a konferenciát. 
6. Gyülekezeti ének. 

D. u. 6 órakor: Az egyetemes D. F. E. I. K. megalakulása. 
1. Beszámoló a központi és az egyes D. F. E. I. K. működéséről. 

, 2. A D. F. E. I. K. Egyetemes Szervezete alapszabályainak fel-
olvasása és megvitatása. 

3. A D. F. E. I. K. Egyetemes Szervezete uj tisztikarának és 
választmányának megválasztása. 

4. A megválasztottak nevében az uj elnök átveszi a konfe-
rencia vezetését, felolvassa a konferencia ügyrendi szabály-
zatát s elnöki programmját röviden ismerteti.. 

5. Imát mond az uj tisztikar egyik megválasztott tagja. 
1929 augusztus 24. (szombat). 
D. e. 9 órakor: Reggeli istentisztelet. 

1. Ima. 
2. Bibliamagyarázatot tar t : Rostás Dénes papjelölt. 
3. Csoportos megbeszélések. 
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D. e. 10 óra: Megkezdődik „Mi szükséges Istenországa megvalósí-
tásához itt a földön" c. előadássorozat. 
I. Ép Test. Bevezeti: Balázs Ferenc. 

II Ép Lélek. 
a) Tudás. Bevezeti: Gál Ernő. 

D. u. 4 óra: 
b) Szépség és Szeretet. Bevezeti: Dobai István. 
c) Vallás. Bevezeti: Szent-Iványi Sándor. 

D. u. 1 j%8 óra: 
Imát mond: Ürmössy Gyula papnövendék. 

1929 augusztus 25. (vasárnap). 
D. e. i\i10 órakor: 

III. Jólét. 
a) Szervezkedési lehetőségek jogi megvilágításban. Beve-

zeti: Dr. Vajda Béla. 
D. e. ll2ll órakor: Ifjúsági istentisztelet. 

Imát mond: Máthé Zsigmond lelkész. 
Egyházi beszédet mond: Simén Domokos lelkész. 
Az éneket vezeti Péterffy Gyula zeneakadémiai hallgató. 

D. e. }l212 órakor: 
b) A jólét gazdasági alapja. Bevezeti: Máthé Sándor. 

A konferencia tárgyát mindezeknek a számoknak az együttes 
megvitatása képezi. 

D. u. 2 órakor: 
Indítványok Jövő évi tervek megbeszélése. 

D. a. 3 órakor: A konferencia ünnepélyes bezárása. 
1. Gyülekezeti ének. 
2. Imát mond: Benczédi Domokos lelkész. 
3. Bibliamagyarázatot t a r t : Lőrinczy László lelkész. 
4. Bezáró. Mondja a D F. E. I. K. Egyetemes Szervezetének meg-

választott elnöke. 
5. Gyülekezeti ének. 

Utána majális, vagy rossz idő esetén bál műsorral egybekötve. 
A műsoron szerepelnek többek között S Nagy László iró novellával 
és Székely László versekkel, énekelnek a dicsöszentmártoni és szent-
gericei unitárius dalárdák. 

A hétfői napon meglátogatjuk a város nevezetességeit és dél-
után kilátogatunk Dombó és Ádámos unitárius egyházközségeibe. 

Teljes ellátásról az ifjak részére gondoskodunk, ha augusztus 
15-ig Szent-Iványi Sándor lelkészt (Kolozsvár, Unitárius Kollégium) 
levélben értesitik. 

Külön felhívjuk vidéki Ifjúsági Egyleteink figyelmét a mult héten 
kiküldött alapszabálytervezetekre, melyet elfogadn a konferencia fel-
adata lesz. Tanulmányozza hát végig e tervezetet minden tagozat, 
hogy az esetleges módosításokat ajánlhassák a konferenciának. 

Viszontlátásra — Dicsőszentmártonban. 
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Fel pi v ás vidéki lelkészeink 
és nőszövetségeink vezetőihez. 

A kolozsvári Unitárius Nőszövetség megkezdte munkáját a 
vidékről Kolozsvárra szolgálatba jött leányok vasárnap délutáni 
összegyűjtése és szórakozása érdekében. Az egyesületnek van is már 
12 tagja a vidékről feljött leányok közül, akik máris szeretetteljes 
ragaszkodással eljárnak, szavalnak, felolvasnak ottan, azonban a 
többi ittlavöket is szeretnők összegyűjteni, habár ezt nehezen lehet 
kivinni, ha lelkészeink és nőszövetségeink vezetői nem sietnek segít-
ségünkre. 

