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V. tVFOLYAM 2. SZÁM 

kt:!gyclrnCSS\\IolH és bmcscségót AZ Kriszhls él tü! kév.\ · 
ilUnk inindc.n hiveknok. 

A z IslClIl tc.k 1i!Jllplomj,ban é]IÍllcüre lCl,lclős:&ör c~n" 
úgy(lképpon élS rl/viden akalluk megmutatn.l, mJképpon 
ti pokolbeli ordög !It. Antikrisztus áHal mcghonuUyosl. 
lOttI! az [slennek igll7. \llclomAn yil t és 'loS$3ll.1nssM ml. 
kCIlPcn vötl erőt CS 6pitctt. Másodszor, mikepe.n fonta
tott meg CS rontatik ntlponk,in l !lZ 6 szdjAuak Icl.kblek 
!lltllh\. HllrlllndsWJ' InCg akartuk mulnlJlJ, lne1yik lé
R\'cn 11'1'; iglll'. Alya IstcmOl és Cllnek 111. 6 W\r61, II Jé· 
zus Krisztusról és 1\ rncgswnlcl6 lélekről vn'ló igllz 1\1-
donu!.ny, mc.ly II próféMknnk IrAsokbl1ll kJa,dattnloU, 
hogy megesmervén az Is tennek igéinek tlsl. ]Mágát, (17-

Antlkrisztusnak bélyegét, atyd.mfia kereszt yén , levet
hcsscd és a:r. te Kris1.tusodlH es (munk M. 6 igéit követ
heued és böcsOlhossod . Nogyednor 42 tanH6knak 
ilyen vls8:mvonyásokban Johetetlen, hogy Bok oknak 
szo.vak meg no szamarI ttassék, meg a kartuk m utatni. 
mibös tartsa ett koresl:tény embor önnot m agÓ:! 08 nll 
képpon az Idvoué'g'nok Cl2tón botran JÓrhasson 6. 01: 
19tonnek IgO%soga felü l itltolel lehossen . 

Grlj ük, !hogy SOk(l1l s'Z idnlJnawnk t!s ml fc l6H1nk 
kiUömbet mngynr&nnk, da oz Úr hbe.n légyon 1l61ő ulró 
ml köztünk cs ft mi vadolólnk között. Rcme nyljílk pe
dig, hogy n h l-rek IUcgúr tvé.n O'Z IUl vaUAs\Lnknnk 
igllzsag6t, Joub llelelct tesz.llek ml fc I6!ünk, 

MI b izonytlrd tu\ldkot adunk oz Jstcn.nck, kl minke t 
naponként oz emberi tcvedesekt6\ megszouadlt ós .fU ó 
!ianak, az KrlS7.lusnak országábn uévisloCn. es o D1i 
~eg.yehlLes fcJedclmünknek szl'lmyo nlotl <1,7, pokolbeli 
llrdögnck és Lnlndcn kegyeUelleknc.X d lhös.sóge. ellen 
meg6talma'Z. Könyörgilnk 1I?.ért az. Alya fs lunnck az 
JÓ7.US KriS7.tus Altal, hogy ezt ftz Ö kegye.lmCSsé:gét lILl. 
bennünk D8pon kenl lIlul,.'Űregbltsu és az ml fcJe.de.lmün_ 
kol mind testben s mind l61ckbclI mcgdldju CS me~_ 
ur6sItse, hogy az II dlcsöstlgcs kltl1.lyAnnk, ~ ,JÓ7.tlS 
Krlll'Zlusnak Orstilgll (1.1. II lJlrod lllmAblln ellUljön 011 tn 
váo!llM7.totta,knak lehessen iga'l. ö römek. 

A,". mi JClk'\\smcrelUnlOlck {LZ Ö lJl1.onys I'l R/\ vigQ~z.
tal Ll1Lllkcl, h,ogy az. ml ellenségink ömogokuon megszé_ 
$lyellnlnek, holott nem Istennek Igeivel, honClIl Izldn
lt,mnL.ll.I \'~tólkCdnck veliink 6s oly dOI,okot hl ntc" ot_ 
Hok r ,'öl" k kik • CL Ul~ , cl meg: ólmunkbO.n scm lállunk, nem-
hogy lanltoltunk volna, tudniillik, bogy.ca a$lzonyólla_ 
toknak lolko nom volna, ma.odltor, bogy az I, ton 10-
Ry<,n a bönnek oko, hornIadnor, hogy 87.o.bl!d legyen 
cRY embernek több fc.1e8egenol hmnl egyne!. arre'c 
h6m\;) vlidoliuloklkal LLlututJtlk mell, klllC.k ICi/.Y(~J\ck 11 ,1 
CS mlkóppcn larlsflk a:.: Istennek l>4 rancaolo,IJM, holott 
ozt mondjo, ho ml, lani! lia legy. 1\7. Atya Ill ten (I Krln_ 
I\L9 1'11\.1..1 cr6sll$en ml)!,! lt!lokbolL Óli Ig(l1.3ágbo.n. ct! \lZ 
O keoqyolmo186génak uomolt lordltaa mJ TOÓnk. Amon. 

