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Hull a levél ••• . Elhulhlnk ml mlndnyij'.j 

mint a lAk levele-, 
ElSall.s: LXIV. 6, 

• Egy szó nyilaIloU át a mindenségen : Hull a IrlJeI. .. Haldoklik az EleI. A borongó égboJ.. 
10lll már elOre fölvetle gyászruháját ; készDl a nagy temetésre. És bOven ontja kOnnyeit. Bds ~d 
stél sIlviI végi't a puszluló világon; s amint meg-megrázza az erdők hatalmas Dstökél, l izegve hull 
a Uk larka lombozat jI. Hull I levél le az ágról, huU a levél le a földre. S a pajkos szelIO mindjárt 
011 terem : hol garmadába gylljti, hol szerte szórja, amerre éppen kedve larlla. Oh, bizonyelhullunk 
mi mindnyájan, mini a fák. le\'ele. Csa k ill· 011 áll m~g rendOleIlen - az erdOszéjen - egy-ee:y lomf). 
korona . Al is olyan, egész merOben olyan, mintha vérbe mártollák volna. Csupa láz. Csupa taL 
Csupa Jáng. Ilyenforma lehelel! "hajda nta Hóreb heg)'én a Mózes csipkebokra, mely lángba borul&. 
de el nem égett, el nem hamvadott. Es szól belOle az isteni 526zal, a szabadulás igéje, a természet boh' 
gyermekéhez : f n elkIlIdelek téged az igéret JlJldére, én dMszlek téged a haldlllól az iletbt, ahol OrlJk 
TaVlJU virul. Aki megérti a modern csipkebokor szavát, mintegy fenséges álomba n líjból felékesitve látja 
maga körOl I szép természetet. A hulló falevél nem haloUi köntös: ékesnél ékesebb menyegzői ruha. S 
I gomolyJi!:ó felhők sálortáborából most már ki-ki villan I fényes napsugár, az uj élei dgyl, új élet reménye. 

Egy sz6 nyilallott a sziveken keresztül : Hull a levél. . . Haldokli k a Hűség. Mint a IOrzs a 
gyökeréhez, mint. az ág a leveléhez. mint a mag a gyUmOlcséhez, úgy simult, tigy lapadt, elenge~l. 
szorongolI kél jóbarát szive, egyik a másikhoz. Fenn a magas égen nincsen olyan csillag, mint az 
O szemöknek egybevill anása. Lent a föld méhében nincsen olyan vulkán, mint az ő keblöknek egyl)e. 
dobbanása. MegécleUék egymást, hogyha nem is szóltak: óh, milyen csodás a rokon lélek szav'; 
dallamos beszéde I S bár a SOTi szesrélye egymáslól ezer meg ezer mértföldnyire elragadta Oket, 
aethe:ri hullámon játstá-enyelegve, megérezték egymás örömél-bánalát; és ami hi6nytoll a boldopá-
1U.~ól, Islen kegyelmébő l - a buzgó 'imádság bfivös erejével - helyrepótol,athik. De megtOrt a 
n,6n. ti a kél sziv olyan, mint leszerelt hárfa, amely hangot nem ad. Hull a levél - hull-hull -
haldoklik a Haség. Hull a levél le az ágról. Hull a levél le a földre. A leszerelt hárfái édesdeden· 
ligyan bétakarja ... Oly szép volt az élet ... Legyen hAl, oh Uram, szép a temetése I 

Egy 5%6 nyilallott a hazan keresztül : Hull a levél. .. Haldoklik a Magyar. Oh, hogy ezt 
1I:ell a világba belé sóhajtanom l Nekem. Aki az én Magyar voltomra mindi, bankÓ e vollJm . • 

