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UNITÁRIUS KO 
A V A L L Á S O S É S E R K Ö L C S Ö S ÉLET É h m S Z T Í S É N B 

K I A D J A A DÁVID FERENGC JEŐYLEX 

Alapította: Dr. BOROS GYÖRGY, 

A főpásztor húsvéti levele, szétszórtan élő 
híveihez. 

Kérünk titeket atyámfiai, hogy ne tántoríttassatok el a ti 
értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd 
által, se nekünk tulajdonított levél által. 

Maga pedig a mi urunk Jézus Krisztus és az Isten ft mi 
Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással 
és jó reménységgel ajándékozott meg: vigasztalja meg a ti szíve-
teket minden tudományban és jó cselekedetben. 

2. Thess. 2 r. 12., 16., 17. 

Pál apostol szavaival szólok tihozzátok szeretett és kedves 
unitárius testvéreim és atyámfiai. Hozzátok, kiket körülményei-

, tek elszakítottak és távoltartanak az anyaegyházközségtől. Hi-
szem, hogy más hiten levő embertársaitok megbecsülnek és 
templomukban is szivesen látnak. De nagyon igaz a közmondás: 
„a mi másé nem a miénk." A mi szívünk mindig vissza vágyik, 
oda az édes anyai szív közelébe. Oda hol sírjaik domborulnak. 
Ott szeretnők elmondani buzgó imádságunkat, emlegetvén nevei-
ket. 

De ha ez nem is történhetik, úgy ahogy szeretnők, azt min-
dig megtehetjük, hogy szívünk érzése el ne szakadjon onnan a 
kedves helytől, hol atyáink, nagyapáink, drága őseink, saját ke-
zökkel építették a szent templomot s megvédték pusztító vésztől, 
vihartól, rossz emberek szándékától. 

Azt is mindig megtehetjük, hogy szent vallásunkkal foglal-
kozzunk s hitünk igazságait könyvekből, lapunkból (Uni tá r ius*^ 
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Közlöny) szüntelenül forgassuk elménkben, mert csak így vesz-
szük észre milyen szép, milyen igaz minden szava. 

A mi h i tünk igazságait most már több millió ember vallja 
magáénak. Sokan nem ismerik még, de akik megtudják, hogy 
mi az egy igaz Isten tisztelői és imádói vagyunk, ha meggyő-
ződnek, hogy mi a Jézus Krisztus tiszta evangéliuma szerint 
élünk és cselekszünk, akkor minket szeretni fognak, hi tünket 
megkedvelik, vallásunkat megbecsülik. 

Jézusnak kezdetben csak kevés követője volt, Pál apostolt 
sok helyen nem akarták hallgatni, sőt szidalmazták, arcul ver-
ték, üldözték, mégis számos gyülekezetet alakított. 

A mi h i tünk és vallásunk nagy mestere Dávid Ferencz is sok 
gúnyt, szidalmat s végül még börtönt is szenvedett. 

Az emlékezés napjai közelednek. A keresztény világ legszo-
morúbb emléknapja: nagypéntek. A Jézust elítélték és a leg-
megalázóbb halálbüntetéssel keresztfán kivégeztették. Azt hitték, 
hogy a testi halál befejez mindent. Csalódtak. A lélek hallhatat-
lan. Jézus lelke átjárta kortársainak a lelkét és megtermékenyí-
tette. Halála megfogta a szíveket és kezdették emlegetni, hogy 
a jó és tökéletes fölött nincsen diadalma sem a halálnak, sem 
a koporsónak. Igazuk volt, csak egy pár nap s már bekövetkezett 
a húsvét nagy ünnepe. A tavasz ünnepe, midőn a természet ki-
bontja a riigyeket, a hit erőbe kap és a lélek látni kezdi azt is 
ami láthatat lan és megszólal a hit, mely csodákat mivel. Jézus 
ú j életet kezdett az emberek között, mer t tanítása, szent evan-
géliuma addig nem is képzelt erővel kezdett hatni, erősíteni és 
megkezdődött az a keresztény világ, melynek mi tápláló gyü-
mölcseit élvezzük. 

Kedves Hi veim! a húsvét szép ünnepére készüljetek buzgó 
lélekkel, s vegyétek tanulságul, hogy bármilyen néliéz sors terheli 
az ember életét, ha hite megvan, diadalmaskodni fog, miként 
Jézus diadalmaskodott még a halál felett is. 

Megáll hitünk az Isten felől, jöj jön bár vihar minden felől. 
Legyünk erősék a hitben, kitartók és reménykedők, mert jó aa 
Isten s nem hágy el semminemű veszedelemben. 

'Vagyok és maradok értetek buzgó szívvél imádkozó főpász-
torötok: 

•Dr. Boros György, 
unitárius püspök. 
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EMLÉK. 

Keressél engem virágban, dalban, 
A nappalban, az éjjszakciban, 
Keressél az öröm, a bánat könngiben, 
a hegyen, völgyön, réten . . . 
Ott vagyok veled mindég, 
Mint kezdet, mult, jelen és a vég. 

Lelked kicsi cellájában rab vagyok; 
Szíved húrjain az én ujjaimtól szállnak a régi dalok. 
Szemeidből néha könnyeket fakasztok, 
Vagy derülté vcircizsolom bársonyos, kerek arcod. 
Álmaidra hálót magamból szövök; 
Ha nem akarod is én jövök'. . . jövök. 

A legerősebb én vagyok benned, 
Hiába dobna ki kis puha, fehér kezed, 
Mindég vissza lopodznék. 
Az újért hiába dobtál volna ki rég, 
Csak az idő nagy pókja szívhatja ki a vérem, 
De ezzel én még be sem érem. 

Mindég, mindég veled leszek és vagyok1. 
Tudd meg én az emlék vagyok. 

I f j . Dr. Gspcinn Károly. 

KICSI FEHÉR HÓVIRÁG. 

Kicsi fehér hóvirágok, 
A hó alig olvad el és ti már a göröngyök közt mosolyogtok, 
És bele csilingelitek a vilcigba, hogy újra tavasz van. 

A szellő megérinti gyönge, bársony arcotok, 
S újra szállnak új tavaszi dalok . . . 

A remény zöldje újra mindent megkoronáz. 

Újra lesz sok, sok szép virág, 
Napfényben úszik ismét a világ. 
Ki nem örül a tavasznak? 

Virágok születnek, illatos lesz újra a rét, 
S reményünk, ilyenkor semmi sem tépheti szét, 
Mert Te benned bízunk Uram! 

„Ki ellenünk, 
Ha Isten velünk9" 

I f j . Dr. Gspann Károly. 
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Míképen gondolom unitárius va l lásos életünk 
fellendítését és bensőségesebbé tételét. 

Válasz érkezett a feltett kérdésre l apunk lezártáig, melyet 
a lább közlünk. 

I. 

Az Unitárius Közlöny szerkesztősége által felvetett kérdésre 
feleletképpen idézem egy nagy magyar á l l amfér f i nemrégen el-
hangzot t szavait: „Mindegy az, hogy ki a vezér, csak igaz ember 
legyen, s egyetlen szavára mindenk i engedelmeskedjék." Ezek 
a szavak jelölik meg egyházunk részére is a helyes utat. E sza-
vak kell érvényesüljenek egyetemes egyházunk minden szerve-
zetében. Merem állítani, hogy nem a szegénység a mi tulaj-
donképen i ba junk okozója, h a n e m a hibás nevelés és a fegyelem 
meglazulása. 

Tanulmányozásképpen többször fölkerestem a medgyesi 
szász földmüvesiskolát , t anu lmányoz tam több szász falu szer-
vezetét, mindenüt t azt találtam, hogy a vezetők fáradságot nem 
ismerő szorgalommal taní t ják a f a lu népét szakszerű gazdálko-
dásra, és ezt a fáradságot a n é p meghálá l ja ; főha tóságának 
egyetlen szavára mindenk i engedelmeskedik, panasz nélkül fizeti 
óriási egyházi adó já t . Ismerek többeket, k ik lemondot tak meg-
szokott kávéjokról , tejet esznek, pá r pohár ra l kevesebb bor t isz-
nak, kevesebb cigaret tát szívnak, a külömbözetet önérzettel fize-
tik egyházuknak. Tudom, vannak sokan, ak ik azt mondják : a 
szászok tehetik, m e r t ők gazdagok. F á j nekem, mikor lá tom, 
hogy a székely f a j , mely sokkal ta lá lékonyabb, sokkal t a lp r a -
esettebb, mint a szász s mégis szegényebb. Ez ami gondolkozóba 
kell ej tsen mindnyá junka t , ezen kell segí tenünk. Bizonyára ezt 
lát ta Káli Nagy Árpád f. ii. gondnok úr is, m i d ő n helyesen java-
solta, hogy theologiánkon fel kell állítani a gazdasági tanszéket . 
Hiszen híveink többnyire földművesek, ezeknek nemcsak elvont 
tudományokra van szükségük, h a n e m ú tmuta tás ra , i rányí tás ra . 
Ha lelkészeink bizonyos gazdasági felkészükltséggel is hagy ják 
el a theologiát, megúju lás lesz minden paroch iánkon . Lesz vető-
mag nemesítő, lesz szőlőoltváhyiskola, szövetkezetek, szép gyíi-
mölcsészet, méhészet, udvaron f a jba romf i , az istállóban fa já l la -
tok. A panasz el tűnik, lesz jólét. A hívek ö römmel keresik fel 
tanácsér t , ú tmutatásér t . Népesek lesznek a vallásos estélyek, hol 
a vallásos kérdések mellett megvi ta t ják az időszerű gazdasági 
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teendőket. Akkor azok a kopár székely hegyek papjuk vezetésé-
vel, saját kezükkel oltott fajvesszőkkel lesznek beültetve, vagy az 
éghajlat szerint befásítva. A székely megtalálja otthonát, nem 
kell vándorolva elszéledjen a nagy világba. Tapasztalni fogja, 
hog}7 az a hold kopár oldal, mit szöllővel ültetett be, annyit hoz, 
mint tíz hold szántóföld, ha okszerűen megmunkál ja . A pap 
lesz a nép útmutatója, tanácsadója, atyja, kitől vár ja boldogu-
lását, s akit megbecsül. 

A hívek és lelkész eme szeretetteljes viszonyából áldás árad 
egyházunkra. Főhatóságunk irányító szavára mindenki engedel-
meskedni fog. Nem lesz több szegénység, mindenki, mint a 
szászok, Önérzettel és boldogan fogja megfizetni egyházi adóját . 
Nemcsak névleges, hanem öntudatos unitáriusok lesznek. Szü-
letni fognak Zsuki Lászlók, Augusztinovics Pálok, Berde Mózsák. 

Harangláb. Buzogány Kálmán 
unitárius lelkész. 