Ohid Fcmnc, 
II LlLORfcsziUt Jé:.:us KrU7.tlLtlnak 8'l.O:gItJ (L, 
a'l. ö több hiv 87011Ztltársolvol IlRyutcmbCII 

Drdely\)Cn, 
(1)6vW Ferenc: Rövid lLl0tlyft r(\x.o.lL 

El6IJ6r6 bct" .6d.) 

1951 fEBRUÁR 15. 

ÁHITAT 
T6ge d k.rol lek könny. hnben, 
K6hL6ge lm kÖllt Honod mogye" 
Srtvokaek vtlllgtUóla, Illon 
Tor61ad mOl l vaUÓlI leuok, 
Fe llehom Illve rn r.'lok" 
S Alyóm klönUSm lit . Ibd, 

Söl61boQ IÓI'Iam, tevelyegloDl, 
GondaUanul , 1611g vakoa; 
1t6 ta6g1m köl1 Hoad:d m. gyok 
tItom, eléltom sok napom. 
Oh lal, Uram, 1016brOd61r, 
Mért, hogy Ród Uy " "Iaa 1. 16k. 

(UnIL l!a.ekMk6np 59. IL " . ke) 

Aldo" 11100., vll6gok lor.mta.o, 16balok meghaU. 
g 6)al 

Leborulok Elanod, mogltuadt gyolm. kod, kl oa 
61 tnek uövev6nJoI , homtUyos lIllaln oly .ok .. or ... 
16.o dele. OJy lokssOl . Ucnolodom T6led, 6 . ....... U· 
lok lelkomook ssemel eJaL MWlkdm" ko"y' ,lI:o,..6 
.~ndlalm olragadnak ... nl köl&ls6gedblU '1 n.m 
ló hatom a te igo •• ógaldaL Oh engedd, Uram, bOiJY 
ID . t, o c •• ade. pUlanalbCJD 611a me glal4llalak. ED~ 
gedd, hogy megtoghassam gondolatban a te .lmogat6 
s }n6gls e,öI keaodot, Tórd tOl .aemetm .16" Ga " ot
nw lUkaIt, önmagadaak, •• I".fIlD.k boldogad:g:Ot, Ha 
k616r. Is 1014Italak meg, oh eDgedd, hogy m.,.1 ÍlraIInI 
a lalve mbe 1I6rlalak I OnDOD l oha aemml ol De ra. 
ga dhallon. Amon. 

M6fk . • v, X. r, 51 IZ. ... 
h'" Mondd: ' éauI: MU akarti , hogy c. olell:ed). m 

voled? A vak podlg lo1e l6 n' kl: Me.tor, hogy leblak. 
- J6aus podlg moad6: ENdl e l. a to hited m. gtcmoll 
l'ljOd, ts a aonnal meglö tt a n emevll6ga • • k6"." 
vala J6I1u. t," 

Olvas tad-o m6r, Telivérom, OLI lit Id611. " bibliai 
l aa vakat '1 ovolUk kapc. olatol t6ll6aete t? AUegórl. 
ku. 0lb.la6Jése annak, hogy J6. u. mllcép on gy6gyl
to\1 mog ogy vakol Jorlk6 vÓ,os6ban. Mind.. l ora 
m~ly lanuI16 901 re ,l a s olva. ó u chrcóra, HIs110m, hogy 
a to s llve daolc ls nagy ho. m6ra leh. t. 