"!YOk én, Keleten nOtt törzsöke famnak" . .. Magyar szabadság fája r h, hogy 
rombo 6 vihar a le koronádat I Alig. al ig maradt egy· egy ág· bog rajtad épen, amely 

nyujtana a fáradt bujdo$Ónak. Játékszere lellél az irigy SOf S kénye-kedvének. Há~ nem 
a vilag csúfja vagy? Szaraz ágaidon, hallgató ajakkal ülnek a aOggedl madarak, akiknek 

szAllbt adoll a te viláe:ra szőló terebélyes sátorod •..• Vi6ydzd / ml hfr, ml hir u 
már a lélek-.harang fölöttünk? Avagy elevenen hanlolnak eJ? Ob.,bcW· 

szivemel •.. Hull il I.vél - bull· hull : haldoklik a Magya,O' HIIK....,! 
a fOldre. A h6si halollal idesdeden-l4gyan bil.karja .. . ly ~~~ 

U",m, szép a temelése I Sztfltmlv, 
• 

• 
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I.Mag)'afQk Békeklinyvea stAmára.) 

Addig nem liSZ Bike a IIi/dgon, amig oz t'm~ 
berek _ mini Isi, ,, gyermekei - meg nem u/ik egy
mást. Krisztus ofupvelö Ionildsa: (IZ emberfestl'ériség, 
o tisüa szeretel mindnyájunkat arra kölelez, hog y 
j á bikess!gben éljfink eg)'m1ssa1 .. Ennek II bt~ es· 
segnek áldoli szelleme {irod/oll ,kl QZ egres. ember 
kebetéból II csa/ddra , II csaUdbfJl az emben társa
dalomra II Idrsod!lIOmból II népek es nemze/ek sun/ 
sZDlletséÍére. Ámde ennek.Dz {jrjjk Békinek II zaloga 
nem Ithel CSUplÍll II szeretet . .. Az igozságnak kell 
gj'6znie,. és uralkodnia mindenek tereli. j. M. 

)[{d ,l - i Ill R. 
• (AngolbÓJ.) 

Szerelő, szent Atyánk r Ön'cndczó szivvel há
Jál adunk Neked minden áldásod(!r t. Belakarilotluk 
a Te kegyelrnedblil a mezőnek arany koronáját, a 
buzakeresztekel. És az ösznek gytimölcskosara is 
rakya. yan minden földi jóva l a mi számunkra . A 
magvelő bizalommal szórla cl a barázdátia az ö 
gabonáját, és Te alkalmatos időben esöt adlá! reá 
és napsugaraI. Nemzedékről-nemzedékre, az egész 
\'i l ág~n mindentHI fel.felhangzik az aralók vidám 
éneke. Mi is hálatelt szivvel áldozunk 111a Tenéked 
iU, imádásodnak hajlékában, az üj kenyérnek és \Íj 
bornak áldásaiérI. És amig a földön egy ember· sziv 
do~~g, s t~vasz és nyár, vetés és aratás meg nem 
szu rttk, a l e örvendező, hálás gyermekeid dicsői·' 
teni fogna\.: Tégedet , minden élei, minden áldás örök 
kut!ej~t. Urunk, Islentink! Tanits meg minkel arra 
il nagy igazságra,' hogy "anll( embeI; j'Clend, azt 
ara.tia . ~ Ha visszagondolunk eddigi éleliil1kre, be 
kel~- val1anunk, hogy - bizony - nem nlindég ve· 
lellUlik tisztabuzát a l)ugunk és mások földjébe. 
Szép" és nemes, jó és liszta gondolalainknak gyö
nyör.U velése nyomán a mi kebeWnkben és a mi 
sorsosainknak szivében áldás és hil f;kadl. De 
ahol- szégyen a mi fejlinkre l-konkolyt hinlel· 
tü~k a li.szla huza közé, oH mási nem várha!unk, 
mm! amIt vete1\Unk. Aratásnak Ura! KerUnk bo· 
csésd meg ballepéseinket, elkö .. etett hibáinkat. Segél j 
~e.n.nUnkel, hogy szivU nket tisztán ~s szeniUl meg· 
oflt~Ub a Te ~"l á ~nodr a. A mi UrImIr Jézus Krisz· 
tu~ ~ollldokaln lárva , jó lelk iismerettel tek intsünk 
~ I~v.öbe: Akkor szerel ni ~S becsUIni fognak ember· 
ársalllk, s a T~ áld~ ~S megszentcJó, igaz kegyel. 
~lM megnyugSZIk mirajiunk . O h, mily boldogság, 
lOgy .egyek lenU"k Veled. Amen. J. M. 