Kultúrdélután a püspöki házban. Március 3-án volt a 3-ik és 
utolsó műsoros kultúrdélután a püspöki házban, igen nagy számú 
társaság jelenlétében. Gyergyay Judit a finn—svéd—norvég és 
dánországi útjairól tartot t élvezetes előadást, melyben bizonyságot 
tett ügyes, élénk és alapos megfigyeléseiről. Ürmösi Magdus szé-
pen fejlődő és művészi fokon álló énekszámaival gyönyörködtette 
s mondhatni lebilincselte a hallgatóságot, Tatár Ferenc precíz zon-
gorakísérete mellett, i f j . dr. Gspann Károly költeményeiből olva-
sott fel, melyek általános tetszést arattak, ezekből kettőt folyó-
iratunk jelen számában közlünk. Közkívánatra Tatár Ferenc adott 
*elő zongoraszámokat. — A D. F. Egylet vezetősége e helyen is 
hálás köszönetét fejezi ki a főtiszt, piispökné őméltóságának, azért 
a fáradságos szép áldozatért melyei lakását, világítást díj talanul 
rendelkezésre bocsátotta és a perselygyűjtésekből befolyt 3311 leit 
a D. F. Egylet céljaira adományozta. 

Felhivás az Unitárius Közlöny olvasóihoz. Lőrinczy Dénes, 
bukaresti unitárius lelkész felkéri az Unitárius Közlöny olvasóit, 
hogy cimére (Bucuresti 2. Str. Stirbey Voda No. 9.) i r ják meg sür-
gősen Bukarestben élő ismerőseik nevét és lehető pontos lakás-
cimét. — Arra is kéri a Közlöny olvasóit, hogy í r ják meg ismerő-
seiknek az ottani unitárius istentiszteletek helyét és idejét: Min-
den vasárnap istentiszteletet tartanak, ezidőszerint d. e„ 10—11-ig 
a ref. elemi iskolában, Str. Sfintii Voejvozi 50. sz. alatt. — Isten-
tisztelet előtt iskolás növendékeink hitoktatására Vasárnapi Isko-
lát tar tanak. 
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Levél — válasz. 
A napokban egy levelet ad tak át nekem. Alább közlöm, némi 

kihagyással, abban a reményben, hogy a levél írója nem harag-
szik meg érte reám. Nevét nem is említem, csak annyit árulok 
el, hogy egy uni tár ius asszony . 

Kedves Tanár Úr! 
Azt hiszem, meg lesz lepve, hogy levelemmel felkeresem, hiszen 

ta lán ha hirből ismerhet engem, ép ezért meg kell magyaráznom, 
hogy mi az oka annak, hogy levelemmel T a n á r Urat' keresem fel. 
Mindig tudtam, hogy egyszer ki kell jönnie a lelkemből annak, 
a mi évek hosszú során irodott bele. Soha nem tudtam, hogy mi-
kor és kinek mondom el, csak azt, hogy egyszer kinyílik az ajtó. 
E r r e most az indított, hogy Uni tár ius Közlönyünkben körkérdést 
olvastam, hogy lehetne hitünket bensőségesebbé tenni, s hogy 
épen Tanár Űrnak mondom el, ezt meg az hozta ki, hogy olvastam 
az Unitárius Szószékben megjelent ige magyaráza tá t „Hol van a 
Te Istened." E r r e kiáltott fel bennem az a kikívánkozó hang, 
végre egy uni tár ius ember, aki beszél az örökkévalóságról. Há tha 
megért! S akkor mindjá r t kemény és szigorú szóval meg kell 
mondanom, hogy én az unitáriusokkal nem vagyok megelégedve, 
nem találok magunk között elég hivő embert, de mintha nem is 
erre törekednénk; akkora nagy a józanságunk, hogy az embert, 
vagy még inkább az észt tet tük meg a legnagyobb hatalomnak, 
amit megfoghatunk, s a láthatatlanból, az örökkévalóból nincsen 
bennünk semmi, pedig milyen mélységes t i tkok nyílnak meg a 
hivő szeme e lő t t . . . Mikor erre gondolok szinte f á j nekem, mert 
én nem tudok olyan józan lenni; mélyen benne él már régóta a 
lelkemben a keresztény hivő ember képe, aki mindenben az isteni 
akaratot keresi, aki az életét bele tudja kapcsolni az isteni tervbe, 
állandó és folytonos küzdelmet folytat a gonosszal, a bűnnel, hogy 
az Isten közelében maradhasson, ismeri a törvényt és ebből folyó-
lag a lelke telítve van nagy emberszeretettel és szolgálattal, aki 
tudja , hogy azzal a céllal jött a földre, hogy megjavulva és meg-
tisztulva térhessen haza s ép azért ezt az időt jól fel kell hasz-
nálni, mert a jövő haza olyan lesz, amilyennek itt előkészítette; 
aki érzi, hogy mindenünkkel együtt az Is tenéi vagyunk, Ö azt 
jegyzi rólunk, hogy a reánkbizottakkal, hogy gazdálkodunk. Egye-
düli támaszunk Jézus és az Ö jelenben is élő és dolgozó taní tvá-
nyai, kezükben az írásokkal. Ez az igazi hivő ember képe az én 
hitemben és elgondolásomban és hogy az Is ten ettől az embertől 
soha sem fogja azt kérdezni, hogy te református, katholikus avagy 
uni tár ius vagy-e, csak azt nézi, hogy mennyire tudott előre jutni, 
mennyire megtisztulni és az Istentervbe mennyire tudott belekap-
csolódni. S ma, amidőn a hit számára kellene megnyerni az embert, 
a r r a kellene megtanítani , hogy milyen egy hívő ember és hogy le-
het hívővé lenni. Ehhez pedig nem nagy filozófia, csak szeretet és 
áldozat kell. Pedig a mi uni tá r ius vallásunk m a már nem egyéb, 
mint filozófia, val lás filozófia, s épen ezért nem tud hivő lelkeket 
termelni. Elmodernizálódott, pedig a hit számára csak egy hala-
dás van: a javulás. Az én hitem átfogja a láthatat lan, örökkévaló 
életet, érzem, liogy ez, amely sokak szemében csak eszmény vagy 
képzelődés, nekem valóság, nagy, nagy reálí tás és ebből kifolyó-
lag érzem azt is, hogy ez a földi élet csak az örökkévalóság szem-
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pontjából fontos. Miért nem lehet nekünk unitáriusoknak is ez' a 
kérdés problémánk, miért íiem koncentrálódik ebben és errefelé a 
mi hi tünk? Hiszen amíg olyan nagy valami nekünk az ember, sőt 
egyik nagyobb mint a úiásik, addig csak gőgünkben kritizálunk 
és tagadunk és nem lát juk meg, hogyan lehet elmélyülni a hitben 
— lélekben belekapcsolódva a lá thatat lan életbe. 

Most a Tanár úrnak megmutat tam az én lelkemnek aggodal-
mait, még csak azt teszem hozzá, hogy én nem akarom és soha 
sem is fogom a vallásomat elhagyni, mert Isten ebben az egyház-
ban helyezett el engem, ebben nyertem a hitemet is, de életet, ú j 
életet szeretnék önteni belé . . . Én*? Hát, hogy tehetném ezt ént A 
vezetők, az arra hivatottak, Önök kedves Tanár úr. Oh, állítsák a 
hit szolgálatába az életüket, kezükben van a sajtó, a theologia, 
semmi sem hiányzik, ha meg van a hit és a lelkesedés, a lélek-
mentés iránti vágy, mert hiszen Isten a pásztortól számonkéri a 
nyá j a t és ha csak egy is hiányzik, ki a felelős? 

Összegezve az elmondottakat, hogy hitéletünk bensőségesebbé 
tegyük, neveljük magunkat, ú ju l junk meg elsősorban mi magunk, 
vagyis közülünk azok, kiket az Isten az őrhelyekre rendelt; hív-
junk össze olyan gyűléseket, ahol, akinek közülünk legnagyobb a 
lelke s legjobban érzi a szolgálat kényszerűségét és akinek a lelke 
leginkább telve van Istennel, szóljon nyelveken, árassza a megér-
tés keresését, hull jon a szívéből a mennyei permete, hogy akikre 
hullott kezet nyúj t sanak egymásnak a közös munkára . Dobbanjon 
össze az életük a kö/ös célban, hogy ők Istent aka r j ák visszahe-
lyezni, a hitet beleszuggerálni a világba. Tanítsanak imádkozni — 
imaórákon, mert nemcsak az a fontos, hogy a templomot hányan 
látogat ják, hanem, hogy akik lá togat ják igazán odavalók-e, vagyis 
odatartozók legyenek. Minden erőnkkel igyekezzünk Jézusba ka-
paszkodni, akit nem tartunk ugyan személyes Istennek, de az Is-
ten Benne nyilatkozott meg és szólott hozzánk. Higyjük és hir-
dessük Róla, hogy ma is él (hiszen a hivő léleknek megjelenik), 
és ma is szólja nekünk, hogy készíti az örökkévaló hajlékot a szá-
munkra, csak mi ne rontsuk el. Hirdessük nyíltan, mint nagy 
igazságot, hogy ez a nyomorult helyzet csak akkor változik meg, 
mikor ő beköltözik minden ember szívébe. Ha az őrhelyeken állók 
imádkozva kérték és megkapták a kegyelmet, ha egyszer i t t ki-
gyúl a láng is, döbbenetes erővel tör magasra a lelkesedés, ha pap-
jaink és vezetőink áti tatódnak az örökkévalóság fényétől és nem 
elégszenek meg azzal, hogy „ez úgy is az Isten dolga", ha hivőkké 
lesznek, akkor a gyülekezetek önkénytelen a fényfelé fordí t ják 
fe jüket és az életünk bensőségesebbé válik. 

Taná r úr, bocsásson meg, hogy egy óráját lefoglaltam, de egy 
belső kényszer hatása alatt történt. Sokszor belenyilalik a szí-
vembe, ha hallom, hogy a hit, a vallás ma nem probléma, mikor 
én tisztán tudom, hogy az életünk legnagyobb, sőt talán egyedül-
való kérdése, mert minden egyéb mulandó s az emberben egyedül 
a mi örök: a lélek értékei. Ügy szeretném, ha akkora nagy lenne a 
hangom, hogy ezt belekiálthassam az egész világba. 

Az uram azzal szomorít, hogy a Tanár ú r egy kézlegyintéssel 
fog ja félretenni és elintézni levelem s nekem mégis le kellett ír-
nom Kellett! Most a r r a szeretném kérni a Tanár urat, hogy ha 
röviden is, válaszoljon és mondja el véleményét és hitét, nekem 
nagy örömöt szerez vele. 

* 

A levélben foglalt kívánságnak eleget kívánok tenni s azért 
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mindjá r t ideírva válaszomat is: Kedves és szeretett a tyámfia! Nagy 
lelkiörömmel olvastam becses levelét, amelyet nekem küldött. 
Fogad ja hálámat és köszönetemet, a bizalomért, amelyben en-
gem levele elküldése által részesített. Legyen megnyugodva, hogy 
megértettem s aggodalmainak nagy részében én is osztozom. Hi-
szem és vallom magával együtt, hogy életünknek célja és értelme 
akkor van, ha alázatosan a lá tudjuk rendelni magunka t Isten 
akara tának s ha egész életünkben ar ra törekszünk, hogy a Jézus 
által hirdetett Isten országának szerény munkása i lehessünk. 