1\ b lblla lr6 olmondlo, hogy egy .. or. nc:d U • • Nk 
oRIbor, n6v .. e rlnl BarIlmeuI, e gy alkalommal aMel· 
le rt lc6velak tó boróba l odr6dott. S mld6n moghal. 
10;10, hogy J61UI kösolodlk, t/S hb.llör lonal 16vol 1If5-
nl'ergötl N6kl, hogy ,egltaon balón. Eson . orokat al· 
v,,!!a önkónylolonÜI magunkra Il rao,ank: mod. rn 
B Ct.~"mouaokra, klic ha baJba 'telteak, h,a nao y: c:aapÓ'-
ao)l; é rnok, ml la kéhl6gb l)olOUon lordulunk mlad. nkt· 
h Ol, kiné l l.gU.6g ol roméiRaIIf, Bgy .. eII: tat. ah ... md:
lolr a nonlokhoa, vagy 10lkÜk r. l'e ll hUlorr4lcUIOcr. 
AlRt al: 0101 n6ha olyaa bolyaotok . 16, m. lyokuGk 10-
ly ~ 16 1 onlbor! o r6 nlog nom monlbol, Iyookor aloklunk 
logkönnyabbon Is ' . aho. fordulal, D. abllol lOd:, nem 
mmdonklnok van orelo, bogy mlk6nt a vak 8Ofllm. ua 
tUbblaör, n UnlolonUl, .llalo~vl,,,0"r60a o. !romalJa 
amonnyol o rvoI I, MI, . mborok, ha mar . 1 .... nIUk hl
IIII\lcol, I talc~n og ya .. rl kl. 'rl. 1 utM r. m' nylvo.It.t
,od lo rdulunk e l lalenl&1 iti, HI6ba bls lalnak miakel 
n rbk , kik Il m. rlk 1. lon kogyelmel - mlk'al .Clr~lm __ 
UGi I. bll:laU6k a kerWeIl. 41161t. bogy ".(ned. ml 
1I \lmor moglonlla duak 'a a hlv6 016t men n. m bolllult. 
nt ly tall~n ' ppon a ' . galkahnol obb pllloaalhon .. 6 · 
10\ nIGg. _ K. lltgb .... tt, ".V,., Emb. ,leltHleml 
nclc:od ra'g lonkl nom moadla, a fd:ldalmok 6r61ct-
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Miért van szükség gyülekezeti 
munkásokra '1 

Gl'llld:u.eti ::...u1));:Ó-Soi;ta cn:1 ~t\ ~rlhkJ h eqy 
\Gva,;1;Ii leq)-.:lek ='3k a qy6ud,Ú:lM u:utnrtus 
is kIllJ"u;:~y c::.tuduln':1k. m":7 t:.6tho ... ó 'IUllOtt!U: :s 
(u Id6k, t.udi1!~t1.:liU vaUta. hogy ';I :il.b.~k u.i}k. 
$~ VOll az:. Isl",,,.,jJ ~Ó fltUrissillishl ~ ho~"y ~:J_ 
t~h~t.:.b 5l:~qdcn:ok ::.élkill siippeC:ikes. tC3ai!a 
esünik = elet. Ha );:J.egfHti~a:iUlr: I;t:.~qu:lka! , he TQ_ 

!6ban esc" I~oqul::ti icnu-u: is h= a csalo:c.u!1kho~ 
- ca. Q ::.,phóuy lllo\l',U4. a.\:U: j!~ ,,-a~ Ncrg:h'oI' 

dupsst tii :llle!~. t:~ tudjuk lI'lltr.tti c:z. u9YToE'"c;~ • .! 
p:-j"tcuoli$ :::.~, Se-qitséq. e. c hinlkc: -Ctcgc -ó c
-I'eqt~óba ~= u'lh~ S::eresa~,< ::::l'CI~ :ne.!'" 
'!lol~ ~t~l.l.!' híveon1,. akk T1ill.mt~ck w.Q.. h -::.U"'.-
1ok::l.~ kanetilMJu ld~>U'<Hlt :c~C'l.,...,-;:rtjQ.k az-t 'CI -C" ... 
~Cl::Ir ua.:. óriu$ cs~óti~:.. akik::.ek baa.~~":Ó;.."U t~ fe'. 
lriss. ;(ihl jtt!l'~te::.& cc eq)'~=~ N.u.i.J:Q!. he '-u!:;lh' ort
bCll:.>.Utxm !~ul$:li 6Rt fia ut!cti Iigy<tt~=e1: b:;:i
nr ez !l:;:;Q c-t('~e~ btto=:y..L."'<:: :n&qjey: ... ;[,-a~ :::.~ :::;:Q_ 

~:a. hcv;)r milyu :lClq!UaJú m~r..u de-:g>u. 
~ o- wai á:itl ·mtum~~ Amit el chm:at -!tu". 1:!.e~ 
~atO;U ,-:;do.DkmI. ~~ I~ (t:, in:!:~MH rt~'i.p. 
~*"ban Ialtiók_ Sl:\Ibilps !:'09)' =-i is. fo:ffi- b'" teo!
k..:::~:.:z:.: hi"ltUot es t:.aU:=. $Z.~de=.. dg e.:clüÖ--~~ 
t~ tD~=diuk c.hl: N<l !e~",'~el: el: mi f.l.:..i.~_ 
-.taek ,o:g~"U!l.it.. 