Már küldtünk felhívást minden községbe, de csak egy páran 
válaszoltak. Épen ezért ismételten kérjük vidéken lakó unitárius 
testvéreinket, tudassák velünk híveik leányainak névsorát és lakás-
címét, kik Kolozsvárt vannak, hogy egy lélek se vesszen el a nagy-
város romlottságának fertőjében. 

Értesítésüket sürgősen várjuk és szeretettel kérjük. 
A kolozsvári Unitárius Nőszövetség. 

Leveleket az Unitárius Nőszövetség irodájába kérjük : Unitárius 
Kollégium 20. sz. szoba. 

Jelentés 
vidéki nőszövetségeink 1927—28. évi munkásságáról. 

Küküllői kör. 
1. A d i c s ő s z e n t m á r t o n i nőkszövetsége különösen a szegény-

ügyet karolta fel. Rendeztek karácsonyfa-üanepet . Az iskolás gyermekeket 
ajándékban, a szegényeket ruhasegélyben részesítették a közadakozásból 
begyült 5000 leuból. Az iskola javára összejöveteleket rendeztek, az élelmi-
cikkeket összegyűjtve, elárusitoiták, ami nagyban fokozta a jövedelmet. A 
nőszövetség nagy segítségére volt a D. F. E.-nek az estélyek rendezésében. 

2. S e g e s v á r o n a nőkszövetsége rendezett 5 teaestélyt műsorral, 
melynek tiszta jövedelme 4.323-50 leu. A tagok szerepeltek és adták össze 
a buffethez szükséges anyagot s tombolatárgyakat. Rendeztek karácsonyfa-
ünnepélyt. Gyűjtésből b jött 12.000 leu, melyből 50 iskolás gyermeknek vet-
tek a jándékot s két szegény özvegyasszony pénzsegélyben részesült. A ko-
lozsvári Leányotthon betegszobája részére 500 leüt küldtek. A segesvári 
unitárius egyházközség pénztárának a templom céljára vásárolt telekrész 
kifizetésére 10.0^0 leüt adtak. A nőszövetség saját szükségletére 6 darab 
abroszt, 24 darab teáscsészét tányérral, 24 darab kiskanalat vásárolt 2500 
leu értékben. 
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Keresztúri kör. 
1. A f i r t o s m a r t o n o s i nőszövetség tartott hat összejövetelt. 

Novemberben kezdte el ismeretterjesztő előadásokkal. A második estély' 
programját monológok, dialógok, szavalatok, felolvasások, énekszámok 
képezték. December 6-án Mikulás-estely volt, 24-én karácsonyfa-ünnepély. 
Három tanulónak meleg ruhát, háromnak sapkát, minden tanuionak tésztát, 
gyümölcsöt, cukorkát osztottak ki. A többi előadás részint ismeretterjesztő,, 
részint szórakoztató volt. 

2. A s i m é n f a l v i unitárius nőszövetség 6—7 év óta dolgozik a 
lehetőségek szerint. E nök Jánosi Józsefné. Pénzvagyon cOOO leu. Tartottak 
vallásos estéket s templomi ünnepélyeket. A templom körüli helyet virággal 
ültetik be s az urasztalára nyáron virágot helyeznek. Bekapcsolódtak a 
„Romániai Kisebbségi Magyar Nők Központi l i .kársága" szervezetéoe. 

3. A s z é k e l y k e r e s z t u r i unitárius nőkszövetsége 1928 decem-
berben ötödik beszámolóját tartotta meg. A téli hónapokban havonkent 
műsoros estélyeket tartott, ismeretterjesztő és szórakoztató előadásokkal, 
zeneszámokkal. A nőszövetség az ifjúsági egyletet is felkarolta s estélyein 
állandóan szerepeltette a tagokat. Öt ilyen estélyt rendezett. Az egyesület 
tagjai három alkalommal kisebb daraookat adtak elő Ütő Lajos lelkész 
vezetésével. Jelentékeny részt vett a nőkszövetsége az ifjúsági kongresszus 
megrendezésében azáltal, hogy az ifjúság internátusi elszállásolására nagy-
számú ágyneműt gyűjtött és adott össze. A kongresszust bezáró estély eió-
készilő munkájában is részt vett. Pap Mózesné elnöknő kezdeményezésére 
közadakozásból összehoz ák 14.388 leu értékben a főgimnáziumnál eddig 
hiányzó kórházi berendezést. A székely asszcnyok adakozásából készült 
gyönyörű katedrateiitő költségeihez is hozzájárult a nőkszövetsége 3600 
leuval. A karácsony, hogy minden szegénynek a szeretet és öröm ünnepe 
legyen, ehhez a nőszövetség egyfelől 1000 ieu pénzadománnyal, másfeiőt 
a szükséges élelmiszerek összeadásával járult hozzá. Nőszővetségi elnök 
Pap Mózesné, Henl Györgyné alelnök, Ütő Lajosné jegyző. 