E r r e pedig csak a hit segíthet. A hit abban, hogy egyedül a 
szeretetnek, a jóságnak fegyverével leszünk képesek elérni azt a 
célt, amelyet Isten tűzött elénk. Sem a tudomány, sem a gyarló em-
beri erő túlértékelése nem fog célunkhoz közelebb vinni soha, 
csak az a tiszta hit, amely Jézusban nyugszik és az ő tanításai-
ban gyökerezik. Az igazi, erős unitárius hitnek más célja nem 
lehet, minthogy terjessze az Isten- és ember-szeretet magasztos 
elveit s tanítsa meg az embereket arra, hogy próbál janak meg 
Jézus nyomdokain já rn i s az ő tanításait követni. Ez azonban 
nem könnyű dolog. Ebez az kell, amit az írás „megtérésnek" ne-
vez; ehez az kell, hogy amint Ön levelében mondja , „hitéletünket 
bensőségesebbé tegyük, neveljük magunka t s ú ju l junk meg első-
sorban mi magunk." Igaza van! 

Hi tünk alapítója azt mondotta, hogy ,,a hit Istennek aján-
déka." Én is fölteszem a kérdést, vá j jon mi mostani unitáriusok 
meg tudjuk-e eléggé becsülni ennek az isteni a jándéknak végte-
ter értékét?! Vájjon nem áldozzuk-e fel nagy részét muló földi 
javakér t?! Vájjon él-e közöttünk az egyetértés és a szeretet, 
amelyről megismernek, hogy Jézus tanítványai vagyunk. 

Mindezeket a kérdéseket minden unitár iusnak föl kell lennie 
magához és az ő hittestvéréhez. A vezetőknek pedig meg kell 
gondolni ok, hogy legfőbb feladatuk a hitet erősíteni, tisztítani és 
fejleszteni. Csupa kritikával, 'tagadással soha sem, lehet felépíteni 
Istenországát. Az uni tár ius kereszténység „ésszerű" vallás, amint 
Channing igen találóan megjegyzi. Ennek az ésszerűségnek azon-
bon mindig olyannak kell lenni, amely épít és fölemel. Az ész-
szerüségek csak az a feladata lehet, hogy a hitet megtisztítsa s 
eltávolítsa belőle azokat az elemeket, amelyek méltatlanok Isten-
hez, aki „lélek" s méltatanok a Jézus szelleméhez. Ez a negatív 
munka azonban csak eszköz kell, hogy legyen ahoz, hogy minél 
tisztább, erősebb és magasztosabb hitet teremtsen. A cél csak egy 
lehet: minél mélyebb és szilárdabb hitet teremteni a gyarló és 
ingadozó emberi lélekben. Emellett a nagy cél mellett minden 
egyéb eltörpül s másodrendű jelentőségűvé válik. 

Ezekben adom meg röviden válaszomat. Kérem, hogy más-
kor is keressen fel soraival. A kedves fér jének pedig mondja 
meg, hogv én nem szoktam kézlegyintéssel elintézni a komoly 
dolgokat. Már pedig minden, ami egyházi életünk javítását és 
megújhodását célozza az én szememben a lehető legkomolyabb 
dolog. 

Atyafiságos üdvözlettel köszönti Dr. Varga Béla. 
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Leányaink küzdelme a mindennapi kenyérért. 
I r t a és a Dávid Ferencz Egylet „Mai problémák" című előadás-

ciklusan felolvasta: Kovács Dezsőné. 
Óhajtot tam volna, hogy a tisztelt közönségnek valami kedves, 

felvidító történettel szolgáljak. Sajnos, az idők még mindig any-
nyira súlyosan nehezednek vállainkra, hogy kénytelen vagyok in-
kább a nők kenyérkereseti módjában beállott változásról egyet-
mást elmondani, ami nem egészen vidám történet, hanem komoly 
valóság, amellyel számolnunk kell. 

Mielőtt a magunk házatá járól beszélnék, vegyék jó néven, 
hogy egy-két, nálunknál hatalmasabb nemzet nőinek sorsáról em-
lékezzek meg. 

Vegyük először Nagybri t tániát . Az angolok úgy élnek lelkünk-
ben, mint akaraterős nép, amelyet csodálni kell. Öt világrészből, 
az Északi Sarktól a trópusokon át, a Déli Sarkig elterülő har-
minchét millió négyzetkilométernél nagyobb területről ömlik, ós 
özönlik a gazdagság az anyaállamba. És maga ez az anyaállam, 
mindössze csak kétszáznegyvennégyezer négyzetkilóméter, tehát 
az összes birtokoknak százötvenketted része. Ez az anyaál lam min-
den életrevalósága mellett, sokezer gyára, egyenesen megszámlál-
hatat lan üzletei, milliárdos bankjai, mérhetetlen vagyonkolosszur 
sai és kétpercentre kihelyezhető milliós tőkéi dacára; dacára 
annak, hogy a világ ezer és ezer a ranypa tak ja és aranyfolyói hoz-
záömlenek, nem képes minden lányának, minden asszonyának ke-
nyeret adni! Ezért, azok a leányok, és azok az asszonyok, kiknek 
ebben a rémületes gazdagságban sem jut kenyérre, kellő felké-
szültséget, megfelelő tudást szerezve, nekivágnak a világnak. 

Most aztán jönnek a regényírók. Jön Croocker, Glyn Ellinor, 
Courts Mahler, akiket hölgyeink is jól ismernek, és úgy ál l í t ják 
be a küzdelemre indult nőknek a sorsát, hogy nem csodálom, 
hogy sok-sok magyar leány, magyar asszony szinte elsír ja magát, 
hogy miért nem ő az a bizonyos Dorothy, Lian, Margaret, vagy 
Grace, akit, alighogy a mesés Indiába bekukkant, máris egy nagy 
lófuttatáson pontosan egy indiai maharadzsa lát meg. De ez nem 
elég. A maharadzsa melle valósággal be van szórva rubinnal, za-
f í r ra l és a t u rbán ján egy tyúktojásnyi gyémánt tündököl, akár 
csak a szeme, mely fellángolt szerelmének minden ragyogásával 
pontosan Dorothyt, vagy Liánt áraszt ja e l . . . A további aztán 
közönséges história, azaz törvényes házasság és hűség mind-
halálig. 

A már említett írók ki nem fogynak a hercegekből, grófok-
ból, fordi méretű automobil gyárigazgatókból, fő-főkormányzók-
ból, és ha itt-ott elvétve egy-egy mérnökről, vagy erdészről Van 
szó, aki elképpesztő alkotásokkal ej t i bámulatba a világot, a re-
gény végén kiderül, hogy bizony ezek az urak is lordok. És ezek 
az urak egytől-egyig csak azért határozták el magukat az utolsó 
pillanatban, de gyorsan, hogy hajóra, expressre, repülőre szállja-
nak, hogy pontosan akkor érkezzenek meg akárhová, amikor ott 
Dorothy, vagy Lian jelenik meg, és pedig bátran, a legjobb re-
ménységgel . . . És a többit m á r ismerjük . . . 

Dehát mindez nem igaz! A sok sokezer közül talán egy elta-
lá l ja a főnyereményt, ezt hiszem; de hogy a többi sok-sok ezer 
élete küzdelem, vergődés, ma jd szerény révbejutás, ez a valóság, 
ezt higyjük. Az írónők pedig esztergályozhatják a lordjaikat to-
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vább a nők kábítására, miközben valódi perzsaszőnyeges dolgozó-
jukban f inom cigaret tá jukat szívják. 

Az angol nők, kik nem regényalakok, hanem élő lények, hazá-
jukat a megélhetésért hagy ják el, ők a munka és becsület hősei, 
a kultúra terjesztői, bármily szerény sors jut osztályrészeidül. 
Melegen a ján lom olvassák el Aldrich: „És lámpást adott kezembe 
az Ur" című regényét, abban híven van megírva Abbie Deal szemé-
lyében, hogy az angol nő mi re vállakozik és mire kell, hogy vál-
lalkozzék hogy egész élete, minden tanul tsága mellett, milyen küz-
delem, sokszor valóságos már t i romság egy hozzá hasonló derék 
ember, mondjuk, egy derék f a rmer mellett, aki a romantika bána-
tá ra csak olyan, mint a minők a mi embereink, tehát se nem lor-
dok, se nem márkik. 

A férf i az összeroskadásig küzd, Abbie Deal folyton folyvást 
mellette. Felveszi a harcot a szegénységgel, a perzselő szárazság-
gal, a preeri-tüzzel, a sáska mill iárdjaival , a rossz terméssel, 
harcol gyermekei testi és lelki jóvoltáért, harcol, hogy a preeri 
sivatagán, ahová az Úr rendelte őt és a férjét , kultúrát teremt-
senek. 

Az ő f a rmjuk után rendre sok f a rm alakul, majcl városok, 
gyárak, nagyszerű kultúrintézmények. 

Nem csodálom, hogy Aldrich, az ő könyvében örök időkre em-
léket állit Abbie Dealnak, az igazi angol nők megszemélyesítő-
jének. 

* 
Lássuk most nagy Németország leányait . A legjobb sorsra 

érdemes ország, amelynek kiterjedése négyszázhatvanhétezer 
négyzetkilóméter, minden kiválósága mellett szörnyű sorssal küzd, 
hiába van hatvankét millió derék polgára. Temérdek a baja. 
Egyik főbaja , hogy a jövedelmei mind kisebbre zsugorodnak, a 
kenyérkara j jelentősen kisebbedik. Ilyen körülmények között csak 
megbecsülő elismeréssel lehetünk ama sok-sok ezer tanult német 
leány iránt, akik, hogy magukon és családjaikon segítsenek, nem 
Sokat válogatnak, hanem elhelyezkedést keresnek gazdaságokban, 
földmives családoknál, m á s f a j t a családoknál, ahol reggeltől-setig 
dogoznak, úgy külső, mint belső gazdasági és háztartási munkát, 
válogatás nélkül. így tehermentesítik a családjukat bár egy em-
ber erejéig. Mert bizony, jó pénzbe kerül csak egy leány teljes 
ellátása is! Fizetésükből, amely meglepően szerény, mégis küldöz-
getnek haza is, hogy a még munkaképtelen testvér is végezhesse 
iskoláit. 

Ők maguk megerősödnek, sokat tapasztalnak, magabízók lesz-
nek, mert hiszen nap-nap után látják, hogy dolgos két kezüknek, 
értelmes fejüknek, valamilyen, de főleg gazdasági és háztar tási 
tudományuknak, melyet ki tűnő szakiskolákban szereztek, értéke 
van s így kedélyük, világnézetük derült marad. 