A~ '&3" T=U :l.!:,'~n!...:.-'.- gir.... Jmib:i:
':.li:: ,g- ::: c:sc~~oqa:u~fO~J5:-J.. d~ hO"'Q:l-.- ::'i!';"":; 

!(..i,J)..;)'.!'i\ ::.uc.kói-óL H1:: cn e ..... oo~ ; ~ 'a.-eHe.:a h?.s~, _~ 

t:::.aqoo so.!:'ZIS-r h;d~ lclly"e:;! l~ .. d=':5""= !,i5",,~ 
I'gi ' cn-or.hgn b; ....... ~'{05. ,.. ;~j{ tö!:th C·;iii!':::~d-::': !l::e.I\;.
j,~u ~~I.k,,=flb,e. ac.r:.ci ~t bi..:..:.!!.."';''''); =eg (l':: j!a'· 
tXl A gr.l!~.t: o~ Q: =-et:l!~ l:oq~ !:c-:.-=~s= 
C'!!!'.!1tb~ c::: ..... ~l:.t""m~ =-e.q::: Ü 9!C!Cj"z): ~$ - -~-". _~::3 ... _ ::Ja.-::'" 



• , 
, 

• 
• 

Nyugalom és megelégedés íII a földön 
A lold l é lftlb e n elérhe tő le lki nyugctlo m le gna

cyobb lokának és = igazi megeléged ésnek b lz tos !
iósót c s opo rto k os tömegek részé re mór. sok valódi 
e lllberb olál kivónta munkálni, A T. e .mbe.rrrulliók gond
I('rbell sokcrsóga is ó hajtotta ezt, (lInlnt előd eik is 
sóváro glak ro: 6sidó któ l kezdve. Itt a 161d ön szerették 
volna 'ohól 910rnl (IZ o lyan sze rencsés álla potol, 
bogy odaj uthassanak, am ikor l egjobb sorsuk a t egya
IIcnklDt is bármeJylkök sa jál erej ével vagy mások 
slIg ftsé gével k:1harcolholja. JI. m e g e légedés é nésál 
Elredmé-nyezö megnyugvás v égülis a boldog ság eló

lellélele. . k " . 
. Némelyek a bölcs b olátás és a le lki legye~su_ 

Iyozoltság révén odaérheinek, hol 0 . pcm~sz; és zugo-
16dós elmúlik, a hely zeton változtatas szu ksége .vag '! 
ezt céb ó megnyJlvánulások nem me rülnek lel többe. 
De a k ivülről vagy távolról szemléil~ é-szrev~szl , hog y 
a lemondással, a hiúság, a z önértékelés, ontudato s
ság, a magasabb tÖIekvések h?Uérb~szorulnak a 
sokszor mag a többe térdem!ő , önmaga t szerénnyé 
llevc-I I5 egyónek nt!oI is . Vagy betöltheti egyeseknek 
lelkivilágát valame-ly hata.lmas érze~em,. a~nek bal· 
dogH6 orej e me!le t! e ltörpü lnek a vllá91 hlvsa.gok, rt 

mind ennap örlöhatású gyötrődése i. Ekkor p edig ~ár 
megsz(int a helyzet e lemzése és a z összehascn.h tá!l 
ind Héka a jobbal, a szebb e\. De az elég edetlen na
gyobb embercsoportok sorsán javllanl méltányos
nak, sót sürgösnek mutatkozo tt az ide álisan g ondel
kozök elött. 

A gúnyesan "vllágbeltl egítók"-nak neveze tt altru
ista jellemek a z e lméleti ténől elyker a gyakor!atira 
tórtek ót. Megva.lósiteltak e lyan község eket, álla· 
mocsktikat, ahol o lehető leg több ősszeütközés i té 
nyezó e liminá16dell. A régmult időkben Hindestán 
ki rályo, A:eka: (Asekha), b iredalmában, ősszes 01011-
valóinak jólétét e lőbbre h elyezte, mint dicsőséges, 

de véres háberúkat. Róla beszélték, he gy na p enkint 
60.000 bud histo keldus nak adett ennivalót e.s ünne
pek alkalmóval 300,000 nincstelent ruházett fel Kr. e . 
Z63- 226 evi uralkedása a latt. Háremszor a jándé· 
ko.: ta mind en földi kincsét a bud hi3ta szerzeteseknek 
él; mindannyiszer visszavásárelta . Utó no: több ural
kodó gendelkoze tt hezzá hasonlóan. Minden a lai.tvo:_ 
lójá nak legolább vasárna pen " a fött tyúket" fakab 
b a ncia kuó: ly kilátó:sb a he lyezte. Az .anya g i jólét mel · 
lEtt az filetben igozi örömöt és me g elégedést ta lálni 
e hatalem birlekos ctinál sekka l Inkább kutattak fl 

-eyemort kötvetlen szemlé letből ismerők. A szép e lv9-
kot elismeré s meg gán cs is érte. Főleg u tóbbi. Sől 
omig ma sok javára munkálked tak, többen a maguk 
egyéni sersát veszelyeztették, me rt nem tartoztak 
azokhoz, a kik p ozlclójukná l fegv a "sértethellenek" 
\'cllok. 