Tordaaranyosi kör. 
1. A p e t r o z s é n y i D. F. nőegylet ez évben a templomépítés 

munkájából vette ki a legnagyobb ré;zt , ezenkívül valláserkölcsi szociális 
segités s anyagiak terén is eredményes munkát végzett. Kendezett hat val-
lásos kulturelőadást, David Ferenc halálának 349. évtordulóján nagyszabasu 
vallásos ünnepséget; a templomszentelés akaimával egy délutáni vallásos 
és egy esti nagy kulturelőadást. Hetenként ketszer, hétköznap este isten-
tiszteletet látogattak. A nőegylet pénztárába ez évben befolyt összeg kb. 
53.000 leu, amelyből részben iskolás gyermekek karácsonyi felruházását 
tervezik. Betegeket több esetben segélyeztek ugy pénzzel, mint teimészet-
ben. Az összes kórházakban és otthon fekvő betegeket az asszonyok fel-
váltva látogatták, ajándékkal mindig kedveskedve nekik. A nőegylet az 
újonnan épült templom urasztalát es szószékét 5000 leu értékben gyönyörű 
plüsstakaróval látta el. A lemplomt-zentelés alkalmával rendezett ünnepség 
jövedelme 27.000 leu, amely részben a nőegylet munkásságának is ered-
ménye s amely összeg az egyház pénztárába folyt be. Elnök Weress Béláné. 

Vidéki nőszövetségek adománya a kolozsvári unitárius Leányotthon 
betegszobája részére : Homoródszentpál, Nagykede, Martonos, Árkos, Ho-
morodkeményfalva, Fogaras, Homoródkarácsonyfaha, Nagyajta szöitemé-
nyeket, Segesvár, Városfalva, Udvarhely, Marosvásárhely, Datk, Olthéviz, 
Fogaras, Nagyajta pénzbeli adományokat 4210 leu összegben ajándékozott. 
(Vége.) Ürmösi Károlyné, főtitkár. 

Küldjelek gyermekeiíekel minél 
tömegesebben a kereskedelmi és 
ipari pályákra! 
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Egyleti élei és munkásság. 

Kénos e g y ^ d s k ö z s é g h e n levő egyleteit évi 
működéséről. 

1. Dávid Ferenc Egylet Kénosban rég megalakult és állandó működésben 
van. A legközelebbi téli időszakban 16 rendes gyűlést vagy estélyi tartolt. 
Mindig népes gyülekezet volt. Ima, egyházi ének, biblia olvasás, vallás-
erkölcs targyu szabad előadások vagy felolvasások voltak legfőbb tárgyai. 
Ezeken kivül az elmaradhatatlan szavalások, monologok, dialogok, kisebb 
színdarabok se hiányoztak egyetlen estéről sem. Elismeréssel kell meg-
említenem Bálint Aranka, Bálint Jolán, Vas Sárika kisasszonyokat, kik igazán 
vonzóvá, tanulságossá tették az estéket szerepléseikkel s jó példát mutattak 
a fiatalságnak. Igazi verseny volt a színdarabok, szavalatoknál s itt szintén 
nem lehet elhallgatni Foris Ida, Foris Vilma, Gál Piri, Gál Mózes, Sándor 
Ilona ifjúk s több iskolás gyermekeket, kik minden alkalommal szerepelni 
kívántak. 

Van 36 rendes tagja. Pénz vagyona 465 leu. Elnöke Sándor Gergely 
leLkész, jegyzője Bálint Balázs tanitó, pénztáros Sándor Gyula. 