Természtes, hogy a derék lányt a munkaadó család megbe-
csüli es a leány is családtagnak érzi magát , ki is van kötve állás-
foglaláskor a Familienschluss. Tehát nehéz sorsában sem marad 
el a kultúrától . Mert a Familienschluss azt jelenti, hogy a csa-
láddal étkezik, hogy a család leányaival egyszobában lakik és 
templomba, vagy ünnepélyre együtt mennek, stb. í gy nemcsak 
együttdolgozó, de egyiittérző, együtt örvendező, együtt btísuló lesz 
a családdal. 

Kérdezheti valaki, hogy miért nem mennek hivatalba, irodába 
ézekt Bizonnyal tanultak jogi ismereteket, felső kereskedelmi is-
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kólát, szakiskolát, stb. végeztek? Azért nem mennek, mert nincs 
hová, nincs állás, tehát kénytelenek azt a kenyérkereseti ágat 
megfogni, amely adódik a háztartásban; gazdaságban mindig kell 
az értelmes, dolgos kéz. 

Ujabban pedig egy-két év óta Németország leányai százával 
keresnek Franciaországban is állást. Állást, amilyen adódik, túl-
nyomóan háztartásban. Leányok, akik főiskolát végeztek, a körül-
mények kényszerítik erre őket. És érdekes, hogy nagy fizetésre 
nem is reflektálnak, csupán teljes ellátásra, és Familienschlussra. 
Rendesen egy évre vállakoznak és ezalatt az év alatt jól megta-
nulnak franciául, miután már valamelyest úgyis tudtak a kiuta-
záskor. Bizonyos, hogy a nyelvtudásnak később hasznát veszik. 
Hogy a munkaadó család látja, hogy korrekt magatartású, mű-
velt ,tanult lánnyal van dolga, a legtermészetesebb, hogy a szolgá-
lati év végét nem v á r j a örömmel. 

* 

Most lássuk Svájcot. 
Mindnyáján tudjuk, persze csak hallomásból, hogy mindenki 

a millióit Svájcba menekíti, ahol tehát már annyi a pénz, hogy 
nem a bank ad kamatot a pénz elhelyezőnek, hanem a pénzelhe-
lyező kénytelen fizetni a banknak, hogy váll a ja pénzének gondo-
zását. Átlagban két-három percentet. Tehát Svájcban van pénz, 
és mégis a leányok, a nők óriási többsége penziókban, hotelekben, 
szanatóriumokban keres elhelyezkedést. 

Magyarországon nagy hiba, hogy a leányok óriási többsége 
egyetemre, akadémiára törtet. A családjuk hihetetlenül sanyarog, 
nem azért, hogy a leány tanuljon, hanem, hogy végezzen. Hiszik, 
hogyha végzett, jön a pompás állás, majd egymáson segítenek, 
stb. stb. Dehogy jön állás! Hiszen egyetemi, műegyetemi kitűnő 
diplomákkal ezeren és ezeren évekig keresnek megélhetést a fiúk, 
a férf iak is és hány, de hány közülük havat lapátol, a Dunasoron 
kirakódó sváb asszonyoknak hordja a terhet, csakhogy valahogy 
éhen ne haljon. Egy malomőri állást, egy irnokit, kétezerén is 
megrohamoznak, tehát semmiesetre sem tanulmányaiknak, intelli-
genciájuknak megfelelő állásról van szó. Ilyenformán mit akar-
hatnak a leányok? És amikor ezt kérdem, nagyon kérem a kedves 
közönséget, ne h igyje rólam, hogy ellene volnék, hogy leányaink, 
nőink, igenis kapjanak állást, ha meg van hozzá a megfelelő ké-
szültség. De mivel évezredeken át mégis csak a férf iaké volt min-
den állás, valahogy azt hiszem, hogy most is, a házonkiviili állá-
sok, mégis csak a fé r f iú t illetik meg. És ú j r a kérdem: Ilyen for-
mán mit akarhatnak a leányok? Katedra, iroda, hivatal nincs: 
ami nem volna baj, ha a család gond nélkül t a r tha tná el a magas 
képzettségű leányt. De éppen itt van a ba j ! És így nem marad 
egyéb hátra , mint megragadni azt a becsületes munkát , ami út-
jába akad, esetleg éppen háztartási állást. Hogy ez az elhatározás 
valóságos lelki megrázkódtatással j á r sok leánynál, értem. Küz-
denie kell évszázados felfogás ellen, nagyon sok hibás, avult fo-
galom ellen, melyeket családja és a társadalom belénevel. F a j i 
túlzott önbecsülés ellen, még mindig duló és bénító kasztszellem 
ellen! A küzdő láthatóan lázadozik életének ilyen fordulata ellen 
és mégis meg kell lennie, mert a becsületes munka becsületes 
megélhetést nyúj t és ezerszer jobb, mint lelkileg és testileg el-
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senyvedni a tehetetlenség h íná r jában , vagy az olcsó szerelem, a 
szabadszerelem ú t j a i n önmagától megundorodni. Igaz, hogy a ma-
gyar küzdőt senki sem segíti, csupán lehangolja oktalan lebírá-
lásával, lelketlen lesajnálásával, esetleg azzal, hogy elfelejt i az 
ismeretséget, bár a templomba já r . De okossággal sok mindent le 
lehet győzni, a megpróbáltatás csak javára szolgál a dolgozó nő-
nek, mindennap ú j erőt ad a győzni-akarás, hogy győztesen ke-
rül jön ki az élet harcából, mint ahogy a nehéz anyagi válságok-
ból győztesen kell, hogy maga az ország kikerüljön, ha gyermekei 
tűrik és elszenvedik a megpróbátatásokat és ugyanakkor a jövőt 
is munkál ják. Mindenik azon a módon, ahogy adódik. 

* 

Hadd közeledjek azonban a hozzánk legközelebb álló, erdélyi 
viszonyok tárgyalásához. 

Erdélyben is, az általános anyag i leromlás, a különböző pá-
lyákról való leszorulás folytán egy ú j rend van alakulóban, ha 
lassan is: az intelligens házi alkalmazottak rendje. 

Erről a rendről óhajtok beszélni. 
Előbb azonban néhány régi emlékemet akarom felúj í tani . 

1914. előtti évek során minden nyá ron külföldi üdülőhelyeken töl-
töttem a nyarat . Penziókban szállottam meg, ahol r a j t am kívül 
még ötvenen-hatvanan voltak. A sok minden ú j között, ami meg-
ragadott , nem utolsó helyen volt az a tapasztalatom, hogy a pen-
zióban a rend, a kiszolgálás mintaszerű volt. A konyhai, mosóházi 
és többi munka úgy ment, akárcsak a gépen és délután 4—6-ig 
szabad volt minden alkalmazott, pedig magyar viszonyokhoz ké-
pest aránylag kevesen voltak. Mikor afölötti csodálkozásomat 
egy alkalommal kifejeztem, azt mondta a penzió tulajdonos, hogy 
természetesen, mert „én csak intelligens elemet alkalmazok, az in-
telligens elem gyorsabban és ügyesebben dolgozik." 

És kikből állott akkor már a magyar, da lmát tengerparton, 
szigeteken ez az intelligens elem? Kis hivatalnokok és nagyobb 
hivatalnokok, kikötői felügyelők, révkapitányok, mesteremberek 
leányaiból. Kik legalább négy polgári t tanul tak. (Tehát négy 
gimnázium.) 

Kezdtem a leányokkal foglalkozni. Szóba elegyedtem velük. 
— Mi az oka, hogy idejött dolgozni? — kérdeztem az egyiktől. 
— Szüleimnek tíz gyermeke v a n és mindnyájan, amint mun-

kabírók leszünk, munkát keresünk. De mit is dolgozhatnánk ott-
hon? 

— A másik: Fér jhez akarok menni. Szegény vagyok, de 3 óv 
alatt i t t mindent összeszerzek ami re szükségem van. 

— A harmadik: Nálunk nincsenek kényszerítő körülmények, 
de ha a jövendőmre gondolok, mindig penziótulajdonosnak látom 
magamat . Ez vágyaimnak a teteje. Azért jöttem ide, hogy rendre 
ma jd mindent megtanuljak, amit tudnom kell. 

És ezek a leányok reggel 6-tól este 10-ig jó kedvvel, szívesen 
dolgoznak. A munkát nem tekintették lealacsonyítónak, hanem 
nemes eszköznek, céljaik elérésére. Egy sem hozakodott elő azzal, 
hogy ő „jobbra" született, hogy a sors neki va lami „nagyszerű-
vel" tartozik, mert seper, porol, főz és mosogat és egy sem igye-
kezett munkájának azzal nagyobb értéket adni, vagy személyének 
több figyelmet igényelni, hogy tudtunkra adja , hogy ámbár ő 
dolgozik, az apja tisztességes állással, foglalkozással biró egyén. 

Ezek az alkamazottak egyedül természetesnek azt tar tot ták, 
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hogy nem fogyasztói, hanem növelői a családi értékeknek. Nem 
sirba siettetői öregedő, vagy szegény szüleiknek azzal, hogy do-
)ogtalanul felélik még azt is, ami van; hanem megértői, segítői. 
Ök a munka és ennek természetes következményekép; a becsüle-
tes megélhetésnek a hősei. 

Miután ezek a leányok abszolút tisztességes magaviseletűek 
voltak, teljes megbecsülésben részesültek a vendégek részéről is. 

Találkoztam a háztartási alkalmazottak között magasabb 
kval if ikációjuval is. Egy helyen minden intézkedés egy 24 év kö-
rül i leány kezén át történt és a főzés kényes, nehezebb részeit is 
ő végezte, a vendégek száz kívánságát ő t á rgya l t a meg, ő vásá-
rolt. be, könyvet vezetett stb. mindig derüten, mintha a világon 
mind ez volna a legkedvesebb dolog. 

Megbarátkoztunk és akkor megtudtam, hogy ez a minden 
tiszteletet megérdemlő leány egy szolgálatban levő tábornok 
leánva, tehát tulajdonképpen excellenciás kisasszony és a Her-
nászban végzett a katonatisztek leányai számára fentartott leg-
előkelőbb intézetben. 

— No és mint történt, hogy most a penzió, keze, feje, szive? 
— kérdem. 

— Nagyon egyszerűen. Édesanyám évek óta nagybeteg, egy 
nagyon drága ideggyógyintézetben. Három fiútestvérem még 
nem szerző, szegény édesapám el van adósodva, a szükségképpen 
eléálló költségek miatt . Ha én oklevelemmel tanítónői állást fog-
lalok el, éppen, hogy magamat tudom eltartani, de a családomon 
segíteni nem tudok. Vagy marad tam volna otthon excellenciás 
kisaszonynak? I t t valami jót kellett kitalálni. Hallotam sok min-
denről s legtöbb kedvem ehhez a vállalkozáshoz volt, amiben it t 
most örömömet is találom. Elhatározásomat tett követte. Jelent-
keztem a Sacher szálloda tulajdonosnőjénél. Ö ritka megértéssel 
fogadott . Hat hónapig tanultam nála reggeltől éjfélig és ma i t t 
négy szerannyi fizetésem van, mint lett volna, mint tanítónőnek. 
Meg vagyok elégedve, enyéimet segíthetem, soha senki meg nem 
bántott, mert hiszen a vendégek, a férfiak magatartását velem 
szemben én határozom meg az én magatartásommal. 