Eszményi ál1ama~apllás t tetvezeti és részben meg . 
valósflani is megki8érelt Platen. A legbölcseb b ek, u 
legéttéke"ebb emberek kormá nyzói hatalemma:l le l. 
ruhá zását hungezla tla. Fa jnemesflé si e lképzelései ls 
velta k. Kr. e. 387-b en Diony se s tól , Syracusa uralke
dójától meghívást kapott, h ogy ki ró:lyságá t o:lakitsa 
ót boldeg er82:ággÓ:. Az átvó:ltezta tás sehegysem 
ment ~!1 omiker Dlonysios lá tta , he gy előbb is ő kel
lene filozólussá válj on, nem mara dhatna uralkedó 
negy összev(Uzé~ lett a vége. Plotent· á llilólag ra b: 
szolgának: adták ol és b arci.tai fizették meg váltsá g 
dlj~t Morus To.mó.s "Utóp ia" clmlí könyve cso k elmé
lotI tanácsokat hez és töb'b helytelen szokás t meg 
!"zobá1ytalanságet ten. nevetségessé . Az emb eIi tá r. 
sodalmak életét id eális irányban akarta velna te
TolnI. VIIl. Henrik va llási meggyőződése rniott ha_ 
lálra Itélte a kiváló embert és Igy, ha akarto volna 
M~rus megvalósl!anl utópiá jál, o haláles Itélet végre. 
bo)táa.a ebben megakadálye zt.a. 

. SClInt Slmen 16cél ja ve l! a munka walomTa jutá _ 
~;~ ~I a:, emberi ~em b eldog ságát "tes tv€>ri e gyesü-

. ulján megva.losltanl. Me1lőzés, meg a gyonhall. 
gatás IQt l jutalma. Az utópia gondelota nem haj t meg 
.(ele. FO\.ltrler Károly, volt koreskedő, ma r nemcsa k a ;! ·91 államol és rég i gg.zd asági rendszert tÓmadla. 
h~nom oz egész tár8a da.lom alopjó: t, a csalódat is, 
lf' J'itkaQ.llnak

b 
~y11ge alól" felszabadulva, az őnds! 

zve, e do9gá lehessen a z emberiség. Az ő 
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Diákemlékek 
A mult száza d 80·os é veiben mé g úgy zajlett a 

kolouvárl g imnáziummal kapcsolatos kollégiumi é let, 
hogy o szegény kisdlók ltiszolgÓlla o szobába n la k6 
többi diá kot. Ez a kiszolgálás obból állo ll, hegy a 
szobát, - melyb on 10-12 d iák lakott _ takori lo\ta, 
reggel kerán mosd 6 él Ivóvize t hordo tt, reggel-déi
ben-es te placro járt, kinek gusztusa szerint é le
lomért, lélen lát herdett lel a plncéböl. t s _ még 
'onulru ls kelleti. 

Minden szebának neve voll. Leginká bb egy-!;g y 
nagyváros nevével b üszkélked tek a szobák. Igy O2.tá n 
.. Róm~' nevezetű sze bában is ogy szegén'{eb b d iák 
velt o kiszelgáló . 

Ezzel o rómabeli klszelgáló, második g imnazist'.! 
d iókkal történi meg, hegy a zen a: Ié-Ien keserűn hor
dozto sorsát. Nagy tél volt és rossz cipője úgy el . 
csed álkozett a szigorú tél tart6sságán, hogy elöl o: 
szá ja tá tva .maradt. A Ia ipa pecüg ijedtében elbúcsú. 
zo li. Cs.ak a $zokadoze lt kapca maradt hú a cipöhi:l z. 

Ig en ó m I De reggel 6 ó ra kor mosdóvizé rt kellett 
mennie elég tável l évő városi közkútro . KaJjáTo fűzte 
u vizes kan tót (Erdélyben ll" kannát ka ntának neve
Zik) és könnyezve cslkergatla a ha.va t lóbai a lat!. 
A .. kanta" eg y Hite3 cserépedény volt, na gy, nyIIolt 
szájjal. Ki-ki loccsant belőle a viz és megvisell ka
bátja old al6:ra fag yel! ú tközben. 

Velt a ke lezsvári szlnhó:.znak egy k edvelt mü· 
vésznöje, okinek nevét CI szinia pró! ismerte a diá k. 
Kanta i Teréznek hlvlá k. 

Eg yik ilyen süvitő szé llel tarb uott léli reggel a 
kiszelgál6 diák könnyes szemmel érkeze tt meg a 
kanta vlzzel. Ka balja oldaláhez fagyolt a leccsonó 
d z. A szebabell "nogy" diák - lá tván a majdnem 

I , h ásra foka.d ó kisdiák elkese redését - - tréfásan 
o ka.rta vig asztolni és Igy szólett : - lGt siIatsz, Amics1 

A keseri1..ség és a tré fá s vigo sz1alás elle:l.!é tes 
l p6lusai hirtelen szikrát ve te ttek a kisdiák lelkében 

és a kesernyés hume r kacog ásaval vágto ki: 
- Hót he gyne? Mind ennap kaJenfogva sétálek 

Kantal Ter~zzol és bánatos könnyei mégis a kaba_ 
temra laqynok. . 