2. Nők szövetsége. 1928 nov. 20-án alakult s a ig félév alatt sok á ldásos 
munkát végzett. Tartot t 15 lendes gyűlést, egy műsoros estélyt, előadva 
Péterfi Gy. „Fehér rózsa, piros rózsa" cimü színdarabját . Állított egy 
karácsonylát, részesítve minden iskolás és falusi szegény gyermeket könyv, 
írószer, tészta és cukorfélével. A karácsonyfán 435 leu értékű tárgy volt, 
amit a nőszövetségi tagok ajándékából szereztek be. A színdarabot mind 
nők játszották kiváló gyakorlottsággal, kik közül megemlékeznünk kell 
Demeter Dánielné, Lukács Vilma, Kádár Józsefné, Gál Áronné, Sándor 
Ferencné, Sándor Albertné, Harkó Mihályné, Fóris Mózesné, Rácz Ida 
asszonyokat ügyes és kedves játékaikért. Az estélyeken kölés, varrás, fonás 
mellett egyházi énekek tanulásával, felolvasásokkal, szavalatokkal töltötték 
az időt s ezekben Lukács Vilma Demeter Dánielné vezetett minden alka-
lommal, kinek Bálint Balázsné, Forizs Mózesné társaival legnagyobb érdeme 
a nőszövetség megalakítása. 

Elnök Sándor Gergelyné, alelnök Bálint Balázsné, Jegyző Demeter 
Dánielné, pénztáros Forizs Mózesné, gazda Kádár Józsefné. A választmány-
nak 10 tagja van. Pénz vagyona 5430 leu, zab magtára 46 véka. 

3. Olvasó-egylet. Ötvenhárom férfiúnak az egyesülete. Két év t s ala-
kulat. Téli hónapokban hetenként kétszer gyűlésezik. T á r g y a : olvasás, tár-
salgás a napi eseményekről, egyházi ének tanulás, szórakoztató játékok, 
domino, sakk és még kártya is pénz nélkül Szép hivatása, hogy az ifjúságot 
ellenőrzi a mulatságok alkalmával, hogy zavarok, verekedések kikerültes-
senek, a kölcsönös bizalom, pereskedések megszüntetése síb. 

Elnöke a lelkész, alelnöke ifj. Forizs Mózes, jegyzője ifj. Orbán Sándor, 
pénztáros ifj. Mózes Mihály. Pénz vagyona 11.376 leu, 56 véka zab mag« 
tára . Ennek f iók j a : 

4. Temetkezési egylet. Alapszabályilag kötelezett tagja 53, vagyis aki 
egyiknek, az a másiknak is köteles a tagja lenni és köteles családjában 
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alkohol mentes temetést végezni, vagyis az egyleti tag halottját az egylet 
temeti, mnden munkát, segítséget elvégez, sőt egy hónapi időre kamatmentes 
kölcsönt nyújt, ha az egylet fennállása óta nagy hóditást tett s remélhető, 
hogy a többi családfők is rövid időn belül egyleti tagokká lesznek s igy 
Kénosban megszűnik a torozás, a részegítő és költséges itallal való temetés. 
Az olvasó egylet hivatalnokai ennek is a vezetői, vagyona is közös. 

5. Ifjúsági egylet vagy dalárda. Hivatása az egyházi énekek kulturá-
lása. Legények, leányok vegyeskara. Vezetője Bálint Balázs tanitó. Két 
hetenként gyűlnek össze, hogy egy-egy nevezetes alkalomra éneket tanul-
janak. Ennek az egyletnek a tagjai nagy számmal jelentek meg a Homoród 
vidéki ifjúság Homoródszentmártonban a tavaszon tartott konferencián. 
Ettől az egylettől több buzgalommal, melegebb érdeklődéssel még több 
eredmény várható, mihelyt jobban megihleti lelküket a dal szépsége s mihelyt 
tudatára ébrednek annál, hogy ők a jelen virágai s a jövő gyümölcsei. 

Kénos, ez a kis község oly egyház társadalmi munkát végez, mely 
hivatva van szebb lelki világot, boldogabb jövőt alapozni és késziteni szá-
mára. Adja Isten, hogy ugy legyen. 

Egyesült erővel. Angol és amerikai unitárius testvéreink már tul 
vannak azokon a korlátokon, melyek szét választanak. Kezet fogtak, akik 
eddig külömböztek egymástól s most már egyesült erővel dolgoznak a szent 
célért. Megakarják s meg is fogják mutatni, hogy az unitárius vallásban 
minden meg van, ami az embert Istenhez emeli és itt a földön boldogítja. 
Csak a napokban történt, hogy Angliában a két heti lap összeolvadt. Most 
már Inquirer és Christian life a neve. Isten áldása legyen az egyesülésen ! 