Ennek a történetnek a címe úgyebár ez lehetne: A helyesen 
felfogott életnek a hőse. Mindenesetre felemelő, biztató, egy jobb 
jövő reményével kecsegtető történet. 

Amint kimutat tam, külföldön százával vannak a hasonló ese-
tek, Magyarországon is kezd lenni. Sok leánynak hiába van meg 
aká r a kereskedelmi akadémia, akár az egyetemi kvalifikációja, 
állás nem lévén, kénytelen a „lenézett", „alacsony" munkaterületre 
nézni és ott okos magatartással , a munka megbecsülésével egy ú j 
világnézetet teremteni. 

^ 

És most mi van nálunk Erdélyben? A magasabb tanulmányok-
kal rendelkező, állást hiába kereső leányaink otthon ülnek elégi-
kus hangulatban, mint tiszta holt tőke. Holt tőkét mondok, mert 
az nem munka, hogy a. kis háztartásban imitt-amott mozdítanak 
valamit , esetleg filéznek, vagy pláne, gobelinmunkán piszmognak. 
Nem néznek körül, hogy a gazdálkodás, az élet, a rossz viszo-
nyok dacára, számtalan olyan munkalehetőséget nyújt , mely oko-
san megfogva, megélhetést ad. A kitűnő latin dolgozatokat játszva 
megíró, a nehéz algebrai feladatokat nagyszerűen megfejtő, a 
kémiai nehéz problémákat biztosan megoldó agy megáll. Nem dol-
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gozik, az energia megtorpan, . . . m e r t nincs katedra!- Mintha va-
lami varázsige, boszorkányerő volna a katedrában, a toll szárban, 
de ne a d j Isten! hogy ez a kicsiszolt, kiélesedett ész, a felkorbá-
csolt energia és a nap-nap után átélt elszegényedés ráb i rna egyet 
is, hogy próbálja meg ú j úton, ú j munkalehetőséget keresni,- tá-

plálni, ha nem is rangjának megfelelőet. 
Nincs rá példánk, hogy itt egy is akarna a munkának becsüle-

tes egyenlőséget szerezni. Azaz, bocsánat, egy van, aki külföldi 
egyetemet kitüntetéssel végezte és miután a valutarendeletek 
mindenütt zavart okoztak, a tanulmányai végzéséhz szükséges 
pénz megszerzéseért hét hónapig minden munka végzését vállalta 
egy családnál. És ina itt Erdélyben nem rangos munkát végez, 
pedig nem is szegény leány. Finé-finálé, egy példánk már van. A 
sok sok többi leány, a sok tanulás dacára, a szociális világ meg-
változása dacára, a régi felfogásokat megroppanté harcok dacára, 
a munkában rangfokoztokat lát, akárcsak az őseink száz évvel 
ezelőtt, pedig ma csak kétféle munka van: becsületes munka és 
becstelen foglalkozás. 

Ugy látszik, még jobban kell elszegényednünk, még jobban 
kell letörnünk, hogy jobbik eszünket, a jobbik énünket elővegyük. 

És mit szóljunk a kisebb kvalifikációjú, a négy vagy két pol-
gárit, 2—3 gimnáziumot végzett, jobb családból való leányok mun-
kavállalásához? Csak akkor indulunk meg, mikor a nyomor, az 
abszolút nincstelenség kikényszerti a megindulást. Végül rá-
fanyarodván a háztartási alkalmazottként való elhelyezkedésre, 
munkavállaláskor mindent tudnak és . mindenre vállalkoznak. 
Aztán mozgó szomorúfűzek a házban, elégedetlenül kelnek és elé-
gedetlenül fekszenek le, lealacsonyítónak éreznek minden munkát , 
sóhaj tanak és könnyeznek és százszor fölvetik a kérdést, hogy ők 
hová jutot tak? Ök ugyan ezt a sorsot mivel érdemelték ki? Mikor 
pedig ők miféle jó családból származnak. 

Édes Istenem! hová jutottak? Egy tisztességes családba, hol 
semmi anyagi gondjuk nincs, hol teljes ellátást élveznek, mint 
bármelyik családtag, tessék ennek az értékét meghatározni ós 
hozzáadni ehhez az át lag nyolcszáz lei fizetést! Mindez havonkint 
2000—2500 leit jelent. Egy évben készpénzben kifizetve legalább 
9—10 ezer leit, Ennyi marad tisztán ruházkodásra. Ebből az ösz-
szegből mindenre telik, ami valóban szükséges és hozzá lehet já-
rulni a család bajainak enyhítéséhez is, mert csak nem ruház el 
minimálisan 10 ezer leit! És egyet ne feledjünk: minden bajunk 
között milyen boldogság, milyen lélekemelő tény édesanyánk or-
vosságát kifizetni, kis öcsáénknek egy pár jó cipőt szerezni, néha 
a tej kontót kifizetni stb.. stb. 

Hogy ezért a tízezer leiért dolgozni kell, természetes. Ha a ház-
tartási munkára vállalkoznak, hát akkor háztartást ; mint ahogy 
a Szociális Nővérek társasága kolozsvári Centrál-szállójában 
6—8 leány az ebédlőt t a r t j a rendben, az étkezésnél az idegeneket 
kiszolgálja, a konyhán segédkezik. Ezek a leányok intelligens 
származásúak, rendes iskolai oktatásban részesültek. Szívesen 
dolgoznak, mert ismerik a munka értékét. 

Hogy a sorsnak mi célja van a munkavállaló leánnyal? Kár 
kérdezni. Ugyan melyikünk tudja, hogy a sors mit akar velünk? 
„Ember küzdj és bízva bizzál" kell, hogy a jelszónk legyen. 

A „jócsaládból" való származás emlegetése bízvást elmarad-
hat. Az igenis érték, nagy érték, ha az egy családba tartozók 
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együttlétük idejében megemlékeznek a szebb múltról, a derék 
nagymamáról, aki a népes családnak kormányzója volt, megem-
lékeznek esetleg a konziliáris nagyapáról, vagy a másik nagy-
apáról, aki a piskii ütközetben Bem alatt lövést kapott stb., mert 
a történetekből kivilágló erények bennünket is megerősítenek. De 
a napi munka, takarítás, főzés, vasalás végzése közben, fel-fel em-
legetni apám, nagyapám érdemeit, énrajtam, a dolgozón semmit 
sem segít! 

Nincs mit tennünk. Az életet úgy kell vennünk, amint előt-
tünk ezer körülményből szövődik. Ebben az életben bátran, szá-
molva az ú j viszonyokkal, okosan bele kell államink, lelkünkbe 
rej tve az. összes olyan érzelmeket, melyek nem tartoznak a dologra. 
És dolgozni kell a becsületes munkát, jó kedvvel, egy jobb célért, 
egy jobb jövőért. 

Mert jönni fog múlhatatlanul, mert jönnie kell okvetlenül egy 
jobb jövőnek. Remélnünk és hinnünk kell egy szerencsés kiala-
kulásban, mikor majd a tehetségek megfelelő helyen érvényesül-
hetnek, mikor talán a sors nem lép fel olyan ridegén a nőkkel 
szemben, minállunk is, mint ma. 

De addig meg kell menteni az életlehetőséget és így közvetve 
a f a j érvényesülését. 

Tisztelt hallgatóim. Attól tartok, hogy elképzelésem sorsunk 
javításán, nem találkozik mindenki helyeslésével. Az idő rövid is 
ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel összefüggő, talán jobban értékelhető 
sok körülményt előadjak... Bevallom, én sem vagyok elragadtatva 
a kilátásoktól, de jobbat nem tudok ajánlani, minthogy a mai vi-
szonyok között a külföldi kipróbált módszert kell vállalnunk, nem 
a világ végéig, hanem bár átmenetileg, amíg valami úgynevezett 
„rangosabb" módot kitalálunk. 

Ma a lényeg: legyen meg a becsületesen megszerzett kenyér. 
Ez a kenyér közvetve életmentés és ennek nyomán fajmentés. 

A lélek győzelmére van szükségünk. 

EGYHÁZI MOZGALMAK ÉS HIEEK 
A marosi egyh. kői D. F. Egylet f. év február hó 19-én este 6 

órakor erkölcsileg és anyagilag nagyon jól sikerült estélyt ren-
dezett Nyárádszeredában. Az egész marosi körnek megmozdulása, 
életének és élni akarásának kinyilvánítása volt ez. A minden 
szempontból értékes megmozdulást jellemző estélyt Dr. Fekete 
Gyula köri elnök nyitotta meg. Szavai visznek a "nehéz1 és bizony-
ta lan jelenből életünk, jövőnk és létünk jövőjének megmentése 
lehetőségéhez: iskoláink fenntartása szükségességéhez. Nagy Gi-
zella úrleány Berde Máriától és Ady 'Endrétől adott f-lő verseket, 
művészi módon, fíedő Emma gyönyörű énekével1 műélVézetben ré-
szesítette a hallgatóságot. „A székelykereszturi főgimná-zium kul-
turhivatása" címen Gálfalvi S. főgimn. igazg. tartott 'ért-ékes, tar-
ta lmas felolvasást, Bedő Emma és Bicsak Jenő énekszámaikkal ha-
ta lmas és szűnni nem akaró tetszést értek el. Elismerés illesse a 
művészi kíséretet, amelyet Dr. Lányi Oszkár szolgáltatott. Dr. Ab-
rudbányai Ede képviselő úgy nagyszerű előadásával, mint beszé-
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dének tömör, logikusan felépitett tar talmával szerzett felejthetet-
len perceket hallgatóságának. Kovács Domokos theológus szavala-
tával ért el nagy hatást, Dr. Péterfi Áron k. f. ü. gondnak a biz-
tatás, reménység érzetével mond hálás köszönetet a szereplőknek 
és a helyi és messzi vidékről összegyűlt hallgatóságnak s a jól 
sikerűit estélyt bezárta. Titkár. 

