
Dalosaink ünnepe Székelykereszturon. 
1932 május 17-ike megállópont kulturánk és nemesedő ön-

tudatunk történetében, — ígéretes tanulság jövendő elhatározá-
saink bátorítására. Ha igaz, hogy a dal a sziv virága, az össz-
hang maga a rokonlelkek harmóniája, akkor bátran vallhatjuk, 
hogy a kereszturköri D. F. E. dicséretes buzgóságából [indult 
megmozdulásban a székely sziv erőteljes megdobbanásával, hival-
kodásmentes keretben vetődtek össze közös nyomorúság viselé-
sére a szőke Nyikó, kicsi Gagyi, a két Homoród és siető kor-
mosmenti vállak. 

Egy felsőbb régiókból szemlélődő szem a nap reggelén uj-
jongva gyönyörködött volna, hogy a küküllőmenti ősforrásnál 
egybefutó útak széles vidékekről miként gyűjtik egybe Dávid 
Ferenc szellemének idézésére a sok-sok székely ruhát és alattuk 
az életet követelő sok-sok szivet. 

A délelőtti órákban az ősi, történelmi unitárius templom minden 
talpalattnyi helyét megtöltő közönség lekötött figyelmétől kisérve Ho-
zseás 4. 1. v. alapján Bálint Ödön lelkész udvarhelyköri D. F. E. 
elnök hatalmas beszédben mutatott rá a hitnek jeleni válságára 
és hivta fel a figyelmet a jeleni áldatlan világból kivezető Istent 
megismerő útak keresésének szükségességére. Az istentiszteletet 
a homoródszentpáli és szentábrahámi dalárdák értékes énekszá-
mai tarkították. Az istentisztelet után köri D. F. közgyűlés volt, 
melynek során köri elnökké választatott Péterfy Albert ügyvéd. 

A kora délutántól estébe nyúló dalárdahangversenyen 10 
énekkarban mintegy 300 dalosunk nyújtott várakozáson felülit a 
főgimnázium tornatermében szorongó több mint 1000 főnyi kö-
zönség nem fáradó tetszése mellett. 

Lőrinczi Géza tanár főgimnáziumi növendék-énekkara a tő-
lük már megszokott fegyelemmel és precizitással versenyen kivül 
előadott énekszáma vezette be az ünnepséget, majd a dalosok, 
mint a versenyen résztvevő kereszturköri és udvarhelyköri egy-
házak D. F. dalárdái kezdő és haladó féríi- és vegyasdalárdák-
ban felváltva adták elő kötött és szabadon választott darabjaikat 
Kiss Elek székelyudvarhelyi zenetanár által elnökölt és túl-
nyomó részben idegen felekezetű tagokat magába foglaló bíráló 
bizottság előtt, 

A kezdő férfidalárdák első diját, püspök urunk szíves ado-
mányából alapított pompás vándorserleget Homoródszentpál D. F. 
dalárdába vitte haza. Karnagya Pálffy Ákos énekvezér, ismert 
zeneköltönk. 

A haladó férfidalárdák vándorzászlóját Kiss Károly vargyasi 
D. F. férfikara kapta birtokába. 

A kezdő vegyeskarok nyertese Székelyderzs D. F. dalár-
dája, amelyiket Petres Albert tanitó vezetése juttatott a dr. Ele-
kes Domokos által alapított ezüst vándorserleghez. 
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Dalosaink ünnepe Székelykereszturon. 

A haladó vegyeskarok zászlaját immáron másodízben viszi 
haza — most már mint tulajdonát! — az ujszékelyi dalárda Fa-
zakas Péter vezetése alatt. 

E rövid beszámoló helye szük arra, hogy minden produk-
ciót annak értéke szerint méltassunk, azonban nem mulaszthat-
juk el, hogy a kivállók közül is ki ne emeljük a derzsiek bár-
mily kényes igényeket kielégítő kifogástalan teljesítményét és ne 
gratuláljnnk vezetőjüknek a székely harmonikus erő ily tökéletes 
összegezéséhez, 

A második dijak nyertesei közül a székelykereszturi és szé-
kelyszentmihályi vegyes karokat kell kiemelnünk. 

Az emlékezetes napot tartalomban gazdag, kellemességben 
kifogyhatatlan estély zárta be, amely alkalommal dr. Varga Béla 
egyh, főjegyző a központi D, F. E. kiküldöttje mintegy feleletül 
a nap élményeire, frappáns beszédben utalt a lelkek harmonikus 
összefonódásának szükségességére és a megértő együtthaladás 
hasznára és mint ilyen törékvések eredményét és eszközét méltatta 
a jeleni megmozdulást. 