Megindultak a Dávid-fillérek. Olvasóinkat értesítettük már, hogy 
minden unitárius tanulótól egy aranybetüt, minden ifjútól legalább egy leüt 
Várunk a dévai Dávid-emlékkőre. Örömmel irjuk, hogy már beérkezett 
Lupény-Vulkánból 403, Székelykálból 135 leu. 

P á l y á z a t l e l k é s z i á l l á s r a . 
A szentgericei uni tár ius lelkészi á l lás ra és szórványa i ra ezen-

nel pályázatot hirdetek. 
A lelkész j a v a d a l m a : 
1. 3 0 hold birtok haszonélvezete , melyből 19 hold szántó és 

kaszáló , 11 hold legelő. 
2. 6 öl tűzifa. 
3. Ákosfdlvi leányegyháztól beszolgá lásér t 1000 lei. 
4. Természe tben l akás melléképületekkel és kerttel. 
Ezen szép és v i r ágzó egyházközségbe pá lyázha tnak szolgálat-

ban levő lelkészek és egy gyakor ló évet igazoló lelkészjelöltek. 
A pá lyáza t határ ideje f. évi augusz tus 15 napja . A pályázatot 

fel kell szerelni szolgálati b izonyi tványokkal . 
A pá lyáza to t Ha lmágy i János m a r o s k ö r i espereshez kell be-

ter jeszteni a jelzett napig . 
Dr. Boros György, 

püspök. 
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Egyßaszi és isKolai mozgalmait. 

A kolozsvári unitárius főgimnázium igazgatósága értesiti a vidéki 
tanulókat a következőkről: A 111. és IV. osztályos tanulók javitó-vizsgálata 
szeptember 1—3. között l esz ; a többi osztályok javitó-vizsgálata és beirat-
kozása szeptember 12—14. napjain történik. A beiratkozáskor minden szülő-
nek be kell mutatnia állampolgársági bizonyítványát. A IV. és V. osztályba 
való felvételi és a baccalaureátusi vizsgálatra a kérvényeket 13 leu SObani-
val ellátva augusztus hó 25—31. között kell benyújtani. A IV. és V. o s z , 
tályra való felvételi vizsga terminusa szeptember 7—12.; a baccalaureátusi 
vizsgáé szeptember 25.—október 10. Amennyiben a vizsgái határnapokban 
valami változás áll be, arról a lelkész urakat idejében értesítjük. 

Gyászhír. Julius 28-án elhunyt Ütő Sándor ny. középiskolai tanár, 
a magyar kisebbségi oktatás lelkes harcosa. Elhunytát családján és testvé-
rein : Ütő Áron egyh. tanácsos, Ütő Béla felsőfehérköri esperes és Ütő 
Lajos kolozsvári iskolaigazgatón kivül nagyszámú tisztelői és barátai is 
fájtalják. 

Rövid hirek. Főtisztelendő püspök ur kinevezte Benedek Mihály 
elkészjelöltet Szentgericére, Rostás Dénest Nagyenyedre, Fazakas Jenőt 
Nyárádszentlászlóra, Fikker Jánost és Zsigmond Józsefet Kolozsvárra^ 
Kővári Jakabot Homoródszentpálra, Török Eleket Nyárádszentmártonba 
segédlelkészekül; Lőrinczy Jánost Tordára hitoktató segédlelkésznek, Kádár 
Lajos vargyasi segédlelkészt ugyanoda helyetteslelkésznek, Kovács János 
tordátfalvi helyettes tanitót ugyanoda rendes tanítónak, — Nyugalmaztatását 
kérte november 1-i kezdettel Kelemen Árpád székelykáli lelkész. — KüliÖldi 
akadémiták az 1929/30. tanévre : 1. Pálffi Rózsika, Pálffi Márton kolozsvári 
tanárunk leánya, a londoni Channing-House Scoolba. 2. Fikker János Ox-
fordba. 3. Rostás Dénes Manchesterbe. — 1929 juniusában hat teológus tett 
szakvizsgát; Fazakas Jenő, Fikker János, Péterffy Mihály, Rostás Dénes, 
Török Elek és Zsigmond József. 