Neszal VoU n agy nevelés. A reggeli mesdás vi
d ám honqulatb an eseH meg. (Pedig a még fúte-:1en 
s1.obábcn a hid egvizes mesdásert nem nagyon ro· 
jongtak.) 

Úgy esett aztán, hegy hire ment ennek a keserű 
humernak a városba is. Úgy látszett, hcgy a hfr be
lura1<od e Jt a színház b e rkelbe ls. Mer t egyszer lehi. 
vatta az Ig02.go1ó a Kanlai Terézze l sétálgató kisdiá
ket Néhcri Kovács h~mos , a történelem lanaro veli cn 

I igazgató. A2 ilyen "lehivatás" nem· velt úgyneveze tt 
lelki gyönyön1ség. 

Sze ronqva lép ett be a kiszelgáló kisdiak o ko-
mer Igazgátói irodába. Ott ve lt a z igazg atón k.ívm 

I e gy hölgy is. Rövid szóllansag után feke te s~k~~o:s 
arcának sze lid tekin.tetével oz Igozgat6 némi ba,er
ságet öntölt a szorengó ldsdiákb a. Kantai Teré-~ meg
s ime gatta a má r bálersagro éledő kisdiák~t, ~e te-
kintete megakodt a kisdiáknak felé je lá lenge cIpőjén. 

_ No l Elmehetsz, fiom! - vetett véget az igaz-
gc1ó a hármas eqylítlesnek. . 

Másnap o kisd iákn.ak a pedellus egy . pát VIse lt, 
d e jó cipőt és vasárnap délutá nra "A p ire s b~~yellá
ris" c . nép l zinmu előadására szó:ó á llóhelYl legyet 
a dett át a zzal, hegy oz igcrzgol6 úr megengedte a 
szlnházba menésl. 

Kanta! Ter6z küldte. Kissolymosi János. 
~~~~---== . 
~~~s:~s~:~~:l~:~~~:z~~~:~~é~~~ynes"w~~il~;n~et; 
jőn létre 6s csa k egyetlen közös cél marad l?eg , a 
].,:özboldogr.aq eJérése." "Minden erőt a terTll~szet ~~ 
győzésére egyesIlve, a földböl tdenkert vá lik -
é lvez.lJ.et6vé vál t lengeT vüén szeJídlte tt bá:J.nák 1-
szik át az utasokat. Az e mber 7 lá bnylro megnő ? 
(,Jetta rtama 144 é vre nyúlik." - Owen Róberl ~m.en
ked ta rületon, lud laná ban, alapItott il~~d utee:s~ 
községot. O a vallá s i is számtl~te .?- cs on v 
él' c,crk cr sze rinte ti.ztull erkolcsot lanolin meg. 
Naki lern . lkerUlI lokáig fennlorlanJ a ki:lu~gel. 
(F"olytatJuk.) Dr. Zsolro r,l"ón . 
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Mit ad nekem aZ unitarizmus 
Mint (1 tavoszl o.6t bitllzlvlo a 'öld, üqy 1%1110' 

mac;rÓbo (I lJy.nnek lolke mind!;!!!. OJnH (I vUógróJ, c 
'oUI6,öl, (I t.o,rnot,61 " a k/SnuYU"Ppr6J n'kl me.tt· 
nek. 

Az VD gyolrneklolkom Q\,Im lóll rotoll6m a pokol 
tl:d6goltl:ll, (I bo .. züc1l6 Illten haragjától. Félelmetes, 
ködö. mJnzllka no::! I:ClvClrla m eg gyermekólmaim. 

S IlIll 0'1: élei nap.ugara, ork~la. a m8g11,mer'l 
8Z0r mea. A Szer.wt az8llem6' oJto't6:k bel'm. Ezen 
kel.ulOI tQJIuJta;m meg a betOl, ezen kOlonlOI lIme,. 
kllKltem az .mbeuo1, " a vJJÓ:ggQI. S amikor I.marka· 
uero (IZ Im utom lzabad út, nem akc'dáJyozza cui 
meg' .oho .emml dogma. Nekem nabad emberkénl 
me91~tDJ CI vilóg H a Ienn"!"t clodóJl, nekem IIZO
bad emberlt'nt k6velru JéZUlt, Dekem 8zo!:lad ember
ként élnJ ValjoD I"gll-. nokum va1alci abban, bogy 
CI SI:810'0' úlfón haladjak, II a Tökéletel' loló teleked
Jek? Vajjon ld, vagy ml tamoqat, ha ulamlxm meg· 
botlot . vagy megtorpanok? Vajion honnan ro.dtem CI I""em nyugalmót? 