Egyházi élet Bethlenszentiniklóson. Folyó év január 29-én az 
Unitárius Nőegylet anyagilag és erkölcsileg szépen sikerült vallá-
sos tea-estélyt rendezett az alábbi műsorral: Énekelt az Uni tár ius 
D, F. Dalkör; Imádkozott ós bibliát magyarázott Sebe Ferenc 
lelkész; „Féljétek Istent" című verset szavalta id. Modi Mártonné; 
Felolvasott Kozma Miklósné tanítónő „Szívességről és Előzékeny-
ségről"; „Hősök" című verset szavalta Demeter Józsefné; „A mi-
atyánk" c. verset szavalta i f j . Udvar Pálné; „Szegény asszony 
könyve" előadták Vincze Miklósné, id. Modi Mártonné és Érsek 
Miklósné; Egyházi énekeket énekelt a Nőegylet kéz izben; Dialogot 
adtak elő Érsek Dávidnó és i f j . Udvar Pálné. — Nőegyletünk 1932. 
évben alakult meg. Templomunk belsejét igyekszik szebbé, von-
zóbbá tenni. Szerzett egy gyönyörű szép szószéktakarót. Vasárnap 
délutánokon tart összejövetelt, melyen énekvezér éneket tanít s 
lelkész bibliát magyaráz. Rendez vallásos estélyeket, melyeknek 
tiszta jövedelmével egyházunk anyagi megerősödését, felvirágzását 
mozdítja elő. — F. év február 28-án az Unitárius D. F. Dalkör ren-
dezett az Orgona-alap javára szinielőadással egybekötött tánc-
mulatságot. Szinre került a „Dúsgazdag" cimü színdarab. Szereplő 
if júság mindenike kiváló igyekezetet tanúsított. — Az an-
gyalok énekeit s a Dusgíazdag lakomáján a. világi nótákat a Dal-
kör énekelte. A darab tartalma, a szereplők értelmes előadása és 
ügyes alakítása meghatotta a hallgatókat, gyönyörködtette a kö-
zönséget. Megnyió ós bezáró beszédet mondott Kozma Miklós ének-
vezér-tanító. Kultúrháznak jelentette ki özvegy Módi Károlynó 
által e célra átengedett, a Dalkör tag ja i által, közmunkával átala-
kított két szobás lakást. — Felolvasta Lukács evang. 16. részében 
leirt Dúsgazdag és Lázár történetét művészies érzékkel ós tehet-
séggel világította meg a mennyország és pokol túlvilági képét — 
a jók és igázok minden szenvedésen diadalmaskodó benső nyu-
galmát és a gonoszok, az istentelenek gyötrelmeit, mely kezdődik 
e földi létben és folytatódik, tetőfokát éri el a halál pillanatában 
— az Élő Isten ítélőszéke előtt. A darab lezajlása után közvetlen 
és megható'szavakban köszönte meg a nagyszámú közönségnek az 
érdeklődést s azt a pár leit, amit a tanulás, a tudás, a művelődés, 
a kultura oltárára áldoztak. A színdarab, énekek betanítása, Dal-
kör vezetése, a szereplők művészies alakítása Kozma Miklós ének-
vezér tanitó érdeme. E felejthetetlen szép estélyünk legyen ösz-
tönzés, lelkesítés 1 jövőre. — Lapunk szűk tere miatt a színdarab-
ban szereplő egyes i f jak nevét nem sorolhatjuk fel, de a magunk' 
részéről szeretettel és elismeréssel köszöntjük őket a szép sikerért. 

A böloni egyházközség kebelében a „Dávid Ferencz Unitárius 
Nők Szövetsége" és a „Dávid Ferenc I f júság i Kör" 1932. év őszén 
ú j r a kezdette munkásságát. A nőszövetségi tagok száma 92-re, az 
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i f júsági tagoké 115-re emelkedett. Az i f j ú ság minden vasárnap 
délután előbb részt vesz az istentiszteleten, ahonnan testületileg 
az iskolába vonulva t a r t j a meg rendes összejöveteleit, mely min-
den egyes alkalommal egyházi énekléssel kezdődik és végződik, 
kőiben a kör tag ja i szavallatokat, felolvasásokat és más előadá-
sokat tar tanak. Az ú j alapszbályok február hó 19-én felolvastat-
tak, melynek alapján elnök: a lelkész, ügyvezető: az énekvezér, 
alelnökök: Tana Béla és Mikó Ferenc, jegyző: Mathé Imre, pénz-
táros: Léta Sámuel, ellenőrök: Kisgyörgy Ferec és Kovács Al-
bert, szertárosok: Deák Sámuel és Sikó Áron. Most van alakuló-
ban egy i f jú ság i dalkar a tanti,tótestület vezetése alatt. Miután 
az i f júság létszáma oly nagy, hogy az iskola legnagyobb tanter-
mében is alig fér el, közakarattal elhatároztatott, hogy az is-
kola meletti u. n. gabonás-épület alakittassék át kultúrházzá, s e 
cél megvalósítását maga az- i f júság vette kezébe, pénzajánlattal , 
természetbeni hozzájárulással és az iparosok közmunkával. A 
kezdet szépen, indult, s remélhető, hogy a célt is elérjük. 

A „Nőszövetség" szintén minden vasárnap este 7 órától kez-
dődőlec t a r t j a rendes összejöveteleit, melyek minden egyes alka-
lommal egyházi énekléssel és imával kezdődtek, azután szavalla-
tok, felolva,sások és más előadások tar ta tnak és énekléssel vég-
ződnek. Az újabb egyházi énekek tanulása szintén folyamatban 
van. A helyiség szűk volta miat t egyéb tevékenységre nem ter-
jeszkedhettünk ki. — A Nőszövetség tag ja i a karácsonyi ünnepek 
alkalmával szépen sikerült karácsonyfa-estét rendezett az iskolás 
gyermekek részére, mely alkalomra összegyűlt a tagok részéről 
760 Lei, a „Kötőké" részéről 100 Lei, Készpénz és természetbeni 
adományokban sütemény, cukorka, alma, dió, ceruza, iskolai fü-
zetek stb. mintegy 500 Lei értékben. — Február 26-án kitűnően 
sikerült műsorps „Kultúr-estély" tar tatot t a Nőszövetség rendezé-
sében, mely alkalommal mindenféle felekezetből mintegy 500-an vet-
tek részt. A műsor kezdődött „Tebenned bíztunk" egyh. énekkel, 
megnyitó felolvasást tar tot t lelkész: „A kul túra szüksége" címen. 
Arany János „Fiamnak" c. költeményét szavalta élőkép kíséreté-
ben Tana Kákhel. Ének szólót adott elő a helyi műkedvelő zene-
k a r kiséretével Tana Gézáné. „Sorsjegy" c. 1 felv. vígjátékot ad-
tak elő Varga Pálné, Szolga Tmréné, Nagy Sándorné, Tálas Mik-
lósnó, Sikó György né és Pá l Biri. Vig monológot adott: Pá l Gé-
záné, igen hatásosan- Endrődi S. „A gyermek" c. költeményét 
szavalta: Lőfi Lajos. A tanítótestület vezetésével énekelt a két 
szólamu énekkar. Vadnay K. „Az utolsó sor" c. költeményét sza-
val ta Varga Ferencné. Monológot adott: Kisgyörgy Jenőné. „A 
végrendelet" c. 1 fel. vígjátékot előadták: Kisgyörgy Samu, Kis-
györgy Samuné, Tana Bákhel, Kiss Rózsiká, Mikó Miklós, Kozma 
Albert, Léta János, Németh Ferenc. Az ének és szavallat számokra 
a tagokat előkészítették a taníttótesüle tagjai , a vigjáékok elő-
adására Balázsi Andorné, Lőfi Mariska és Tana Erzsike. Lőfi 
Ödönnc adományából kisorsoltatott egy torta. Az estély anyagi 
bevételeiből 1000 Lei az építendő kultúrház költségeire adatott. — 
A Nőszövetség munkájának teljes megszervezeséhez a. Közpinti 
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Szervezettől tisztelettel kér jük és vár juk az Alapszabályok mi-
előbbi megküldését. Lőfi Ödön lelkész. 

A kolozsvári e g y h á z k ö z s é g éleiéből. 
A jeleni és jövő unitár iusságunk életére és fejlődésére jelen-

tőségteljes kialakulások és munkák kezdődtek. A Dávid Ferenc 
Egylet választmánya Dr. Varga Béla ügyv. alelnök vezetésével, 
az egyházközség elöljáróságával egyetértőleg a városon élő, de 
az intenzív unitárius egyházi élet i ránt nem nagy érdeklődést 
mutató fé r f i aka t megszervezte a Dávid Ferenc Egylet keretében 
s megalakította a férfi tagozatot. A tagozat megszervezése ka-
rácsony másodnapján történt. Elnökéül választotta Dr. Pállfy 
László atyánkfiát , alelnöknek Miiller Géza és Sikó Lajos hitro-
kon testvéreket, kiknek buzgó vezetése és irányítása 
mellett minden vasárnap, délelőtti templomozás után, a tanári 
szobában élénk érdeklődésű látogatottsággal összejöveteleket 
tart; ezeken rövid előadásokat tartottak: Dr. Varga Béla: Uni-
tárius hitelveinkről, Miiller Géza: Aktuális kérdésekről, Vári 
Albert: Mit tehetek uni tár ius egyházamért, Ürmösi József: Az 
unitárius vallás eredete, Dr. Pálffy László: Közgazdasági pro-
blémák és a szövetkezetek, Dr. Fazakas János ügyvéd Lakbér-
és adó-ügyekről. Vaska Dezső: A pénz keletkezése, váltó-csekk-
forgálóm. Sikó Lajos: Ipari válság és okai. Ezeket a kérdéseket 
hozzászólások követték. 

A mozgalom másik része Vári Albert l). F. Egyl. missziói 
Biz. elnök vezetése és lelkes unitárius asszonyaink támogatása 
meleltt, a ma már nagykiterjedésű város külső részein, egyes 
gócpontokon, az előzőleg meglátogatott híveket, vasárnap dél 
utánokon összegyűjtötte t—1 jólelkű család haj lékában és ré-
szükre vallásos áhítatot tartott s ezeknek további sorozatos 
tartása meghatároztatott . A város uégy kiilöniböző részén (Mo-
nostor, Pata . Iristelep és Nádastere) tar tot t vasárnap délutáni 
vallásos áhítatokon minden helyen 30—50 unitárius hivőnk vett 
részt. Híveink felkeresésében .segítő részi vettek: Dr. Hintzné 
Boros Ella, Puksáné Boros Irén, Dr. Mikóné Zsakó Aranka, Dr. 
Kauntzné Engel Ella, Vári Albert, Ürmösi József, Rázmán Mór. 
Ütő Lajos, Patakfalvi Zsigmond, Nagy József. A vallásos áhítat 
tartásában egy körzetben segített a főtiszt, püspök úr is. 

Örvendetes tény, hogy a „Magyar Nép" szerkesztőségéből 
három sorozat népkönyvtárt kaptunk, melyet a három népesebb 
külvárosi D. F. tagozatnál elhelyeztünk. E helyen is köszönetet 
mondunk a „Magyar Nép" szerkesztőségének a szíves ado-
mányért . 

Örömmel állapítjuk meg, hogy jóakarat tal és egyetértő 
munkával sok szépet lehet megvalóstíani. 