Egyházi ünnepségek. Aranyosrákos augusztus 11-én ünnepeli az 
egyházközség önállóságának E03 éves jubileumát. Az ünnepélyen, melyre 
püspök urunk is leutazik, imádkozik Lőrinczy Dénes esperes, beszédet 
mond dr. Varga Béla egyházi főjegyző, ágendál Taar Géza nagyajtai lelkész. 
— Az udvarhelyköri D. F. Egylet szintén augusztus 11-én tartja Városfalván 
évi rendes műsoros közgyűlését. — Tordátfalván augusztus 8-án lesz 
harangszentelés, melyen főtisztelendő püspök ur, Végh Benjámin esperes 
és Boros Jenő tanár szolgálnak. 

Az országos magyar Dalosszövetség karnagyképző tanfolyamával 
kapcsolatban egyházi bizottságunk előtt kilencen tettek kántorképesitő 
vizsgát: Ádám Dániel h.-szentpéteri, Gál Dezső keményfalvi, Hurubás János 
muzsnai, Kovács Péter unokái állami tanitó, Nagy Sándor, Nagy Vencel 
medeséri és Zsigmond Ferenc mészkői unitárius énekvezérek; Ferenczy 
Mózes, mint kisegítő nyert felhatalmazást; Pajor Árpád tatrangi lutheránus 
énekvezér pedig szintén kántorképesitó vizsgát tetf. 

Az amerikai Unitárius Társulat 1929 január 8. és február 13-án 
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tartott ülésein tiszteletbeli örökös tagjává választotta főtisztelendő dr. Boros 
György püspök urat. E szép kitüntetés, mely dr. Boros György püspök ur 
személyes érdemein kivül és raj ta keresztül az egész erdélyi unitárius 
vallásközönség összeségére is vonatkozik, mindannyiunkat büszkeséggel és 
megelégedéssel kell, hogy eltöltsön. 

Rev. Miss Rosalind Lee, angol unitárius női lelkész, több heti tar-
tózkodásra Erdélybe érkezett. Augusztus 4-én Kolozsvárt prédikál; utána 
leutazik a székelyföldre, hol unitárius egyházközségeink helyzetével kiván 
megismerkedni. 

Street K. J., a Britt és Külföldi Unitárius Társulat volt elnöke augusz-
tus 14-én tartja aranylakodalmát. Barátai ez alkalomból 1000 font ajándékkal 
fogják meglepni. Tekintve, hogy a mi Főtanácsunknak, érdekünkben végzett 
szeretetteljes munkálkodásáért, tiszteletbeli tagja, illő volna, hogy erdélyi 
barátai és ismerősei közül minél többen keressék őt fel levélileg, jókíván-
ságaikat tolmácsolva. 

Hymen. Dr. Farkas Sándor orvos eljegyezte Ürmösi Gizikét, Ürmösi 
Károly kolozsvári esperes-lelkész bá jos leányát. Gratulálunk. 

Orgonaszente lés Torockón. Szép és bensőséges ünnepe volt julius 
21-én Torockó unitáriusainak. A hivek áldozatkészségéből kijavították régi 
orgonájukat, melyet diszes ünnepség keretében adtak át a használatnak. 
Szombaton délután érkezett meg az egyházközségbe diszés feiséretévei 
— kik között ott láttuk dr. Kristóf György egyetemi tanárt, dr. Gál Miklós 
köri felügyelő-gondnokot, dr. Vékás Lajos vezérigazgatót, Gyallay Domokos 
és Botos János irókat, Kovács Kálmán egyh. főszámvevőt, Hadházy Sándor 
egyh. pénztárnokot, Ütő Lajos igagatót, Türkösi Sámuel igazgatót, Demény 
Andor épitész, műszaki tanácsost és másokat — dr. Boros György püspök 
ur, kit a borévi határban a megye képviseletében a főszolgabíró üdvözölt, 
A püspök és neje autóját a borrévi hidnál a torockói legények lovas-
bandériuma fogadta és vezette be Torockóra, ahol a város határában a 
fiatalság nevében Péterffy Annuska, az egyházközség nevében pedig a papi 
laknál Németh István lelkész üdvözölte a főpásztort, aki meghatott hangon 
köszönte meg az ünnepeltetést. Délután megtartatott a püspöki vizsgálat, 
es te pedig a torockói fiatalság Péterffy Gyula énekvezér vezetésével, szere-
náddal lepte meg a püspököt. Vasárnap délelőtt fényes templomi közönség 
előtt tartottak istentiszteletet. Imát és egyházi beszédet Árkosi Tamás sin-
falvi lelkész mondott, az orgonaszentelés szertartását dr. Boros György 
püspök ur végezte egy mélyenszántó egyházi beszéddel. Az istentisztelet 
befejeztével a különféle helybeli és vidéki egyesületek képviselői üdvözölték 
a méltóságos és főtisztelendő püspök urat, aki minden egyes üdvözlést 
külön köszönt meg szives szavakkal. A templomi ünnepség befejeztével 
közös ebéd volt, melyen több magvas felköszöntő hangzott el, noha alko-
holt senki sem ivott. A Székelykő lábánál fekvő ősi unitárius templomban 
most már uj harang és uj orgona dicsőíti az egy Istent! 