• 

" ONd H(t.lmuMs. 
(U",acsorai be,z~d .) 

szeptember 24-én, a bpcsti unil:lrius templomban. 
• Ti mindnyá ian, 

hoztok, jOl'jd ek e i 
a kinek p n70C nincsl 'j 
gyen ts eg)"~k • • . " E15a. . I 

anla~ próféta szavaival hivlak, ilivogallak az Ur· 
hoz, kedves Atyimliai! Nem először. Islen 

"peImébOl talán - nem iS" utólj4ra. Ez az to 
.. 

legkedvesebb szerlarlásOIll. 
közelebb vagyok tihoZlátok. 
zetcbb. KöZÖS vágyak, közös 
bogtatjlik a mi kebelnnkel. Emberek _ 
\'agy~mk min~annyia n : eg)' enlő sorsnak .;.;," 
lársal. Jól eSIk nl.: kUnk, ha Il!rgoszlhatjuk 
~ mássa l azt a kevé!', háyyatag jlrömöl, ami 
IIt ~O!t megmaradt ebben a szomoru világban 
a f?Jtó keserlIséget, azl a mondhatatlan fáidaimat 
amI ó lom~uly gyanánl nehezedik lelkeinkre ' 
máskulönben el se hordozhatnók. Van hál ';:;: 
I~galább e szenl falak között van fl mi szérn mk5t 
vIgasztalás; van, van iU boldogitó hil egy~~~~ 
nlUnka és UdVÖlilő Sleretel. ' 

Illik ~z. mihozzánk, l<risztus anyaszenlegyhá_ 
zának ~aglalhoz. a kiktő l ez a rohanó élei napjaink. 
ban. mmd többet és többet követel. A mi törek. 
vésünk .. nem .m~rUlhet ki a napi kötelességek ro. 
bo~sze~u tel1~sl~ ésebe n. Még a vitézi vetélkedés 
ünnepl ' ornál~ IS csak li res mu la l s~g a mi szá· 
munkra. An~lal .kevésbbé elégíthet ki benn linkel a 
sok olcsó világi ~zó"takozás , am it drágán, nagyon 
drágán - .a lelktll1k árán kell megfizetnUnk .. . A 
robot leköh, fogva tartja , elzsiblm:ztja a lelke!. A 
vetélked és párlokra és felekezetekre szakítja 11 nem· 
zet testét. fl vásári vigasság és öröm előbb-ulóbb 
c3ömört okoz. Mindezek utá n - 11 'keblu nk mé~ 
Iyén egy rettentő hiányt, egy tátongó szakadékol 
érzünk, amelyet mesterséges eszközökkel kipótolni 
és meglölteni nelll lehet. Úgy érezzUk, hogy min
k.c! is olthatatlan szomjuság gyötöf, mini a bib
lIaI .f;a.zdagot, aki a szegény Lázá r jobb sor~1 
~~le.glTlgyerve, haszlalan sóvá rog egy harma/cseppnyi 
u~lt6 VIZ ul;'!n , hogy emésztő kin ját megenyhitse 
vele. 