Az unltarlrn\l1l uelleme, a lelldlsmolol .zabad.ó· 
ljIIóa.ak vUÓga. Az unJtóriuB embor nagy barcot vi v 
önmago:val azért, hogy valóban ember 1eheuen. Jé
zu. emberHgét, aSzerelel 6& m egboc.átá. embené
g'" hcucolluk )cl &nmagunkban, Egy nagy Era lZa
vóra, a lelklt.merotilnk hangjára. 

Nagy Jele16S1ég az, ami rónk hárul, hinen 101kl
l.meretUDlc szerint kell élni é. cgelekednJ. Ha elbl
báz:uk, rajtunk 411 vagy bukik. Az akadÓly e%erJe161 
bukkan tel • 8zlnle naponta, ÓrÓrÓI·Órata kell ktlz
den! ~'rt, hogy emberek lebe.aOnk. De ba ezl elér· 
Jlik vagy megkOzellljOk, tónk a%óÚ a nagy béke 6. 
ayugcdom. Ez a ,lelki b6-ke er0gen él' m:é!yen begyö· 
kerezett, még akkor IB, ha n6ha könnyek peregnek 
16la. S ugyono% o nagy béko éB. nyugalom ill o len
gerek m61~6n lll, a Jutó lelhökben, a; nyOó él' a hulló 
v1rágokban, o gyermekek és a% aggok cfunóban, -
a% örOk ~blttL. • Az uaUartZlJlUlDak kÖIlz;önöm, hogy ozl az utat 
termMzeteanek, egyazernDek Ó8 ogyenesnolr. tolólom, 
mf9 akkor I., ba 0% út 80t6t éjtszakában vagy ro· 
gyogó naplu9c~ub(U1, Inrll., bozMoI erdöD vogy V61j11-
lelen pun tmógon ót vezet. 

Sn nem érzek 8zorongó magónyl, meri ozen oz 
dton én nem lárok egyedW, 80kan lómak ene, a leg
többen azonban nem tudják, hogy ez az unItarizmul' 
(Illa I ök úgy mint 6n. mind unltórluaok. 

En az unlládzmulnak kOnönöm, hogy közvetlenül 
kapom az Er6t, hogy ludok küzdeni él hogy ér%om 
a Bék6t. 

Dr. Schey Dona. 

H I R E K 
GyUlekezeti munllól1l6p:cö taalolyam nyilt meg 

lanuór 24-én a Mlllzlóház gyUloke:ceU lormében a 
nagybuda polti hivek rélzéro. A tanfolyam cóll~, 
hogy olyan gyülekezotJ munkáaokat képezzon kl, a kik 
90gl~016:t1al lehoBllonok a lelk6azoknok a8aló:dlóloga~ 
tá lok, gyetJtlokls\untlnlolocok tcutóBa óa Óltolóban a 
gyUlekozotl ólot munkalósa tOlén. 

A tanfolyam mognyllá~ÓI HunU láD08 101ké.1I 
óh{la1a vozollo be, maid GyaUay DomokOI lolligyelö_ 
g ondnok mognyltó naval után Pethő 19tvan ogyhóz-
köd löjogyz6 IlImerletto a cóllót. A tanlo· 
Iyamon, amolyen mintegy veli róni, elmé-
1011 é l g yokorlall elöodáaok 01. E16adó~ t 
lurlo lta k : dr. Cellti Gábor, Pothö Jó-
uol, Benczo Mórlon, Gy6111 IslvÓn, . A 
lanlolyu mol fobruár 18-ón, a z , a 
Mlnz.óházban gyakorialI min-
lata nllóB loloz\ bo. 

I 
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vlnony6.t Az el6crdÓ. ullol Wut:r.tralÓI6.t Vanda 
Ellch, a Szabó n6v6rok, TIboldl Tiborné, o vand alY'! 
Ber1óty- Udvardy_ Boulk vonóln60g yel 6. Oeakl Z'olt 
n,(1v"zl módon lóllÓk el. ZÓ-r6bon 6det S~ol.a p. 
u .nc lelk"z mondott. " 

A pOlta:ul1ltUhlDc\ egyházkiSz.6g jonUÓrl önzel&
vou,~n So.ogyI Lonl6 fóm. kat. plébános taJtOL t 
naqyBl\ce rn elöadÓIt. A mtaalt löbb múv"tl n á m 
eglkzltelto kl. - Az ö" zejövelell Szőke Gyula a1iá . 
val cu: élen a peat. %e nteT'za6boll Iz6rvó.nyh\vek ren. 
dozt~k. A gyü.\eke:cet lebruórl Ö&szej6vete l6n Pelb6 
IiIváD mognylt6t mondott , Szán JÓDoe potgÓ rdl lel
ltósz tartott rendklvQl tculalmae evong6Uz'ácl61 1.a1la_ 
tos tva mnv6ezi ének1lzómai ulón Sz. Tompa' Málta 
16nyn96z6 azavolota, ParaJeli Horvátb Gizi nagyll lkor tl 
Idkely dolai egélzltelt6k kl az, értékes m(1sot l. _ 
A pesterzsébeti hivek Izé-pen 8lkerilll karóc.onyla _ 
ünnep61yével kapcsolatol an közöljük, bogy eu fulD O_ 

p6ly rendedeo s u szeletetcsoma\)ok elöállltw a S:C O. 
ke Gyula vHotéBÓvel a pesteruóbell hlvok áldozol. 
készségét dicséri. 