Halálozás. Brassóban junius hó 9-én elhunyt Kádár Sándor mészá-
rosmester 55 éves korában, ki az egyházközségnek évek óta buzgó és 
lelkiismeretes pénztárosa volt. Szerény viszonyok között induit el az ipari 
pályán, de aránylag rövid idő alatt a brassói iparos társadalom legvagyo-
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nosabb tagjai közé küzdötte fel magát, amiben egyenlő része volt nejének 
is. Erős unitárius meggyőződésű ember volt, aki egyházához tántoríthatat-
lanul ragaszkodott s annak kiéoitésén buzgón munkálkodott. Már életében 
kijelentette és jegyzőkönyvre vétette, hogy templomépitéskor a harangokat 
ő akarja adni s ha tovább él, bizonyára nagyobb dolgokat is mivelt volna 
az egyházközség javára. Örömmel értesülünk róla, hogy neje, aki nem uni-
tárius, férjének a harangokra vonatkozó akaratát teljesíteni óhajtja s azt is 
kijelentette, hogy férjének f. évi 4000 leu egyházi adóját, amíg csak él, 
fizetni fogja. Egyúttal lapunk alapító tagjai közé lépett, amit mi részvétünk 
kifejezése mellett, a hála és köszönet érzetével viszonozunk. Adja Isten, 
hogy lapunk hasábjain még többször találkozzunk nevével. 

Nagyajtán a templomot fűteni fogják. Örömmel értesülünk a nagy-
ajtai Nőkszövetsége határozatáról, mely szerint a templomot fűtésre ren-
dezi be. Nemcsak a templom megbecsülésének és az ahoz való ragaszko-
dásnak szép bizonysága ez, hanem nemes példaadás arra, hogy a templomot 
mások is igyekezzenek hasonló módon barátságosabbá és vonzóbbá tenni 
a téli hidegben is. Tudomásunk szerint a férfiak a szükséges famennyiség 
biztosításáról önként gondoskodnak. 

Egy felügyelő-gondnokunk egyháziassága. Jóleső örömmel jegy-
zünk fel néhány lépést dr. Szent-Iványl Gábor háromszékköri felügyelő-
gondnok afia nevével kapcsolatban. Egy éven belül történt, hogy egyik köri 
lelkész többszörös operáción és súlyos családi megpróbáltatáson esett 
keresztül. Köri felügyelő-gondnok afia kezdeményezésére tekintélyes pénz-
összeg gyűlt össze az anyagi gondok könnyítésére. — A folyó évi esperesi 
vizitatio alkalmával tudomására jutott, hogy egyik felekezeti énekvezér-tanitó 
afia a tél folyamán hosszú ideig tartó súlyos betegséget szenvedett, ami 
különben is terhes családja több tagját is megpróbálta. A sok betegség a 
csekély gazdaság állatállományát teljesen felemésztette s azonkívül a csa-
ládot adósságba kényszeritette. Köri f. ü. gondnok afia a terhek könnyítésére 
egy 2 éves borjut ajándékozott. — Ugyancsak az esperesi visitatio alkal-
mával Brassóban örömmel tapasztalta, hogy a hivek milyen jóakarattal és 
nemes erőfeszítéssel dolgoznak az egyházközség végleges kiépítésén. Köri 
f. ü. gondnok afia kijelentette, hogy az épitő munkában maga is részt akar 
venni s ezért 10 éven át az egyházközség adófizető tagjai közé lépik. 
A kebli tanács megköszönte az önkéntes vállalkozást s az évi egyházi adó 
összegének megállapítását felügyelő-gondnok afiára bizta. — Mintha rég 
letűnt időknek ma már ritkán jelentkező szép tettei ujulnának meg e zaj 
talan példaadás emelkedett gondolkozásában! 