Énekcskönyvünk u j kiadás előtt áll. E. K. Tanács fölkérte lel-
kész és énekvezér afiait, hogy húsvétig küldjék be észrevételeiket 
és kívánságukat. 
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A kolozsvári Dávid Ferencz Egyet Férfitagozata 1933. március 
19-én (vasárnap) délután 5 órától kezdődöle gaz Unitárius Kollé-
gium (Kossuth L. u. 12. sz. a.) tornatermében teázással és tombola-
játékkal egybekötött vallásos összejövetelt tartott. Ugy is mond-
hatnók „szeretet vendégséget", mert a tagozat választmánya az 
unitárius vezető családok szíves hozzájárulása folytán megvendé-
gelte a külső városrészekből meghívott hit rokon testvéreket. Az 
egész összejövetel a hitrokon testvéri örvendetes találkozás képét 
mutatta. Egy pár műsorszám szórakoztatta a közönséget, amely-
ben résztvettek: Müller Géza alelnök megnyitó szavaival, Gyallay 
Domokos kedélyes, derült hangú novellája felolvasásával, Ürniösi 
Magdus bájos énekével, melyet Gál Annus kisért zongorán, Kele-
men Tibor és Márkos Jenő főgimn. tanulók ügyes szavalataikkal, 
László Edó szórakoztató, vidám zongorjátékával. Főtiszt. Püspök 
ur köszöntötte a testvéri gyülekezetet. Megvendégelés után tom-
bolajáték volt, melyen mintegy 80 tárgyban részesültek a szeren-
csés nyerők. A résztvevők a legkedvesebben eltöltött pár óra emlé-
kével és azzal az óhajtással távoztak el, hogy amilyen jó gondolat 
volt a D. F. férfitagozat részéről ennek megrendezése, épen olyan 
kívánatos volna időnkénti megismétlése. 

A D á v i d F e r e n c z Uni tár ius N ő k S z ö v e t s é g e . 
Az átodlgozptt és szervezetében is átalakított „Dávid Ferencz 

Unitárius A ószövetsége" március 16-án Kolozsvárt tartotta meg 
alakuló közgyűlését a helybeli és vidéki tagok igen szép számú 
képviseletében, 70 tag volt jelen a közgyűlésen. Gsifó Salamonné 
vezette a közgyűlést. Megnyitójában részletes visszatekintést tett 
az 1910-ben megalakult Nők Szövetsége 20 éves munkálkodására, 
felsorakoztatva* azokat a humánus és karitativ tevékenységeket, 
melyeket az egyházi téren, de különösen az Unitárius Leányott-
hon kiépítése körül teljesített. Miután a változott viszonyok szük-
ségessé tették, hogy a Nőszövetség önálló jótékony alakulat le-
gyen, ezért a vezetőség elérkezettnek látta az időt a közgyűlés 
összehívására. A szép számban összegyűlt helybeli és vidéki ta-
gokat szeretettel köszöntvén, az alakuló közgyűlést megnyitotta. 
Dr. Mikó Lőrincné felolvasta az átdolgozott alapszabályokat, 
melyet a közgyűlés Taar Gézáné nagyajtai lel kész né kevés mó-
dosító javaslata után elfogadott. A választások rendjén egyhangú 
lelkesedéssel elnöknek megválasztották Dr. Boros Györgyné 
püspökné főtiszt, asszonyt, kit küldöttség hívott meg a közgyű-
lésbe. Örömmel fogadta az egyhangú bizalommal felajánlott 
tisztséget. Programmot nem kíván adni, de mindenben szere-
lettel és megértéssel kívánja a Nő-szövetsége ügyeit munkálni. 
Ügyvezető-alelnöknek: Gsifó Salamonét. Alelnököknek: Dr. Mikó 
Lőrincnét és Vajna Lajosnét. Főt i tkárnak: Ürmösi Károlynét. 
Jegyzőnek: Özv. Csató Pálnét. Pénztárosnak: László Gvulánét. 
Ellenőrnek: Lőrinczy Zoltánnét választotta a közgyűlés. A vá-
lasztmányba pedig 7 tagot. Indítvány tétetett arra vonatkozólag, 
hogy a központi Nőszövetség dolgozzon ki munkaprogrammot és 
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küldje meg a vidéki tagozatoknak; melyre nézve úgy állapodott 
meg a közgyűlés, hogy felhívja az egyes egyházköri tagozatokat, 
hogy mindenik dolgozzon ki egy munkarendet, azt küldje fel a 
központi Nőszövetséghez s azoknak alapján a vezetőség egy al-
kalmas és a célnak megfelelő programmot összeállít. A közgyűlés 
az újjáalakulás alkamából jegyzőkönyvi üdvözletet küldött a 
főtiszt, püspök urnák és a két főgondnok urnák kérve jóakaratú 
pártfogásukat. Az Unitárius Közlöny szerkesztője az egyházi 
szellemű nyomtatványok, kiadványok és folyóiratok pártolására 
hívta fel a közgyűlés tagjainak figyelmét. 

A D. F. N ő k s z ö v e t s é g e k o l o z s v á r i t a g o z a t á n a k 
m e g a l a k u l á s a . 

A nőkszövetsége szervezetének helyes felépítése szempontjá-
ból szükséges lévén a kolozsvári tagozat megalakítása is, ezért 
az egyetemes szervezettel kapcsolatban ez is megtörtént. 

Az alapszabály felolvasása után a közgyűlés a tisztikart a 
következőleg alakította meg: Elnök Vajna Lajosné br. Diószeghy 
Ilona. Alelnökök: Dr. Gyergyay Árpádné és Csató Pálné. Ti tkár: 
Lőrinczy Zoltánné. Jegyző: Vályi Ilonka. Pénztárnok: Szatmárv 
Juliska. 

Vajna Lajosné a következő szavakkal foglalta el elnöki székét: 
Mélyen tisztelt Közgyűlés! Kedves Asszonytársaim! 

Ezt a helyet elfoglalva legelőször is meg kell köszönjem 
mindannyioknak a bizalmat, mellyel megválasztottak. A bizalmat 
ezúttal szószerint értem, hiszen nem a mult érdemeinek elisme-
rése, hanem egyedül a jövő törekvéseibe vetett bizalom helye-
zett ide. 

Vannak közöttünk e helyre sokkal méltóbbak, s hogy ennek 
világos tudatában is itt vagyok, annak egyetlen magyarázata, 
hogy én is azt vallom: ma inkább mint bármikor, köteles-
sége minden magyar férfinak épp úgy minden nőnek is, ott, ak-
kor és azzal szolgálni a közt, válogatás és húzódás nélkül, ahol 
erre szükség van. Ha a közgyűlés tagjai — s elsősorban a régi veze-
tőség — azt mondják, hogy az elnöki tisztség betöltésével segíthe-
tek a nőszövetség munkájában, ríme itt vagyok, hogy megtegyem, 
ami az én gyönge erőmből telik, kérve, hogy ahol az kevésnek 
bizonyul, jóakaratomat mentségül fogadva, önön erőikkel pótol-
ják. 

Tulajdonképpeni programmbeszédre nincs itt szükség. Nem 
ú j ú takon s nem ú j célok felé indulnk. De a régi ösvényeket szé-
lesebb uttá, munkánkat az idők szavára hallgatva szervezettebbé, 
intenzivebbé tenni — ez a mi dolgunk. 

Céljaink elérésére engedjék meg, hogy a Dávid Ferencz Uni-
tárius Nők Szövetsége ma újból kibontott zászlajára, melyen ott 
kell ragyogjon minden karitativ egyesület jelszava — szeretet — 
gondolatban én is í r jak egy szót — együttműködés. 

Az élet ma sokkal, sokkal nehezebb mint volt, több hát a 
sebesültje is, s nekünk, kik az életverte sebeket akarjuk kötöz-
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getni, fe l fokozot t együttes erővel, sokszorozott munkakedvvel 
kell a küzdelemben résztvennünk. 

Kérem mindanny ioka t egyenként s összesen, jöjjenek, segít-
senek, hozzák ötleteiket, á ldozatkészségüket , munkakedvüke t 
közénk, s a k k o r bármily kicsiny és szegény legyen a mi Szövet-
ségünk, mégis lesz erőnk, hogy itt-ott könnyeke t töröl jünk, gond-
szántot ta b a r á z d á k a t elsimítsunk, támasza legyünk a b a j b a n le-
vőknek, s így a gyönge női kezek a szeretet m u n k á j á v a l segíthet-
nek, erősebbé, acélosabbá kovácsolni az Uni tár ius Egyház védő-
bástyáit! 

Ezen ú j j áa l aku l t szervezetek — most m á r remél jük — min-
den erővel azon lesznek, hogy a központban és a vidéken is 
buzgó egyházépí tő és hiterősítő m u n k a indu l jon be s legyen sze-
retetteljes kapcsola t a központi és vidéki tagozatok között. — 
H á t h a ennek n y o m á n elenyészik az a lappangó — m á r - m á r gyü-
lölségig menő ellenszenv — mely megbéní t ja unitár ius egyház-
társadalmi életünket . 

A mi egy igaz Istenünk áldása legyen uni tár ius nőink ne-
m e s törekvésű m u n k á j á n ! 

Külföldi levél unitárius Nők Országos 
Szövetsége tagjainak. 

Kedves barátnőim! 
Örömmel tölt el a hír , hogy egyházatok nőtagja i t fokozot-

t a b b m u n k á r a óha j t j á tok megszervezni és ez alkalomból legjobb 
k ívánsága imat k ü l d ö m a jövő évre. 

A mi országos Nőszövetségiink a maga 390 tagozatával egye-
temes egyházunk egyik legerősebb szervezete. Pap j a ink a legkü-
lönbözőbb a lka lmakkor hozzánk fo rdu lnak támogatásért , mer t , 
m i n t egyikük m o n d j a , mi képezzük az egyház gerincét. 

Tekintve, hogy egyes tagozataink nagy városokban, mások 
messze vidéken vannak , m u n k a k ö r ü n k természetesen nagyon kü-
lönböző. Egyik tagozat nem képes éppen azt teljesíteni min t a 
más ik . Szervezkedésünk azonban egységes és bá rmenny i re is kü -
lönböző legyen a munkálkodás mód ja , mindnyájan egy közös cél 
szolgálatában á l lunk . 

Vannak tagozataink, melyek 3000 mér t fö ld r e vannak bos-
toni központunktól , de egyes á l lamaink s zámára kirendelt direk-
to ra ink fo ly tonosan látogatják a tagozatokat és fenn ta r t j ák az 
összeköttetést. í g y mindig m i n d n y á j a n tudunk minden egyes ta-
gozatunk törekvéseiről . 

így igyekszik szövetségünk fokozni nő ink vallásos érzületét 
és felébreszteni bennük az összetartozás érzését. 

Munkamegosztás céljából természetesen sok különböző bi-
zot tságunk van, úgy hogy szövetségeink minden egyes tag ja ezek 
kerete in belül megta lá l ja azt a m u n k a k ö r t , me lyben h a j l a m a i n a k 
megfelelően szolgálhat ja egyházát . így v a n n a k bizottságaink, 
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melyek cari ta t iv munkásságukka l a cselekvő vallásosságot ké-
pezik, — m í g pl. az internat ionalis bizottság, melynek elnöke va-
gyok. más országok h i t rokon nőivel igyekszik fenn ta r tan i a kap-
csolatot és segítségükre sietni, — ha t e h e t j ü k . 