A viszontlátás örömével és hittestvéri büszkeséggel hallgat-
tuk Bedő Emma marosvásárhelyi écektanárnő számait, akinek a 
tetszésnyilvánításban nem tágító közönség kívánságára ujrákban 
előadott stílusos dalai, mint ápolt viola illatoztak ki a falusi ka-
rok vadvirág csokrai közül. Bizalommal reméljük, hogy megmoz-
dulásainkban gyakran fogunk találkozni kedves művészetével. 
Szentmártoni Kálmánnénak köszönjük ezúttal is a tőle már meg-
szokott művészi zongorakiséretet. 

Az estély egyik szép számaként a Székelykereszturi Filhar-
monikus Társaság adta elö Erkel Bánk bán nyitányát, majd az 
elsődij nyertes dalárdák adtak elő változatos darabokat. 

Nem zárhatjuk be referádánkat, míg elísrrierésünk zászlóját 
meg nem hajtjuk az emlékezetes nap spiritus rektorai előtt. A ke-
resztúri kör fáradhatatlan gondnoka dr. Elekes Domokos itt is 
jelentős részt kért magának ugy áldozathozatalban, mint a ver-
senyen méltató szavaival való közreműködésében. A sikerhez 
őszintén gratulálunk Boros Jenő D, F. E. titkárnak (ma már al-
elnöknek), kinek organizáló szelleme és ereje minduntalan kelle-
mes meglepetéssel kedveskedik közönségünknek, 

* 

íme a Balázs-Lőrinczi-Szentiványi által megpendített és so-
kunktól kétkedéssel fogadott eszme és elgondolások készpénzzé 
váltása, — arany eredménye! — a fekete földből kiserkenő ős-
erő felfogása, összegezése és megcsillantása ! 

Gratulálunk a két iker-egyházkörnek a spontán összefogás-
hoz, amely úttörő a maga nemében és örvendenénk, ha indulá-
suk folytatásra, példájuk követésre találna ! L. 
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I R O D A L O M . 

M a g y a r Uni tár ius E g y h á z i F ő t a n á c s 1931 évi dec. 
hó 13-án Kolozsvárt tartott ülésének Jegyzőkönyve. Szerkesztette 
Dr. Varga Béla, egyh. főjegyző. Cluj Kolozsvár, 1932. 45 1. 

Mult évi Főtanácsi jegyzőkönyv, igen helyesen, alkalmazkodva 
a jelen nehéz gazdasági viszonyokhoz, rövidebb alakban jelent 
meg, mint a megelőző éviek. Kimaradtak belőle a terjedelmes 
püspöki, E. K. T. valamint a tanügyi jelentések. Azonban gon-
doskodás történt róla, hogy az érdeklődők az előbbieket az espe-
reseknél vagy a köri f. ü. gondnokoknál gépirásban megtalálják. A 
jegyzőkönyvet áttekinthetőbbé teszi az, hogy a határozatok fel-
tűnőbbé tétele céljából kursziv betűkkel vannak szedve. 

Dr. Iván L á s z l ó : Világnézetünk válsága és a vallási igaz-
ság. Kolozsvár, 1932. 8°, 16 old. 

A Ker. Magvető füzetei 7-ik számaképpen jelent meg a 
fenti tanulmány, mely különlenyomat e folyóirat megelőző számán 
ból. Mélyreható tanulmány alapján mutatja ki, hogy az utóbbi 
időkben háttérbe szoritott liberális teológia történelmi múltjánál 
és lényegénél fogva méltán hivatott arra, hogy a vezető szerepet 
ismét a kezébe vegye s az abszolút igazság kultuszában egyesitse 
a lelkeket. írójában egy komoly és lelkiismeretes teol. irót látunk, 
akitől még sok értékes dolgozatot várunk. 

Dr. O c s k ó L a j o s : „A m é l y s é g e k l e l k ü l e t e . " Kis 8°, 
239. lap. Szerző kiadása. 

Nem tudjuk, hogy intuitiv megérzés, vagy öntudatos élet-
szemléleten alapuló meglátás indította-e Dr. Ocskó Lajos, piarista 
theol. tanárt, hogy ezen kis könyvével beleszóljon e világ testet 
és lelket zsibbasztó hangversenyébe, ahol mindenki csak a saját 
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