Testvériség a gyakorlatban. A brassói ref. és unitárius egyház-
községek a testvériségnek szép jelét adták közelebbről. Az eddig évenként 
külön rendezett erdei mulatságukat junius 9-én közösen rendezték kedvező 
időben és igen nagy érdeklődés mellett. A munkát és jövedelmet a lélek-
szám arányáuan osztották meg. A 230.000 leu brutto bevételnek mintegy 
felét felemésztette a kiadás. A tiszta jövedelemből az unitárius egyház-
községnek 23.003 leu jutott. A brassói magyarság nagy részének ünnepe 
volt ez a nap. A zászlók alatt, zeneszó mellett történt egységes felvonulás 
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impozáns volt A magyar testvériség gyakorlati megvalósulása, megragadó 
és példátadó dokumentuma. 

Nyilvános köszönet . Csákány Dávid és neje budapesti lakósok, el-
halt kis leányuk emlékére a bölöni Unitárius Egyházközség részére egy, a 
betegeknek kiszolgáltatandó urvacsorai kenyérhez szolgáló nehéz ezüst tálat 
adományoztak, mely művészi kivitelben a következő feliratot tartalmazza: 
„A bölöni Unitárius Egyháznak. Tóth Birike emlékére. Elhalt 1914 I. hó 
10-én. Betegek utolsó-kenyér felszolgálásához. Hit által megyen az ember 
az örök nyugalomba." Értéke 50C0 leu. — Ugyancsak ezzel egyidejűleg 
Sikó Boriska hadi árva és Kozma Mariska, egyházközségi gondnokunk kis-
lánya, közösen egy hasonlóan művészi kivitelű ezüst keresztelő-poharat 
adományoztak „A bölöni Unitárius Egyháznak 1929." felirattal. Értéke 3000 
leu. Midőn a nemes szivü adakozóknak e helyen is köszönetet mondunk, 
kivánjuk, hogy Isten áldja meg buzgó cselekedetüket. Az elhaltak emléke a 
kegyeletben, az élők hitbuzgósága a jócselekedetekben él. Lfífi Ödön, uni-
tárius lelkész. 

Brassai bácsi emlékét kézírásaival s egyéb hagyatékával együtt 
őrizi a kolozsvári főiskolai könyvtár. Sajnos még sok hiányzik, különösen 
könyveiből. Ha a szives olvasó akár tankönyveiből, akár írásaiból ráakad 
bármily csekély darabra s beküldi az E. K. Tanács irodájába, igen jó szol-
gálatot tesz a nagy fér fi emlékének. 

Már megindult az adakozás ifjuságunk körében a Dávid Ferenc 
dévai emléktáblára. A középiskolai tanulóktól egy aranybetü árát (8 leu) 
várjuk, falusi ifjainktól csak egy leuval is megelégszünk, de senki se ma-
radjon ki a névsorból. Lapunk az adományokról is hírt fog adni. 

Esperes és lelkész urak f igyelmébe. A kolozsvári unitárius főgim-
názium elöljárósága anyagi lehetőséget kíván nyújtani a tehetséges és sze-
génysorsu unitárius tanulók középfokú iskoláztatására. A jövő 1929—30. 
iskolai évre fel tud venni 8—10 I. osztályba lépő teljesen ingyenes tanulót 
azok közül, akiket az esperes és lelkész urak a tanitó urakkal való meg-
beszélés alapján javaslatba hoznak. Ez irányú megkereséseket f. év aug. 
15-ig kér az elöljáróság. 

Alapitól dJ/ 500 leu, m i n e k ellenében 
az Unitárius Közlöny ingyen jár! 

M M e n kézirat Szent-Iványi Sándor szerkesztő címére Cluj, Unitárius Kollégium küldendő. 

Kéziratokat nem adunk vissza 1 

Előfizetési ár : Egész évre 60 L. Magyarországra 90 L. Egyes szám ára 8 L. Akik a 60L.-t [ 
egy összegben előre befizetik, a Dávid Ferenc-Egylet rendes tagjainak tekintetnek. Örökös I 

dtapitódij 500 L. Minden pénz Gálfi Lőrinc egyleti pénztároshoz küldendő. 

Nyomatott „Corvin"-kőnyvnyomdátban Cluj-Kolozsvár, Str. lorga (volt Jókai-atca) 17 sx 
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