Mindnyá jan úgy érezzük, hogy a m i nőszövetségünk nagy-
szerű szervezet, mert minden egyes tagja őszinte lelkesedéssel 
áll szolgálatában. Ezért t u d u n k olyan eredményes m u n k á t kifej-
teni. Nagy feladatokat csak egyesült erővel, jól megszervezve le-
het megvalósí tani . 

Ezért remélem, hogy T i is össze fog j á tok tudni h ivni egyhá-
zatok minden nőjét, hogy jól megszervezetten szolgálva egyhá-
zatokat, tehessetek vallást hitetekről. I s ten áldását ké r em nemes 
törekvéseitekre! 

Őszintén veletek érez 
Martha Everett St. John. 

Gondoljunk büszkén egy unitárius főúrra, néhai Báró 
Petrichevich Horváth Kálmánra. A n a p o k b a n jelent meg az 
ú j s á g o k b a n a hír, hogy a kolozsvári Üri Kaszinó (Mágnás 
Kaszinó) fennál lása 100 éves forduló já t ünnepli . Jóleső érzés-
sel töltött el a hír , hiszen a legnagyobb magyar , gróf Széchenyi 
Is tván lánglelke hozta lé t re a m a g y a r s á g érdekében a Kaszi-
nókat . Anná l f á j d a l m a s a b b a n ér in te t t b e n n ü n k e t a jubi láló 
Kaszinó igazgató vá l a sz tmányának a z o n ha tá roza tá ró l szóló 
közlemény, melyben a jub i l eum e m l é k é r e tett jó tékony alapít-
ványokat sorolták fel. Ebből a névsorból hogy hogynem ki-
marad t k ics iny egyházunk minden in tézménye, még szegény 
tanuló i f j ú s á g u n k segítése is, holott a kolozsvári ka tho l ikus 
főg imnáz ium és a kolozsvár i r e f o r m á t u s kollégium szegény ta-
nulói részére 5000—5000 lej adományoz ta to t t . F á j d a l m a s ér-
zésünket egy azonnal e lénk táru ló emlék enyhí te t te : néhai 
bá ró Pe t r ichevich H o r v á t h Kálmán mi lyen más pé ldá t muta -
tott f ő ú r i t á r sa inak , aki évt izedeken keresztül soha egy ado-
mányát , j u t a l m á t nem kötö t te val lásához. Ha keserű is az az 
érzés, hogy a mai sokka l t a nehezebb és küzdelmesebb idők-
ben, m i k o r a m a g y a r s á g szíve összedobbanására a legnagyobb 
szükség volna, kicsiny egyházunk segélyre szoruló székely ta-
nulói n e m ju to t tak eszébe a jubiláló Kasz inónak, fe lemelő né-
hai bá ró Petr ichevich H o r v á t h K á l m á n ragyogó pé ldá j a . Em-
lékezzünk r á hálás kegyelettel-

Sz.:.!309—1933. U. P. Pályázati hirdetés. A londoni Sharpé 
Ösztőndijra-a londoni 'Channing Sehoöl-ba ezennel pályázatot hir-
detek az 1933—34. iskolai évre. A pá lyad í j 130 guinea. E r r e az ösz-
töndí j ra az alapító in tenciója szerint első helyen pap-leányok tart-
hatnak igényt . Azután tanárok s á l t a lában egyházi szolgálatban 
levő szülők leányai. Az alapí tvány-összeg fedezi az iskolai d í jakat 
beleértve >a lakás és<ellátás • d i ja i t is, de a könyvekért, egyenruhá-
é r t , és más rendkívüli kiadásokért , ide é r tve a szünidei kiadáso-
kat is, az a l ap í tvány nem elégséges. A pályázók a »püspök elnöklete 
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alat t működő bizottság- előtt felvételi vizsgálatot kötelesek tenni. 
A vizsgálat tárgya első helyen az angol nyelv, írásban és beszéd-
ben. A bizottság' tájékozottságot kiván az unitárius egyház és 
vallás törénetéből. A pályázatokat a püspöki hivatalhoz kell be-
nyúj tani f.évi május 31-ig. Ha több pályázó jelentkezik a felvé-
teli vizsgálatra junius hónapban elé kell állani. A Channing Shool 
szeptember elején nyílik meg. Kolozsvárt, 1933. máre. 20. Dr. Boros 
György, unitárius püspök. 

Pályázati hirdetés. A theol. akadémia Igazgatósága az E. K. 
Tariács 1839—1932. sz. leirata alapján pályázatot hirdet az oxfordi 
és manchesteri angol ösztöndijakra az 1934—35 és 1935—36 tan-
évekre, Pályázhatnak papjelöltek és a teol. akadémia IV. éves 
hallgatói. Az E K. Tanácshoz címzett folyamodásokat a teol. aka-
démia igazgatóságához kell beadni legkésőbb 1933. évi junius 30-ig. 
Folyamodóknak igazolniok kell eddigi tanulmányaikat és egész-
ségi állapotukat. A ki jelölteknek az 1933—34 tanév végén le kell 
tenniök a szabályzatban előirt vizsgálatot angol-, görög- és latin-
nyelvből. Esetleges további felvilágosításokat készséggel ad a 
dékán. Kolozsvár, 1933. márc. 10. Csifó Salamon, dékán. 

Lapszemle. 
„Unitárius Hiradó" címen a brassói unitárius egyházközség 

értesítőjének I I I . évf. 1. száma megjelent, A templomépítés nagy-
fontosságú ügyével foglalkozik s jól esik olvasnunk ottani híveink 
készségét és törekvését, mellyel ez egész egyházunkra nézve jelen-
tőségteljes ügy megvalósításán buzgólkodnak. — Felhívjuk mi is 
lapunk minden olvasóját, hogy a maga részéről járuljon hozzá 
segítésével a 'templomépitéshez s ismerősei körében propagálja. 
Csak egy pár tégla árával is előbbre visszük az épités ügyét. 

Kévekötés. A D. F. I f júság i körök folyóiratának márciusi 
száma beszámolót közöl az Egyetemes szervezet elnökének Lörinczy 
Dénes lelkésznek háromszéki és udvarhelyi körben i f júsági napok 
tartásával végzett munkájáról. Örömmel tölt el minket i f júsá-
gunknak egyházunkért, vallásunkért lelkesülő megmozdulása, 
élénk érdeklődése és munkássága. Megnyugvással olvassuk Ko-
vács Domokos utazótitkár jelentését a marosköri egyházközségek 
i f júság i szervezkedéséről, munkásságáról. Isten megszentelő áldá-
sát kivánjük az i f júság és vezetői nemes, egyházias irányú törek-
véseire. — 

Megjelent az Unitárius 'Konfirmáció Emlék. A D. F. Egylet 
negyedik és a mai helyzetnek és gyakorlati életnek megfelelően 
átdolgozott kiadásban, képekkel ellátva, megjelentette a Kon-
f i rmációi Emléket. Tartóság és használhatóság okáért kemény-
táblakötésben készíttette. Külső kiállítása ízléses és csinos. Ára 
darabonként 10 lei. 

Az Unitárius Füzeték (Tüáhély mellett) VlI-ik számának 
terjesztését, mely unitárius vonatkozású taf tál mánál és olcsó-
ságánál (2 lei) fogva alkalmas népolvasmány, lelkészeink és 
szórványaink szíves figyelmébe ajánjuk- Minden szórványbeli 
csa ládnak juttüttni kellene a diusvéti ünnepekre. 
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Lelkész afiai t felhívjuk, hogy akik a 264—1933. sz. körlevélre 
még nem küldték be a Bukarestben levő híveiknek névsorát, azok 
küldjék közvetlenül Lőrinczy lelkészhez a körlevélben közölt 
címre. Nagy segítségére lenne, ha most a hivek látogatása során 
egyszerre kerülne kezébe ott élő hivek kimutatása, hogy a nagy 
városban csoportos látogatásait egyszerre eszközölhesse az egy-
egy csomópontban élőknél. —• Minden tovább késő kimutatás ne-
hezíti munkáját , ha egy-két emberért külön kell el járnia egy-egy 
már esetleg megjárt utcát. 

Halálozás. Nagyajtai Dézsi János, műasztalos mester, életének 
55-ik évében f. évi márc. 15-én Kolozsvárt elhunyt. Halá lá t gyer-
mekein kivül Dr. Dézsi Ferenc kúriai bíró mint testvére gyászolja. 
Legyen csendes pihenése. Lelke találjon idvességet! 

Olvasóinknak. A D. F. Egylet központi választmánya felmerült 
esetekből kifolyólag szükségesnek t a r t j a közölni, hogy lapunk 
szerkesztéséért s a benne megjelenő cikkekért kizárólag a szer-
kesztő, illetve a cikkek írói felelősek. A választmány és az elnök-
ség ebben a tekintetben semmiféle befolyást nem gyakorolt eddig, 
azonban a jelzett felmerült esetre való tekintettel, megfontolás 
tárgyává teszi, hogy jövőben milyen el járást vezessen be ez irány-
ban. A Dávid Ferenc Egylet választmánya többek egyértelmű hoz-
zászólása után felhívta a szerkesztőt, hogy az egylet föladataival 
és az Unitárius Közlöny irányával meg nem egyező, vagy szemé-
lyeskedő közleményeknek ne adjon helyet. Az Unitárius Közlöny> 
mint a- Dávid Ferenc Egylet lapja, hosszú évtizedek alat t szeren-
csésen megtalálta azt a hangnemet, amelyet a inivelt olvasók is 
éppen mint népünk szívesen fogadtak. A mostani lelkiállapot még 
fokozottabb mértekben követeli, hogy lelkészeinknek lapunk ut ján 
nyujtsuiik minél nagyobb támogatást népünk lelki és erkölcsi 
élete ápolására. 

Deés város történetét, Szolnokdoboka vármegye monográfiá-
ját, a deézsi kaszinó történet hatalmas kötetekben megír ta egy-
házunk egyik kiváló tagja, Kádár József tanár. Közelebbről három 
kötettel volt szíves megajándékozni egyházunk főiskolai könyv-
tárát. Általános becse mellett, minket unitáriusokat azért érde-
kel, mert Deésen és Szolnokdobokában régen sok uni tár ius volt. 
Kádár minden történeti anyagot feldolgozott és megörökített 
könyvében. Fogadja egyházunk köszönetét. 

Mindan Kézirat Ürmösi József címére küldendő, Cluj-Kolozsvár, Unitárius kollégium. 
t ofizetési á r : Egész évre 60 L., Magyarországra 90 L., Egyes szám ára 8 L. Akik a 60 Leit 
egy összegben előre befizetik, a Dávid Ferenc Egylet r e n d e s tagjainak tekintetnek. Örökös 

alapitódij 1000 L , Minden p é n z Gálf i Lőr inc egyleti pénzte ieshoz kü ldendő . 
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