A pel tlzenUarlnci gyennekJltenUlzle~ek .IIoráll, 
legutóbb 6rdeokel tUmvelltésben mutatták be opró hl. 
veinknek tObbeok kOzött az uga1ma1 IClmarltánUl .törlé_ 
netél. A kis unltáriusok nagy IIgyelemmttl kl8é-rték a 
Illmesltelt szép történetei, omelye t a löv6beD t6bb 
hasonló vetlt" log követni, minden hónop mÓllodlk 
vaaómapJón d. U. (Legközelebb It. ll -én.) 

Fokete ZollÓQ aila Sopronb6! ifja a kövotkez6kel : 
A multévi 12. szé(mban köz61ve voltak a Magyar Tud. 
Aka démia unitórlus taglal. EZek közW Idmatadt egy 
Igen é rdemel atyánklIa neve : dr. Kólnoki Bed6 A l.
bert 8z1H. Sepal-K6rl8pa1akoD, 1839·ben. Unitárius lel· 
kész lia. OJl%áqoa löordömelter, majd 10Jdmnvelé-s
ügyi ólkrmUtkár, s nyugalOmbavonulása ulán az apa· 
tini, majd a székolykerentúrl kerület OJuággyúlé81 
képvlaelöje lett. Több nagyszabású szakmunJcója je
I"nt meg. részben a Tud. Akodknla ldadó5óban. A 
buzai e rdészet egyik !égklmagaslóbb alakja volt. 
Meghalt 1918-ban, KÓlnolcon nyugszik. 

,s::r:Ó'Dtó P . BálInt rtllá.1 az EötvölI I.ótá nt Egyete
men a jogludományok doklorávó avatták. Gratuló
Junk 1 

Halólo:c{u. A 8zegedl leányegyhOzközlég közsze
retetben ÓUÓ pénzlÓlllokót, Pói Miklós alyánkllót 8Ú· 
Iyos c8após élle egyol19n lIónak elve8ztésével. Pói 
forencet 29 óves karóban .bosszos szenvedés utÓn ra
gadta ol a haló.!. A derék lJ júf o Ironlon szerzett bo
teg8égo vitte a Ihba. A m~lzomoJodott 5zl'l ll. gyá
szalókkal tegyen az Or kegyelme. - Bonc:códl Feronc 
g yógyBZerósz, néhol Benczédi Domokos voll csegezi 
10lké6z(mk Ilo., SO óvos korában meghall. Gödöl1ön 
temellék e l nagy rénvét mellet!. Béke porairer. 

ERDtLYI POSTA 

Az Arcrnyostordal Egyhózkör Móazk6n to rto tt évi 
rondos körl gynló8ón GombÓl i lán08 aranyoorÓ'kosl 
lolk6szt ú jra ospe resnok vála szto tta. 

Ballnt Ferenc magymnó vóU lelkóul a román kul· 
tunmlnlBztórlum p61doad 6 munkójó é rt pénzjutalom· 
bon rénolltotte . 

A Theológtal Intózol ke rotében énokvln'érkópz,s 
tanlolya m nym. A jolö \lok klkllpdso, folkpu Ultsó
gükt61 lüggöen, l- 3 évig tari. Az olm61oU él qyakor
;011 kiképzés kiter jed mln.azoknak az Ilmereieknek 
oll a jótlló oára, metyek' az énekvezórl munka oredmó
nyos vég%ó8éhez szÜke6q 030k. 

Ahlvol, óldozatkóuségónek kiemelendő pdldÓ' ját 
od tók a sá rdi egyhÓ'zközséq hiveI, akUc Sóndor BÓ'
Hnt IV. évos hallgoló vo%eléBével a nyór lolycrrnón 

klJavltoltÓk tomplomukat. 

V N I T A .Jt I U S E L E ~zkör 
l .nptuLo jdonO!:l a MugyulOOrsWgl Unitárius Egy -

Fclelős S'F.crkcsztö és kiadó: Or. C81kl Gábor. 
'tvl clöfizctésl d lja: 12 forint. 

, 
Budo~-t, lX., H6g}cs Endre-ul.ca 3. 

'r úvb. : 184-602. 
:Örö~n.yomda . Bpcs t. F . v.: Bcclrer ~ 
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