• Ebben a sivatag világban, - ebben a mo
dern pokolban - a jobb lelkek ugyancsa k szomju 
szarvas módra vágya koznak a szép hives palakra ... 
N~kik szól a ptbfétai szóza I : "Ti mindnyájan, 
akIk szomjuhoztok, jöjjetek e vizekre ; és akinek 
pénze nincs, jöjjön, vegyen és egyék. ~ - Milyen 
szépen tolmácsolja ez az emberi télek örök \'ágyál, 
örök szomjuságát a halhatall an isteni igazságok 
után, amelyeket selll á!örökölni, sem aranyon
ezUstön megvásárolni nem lehel. Ugy tetszik ne· 
kem, mintha cg~'ullal errő l az asz t alföf(~ll is felénk 
han{lzanék az Uj testamenlom rokon igéje: ~Bol
dogok, ak ik éhezik és szomjl1hozzák az igazságai; 
lllert ók megelégilletnek. "" - Ezsaiás próféta és 
az Ur Jézu s Krisztus, mind a kiki a 
maga korszakában -
képviselői. Erős lelkek, 
dal a 

I 
nek. Engedelmes 
kUnk az Istennel, a;'",~;;,"; 
kibéknlésre . 

napon, 
t lesti ~S I 

boldo.eiló bitDnk. 

nyujtanak ne
Atyával leend6 

• 
I 



ennek a mesteri léleknek delejes 
ét magunkat annak a magasl 

az égiekk~ 1 való tarsalkodás 
Ezeknek 32 en'\s lelkeknek at 

mint valami elviselt rongy - le
az emberi g}'arlóság köntöse : s fel· 

magunkra az isten it, az örök Ideáli. -
IJIAs mindenki félreismerne és megvc;lne is 

IbennOnkel ezekben az ig~z i jó harátQkban csa
lódni nem' fogunk -soha. Ök fognak bé minkel a 
munkár. , amelyet az 6 nevlIkben, az 6 szellemök
ben kell folytatnunk tovAbb - szakadatlan - az 
emberek javára és Iskn dicsöségére. Jó példával 
Járnak elOM nk. Vlflfgitanak, ha reánk s.za kad az 
éjnek éjszakája ; s ha olykor már-már sZlllte két
ségbeesünk az emberi nemzefség jobb jövője feldl. 
MeleEilenek, ha hideg- rideg lesz és sivAr a világ 
körOl6tuJnk. Felébrt!$zlik míbennilnk a lelkiismeret 
szav" ; résztvevő, szánó tekinteUJkkel bilnbánatra 
iodílanak : vissza visznek a szUlei házhoz, oda ve
zetnek az égi Atyához, akiIól könnyelmUen elfor
dultunk. 

Halljuk a hiv6 szózatot és követ jUk azt. 
KövessOk is mindig szent hillel, gyermeki biza
lomma l, megigazulni vágyó lilekkel. - Szomju
hozunk : id!! jöl'jJnk lilit, ahol a mi lelkünknek 
epeszlő s%omjusága - az örök kévaló vizeknél -
kielégítési lalál. Ehséget és inséget hordolUnk : 
ide j Öl'ünk hdr, ahol ingyen vesszilk tS ingyen 
adjuk tovább. kézről-kézre, az isteni kegyelem 
ajándékail, soha meg nem hálálható áldásait az 
örök Teremtőnek . . . Nézd csak, hogy elsáppad, 
I!gyszerre milyen fakó lesz az a rca <ln n<l k a "Na
I!Oreonnak~, aki most az egész világot ujra rab
Igába hajtja. És a 11en1!ése is milyen tompa, mi
lyen él ~ lIelen! - Úlvöletébe még csak tévedés
böl sem olvadt belé egy szemerroyi szerelet ... 
Azért n\llll tud békét teremteni a világon. Azért 
nem lud békét szerezni az egyes ember szivében. 
Valutak valulája ! - oh bizony, csak sri, a Te 
neved ... Szembe állit juk veled lelki kincseinket : 
az alázatosságot, a megbocsátási, a t:enső békét, 
a boldogságo!, az ,1Idozatot, a szeretete! ... Ime, 
~k tápllIJ ják a mi boldogi ló hilUnket. Ezek buz
dllanak mindannyiunk]t a közös szenl cél érde 
kében a kitartó, az egye tértő, a meniő munkára. Ezek 
egyengeli~ a mi számunkra az idvességnek ut jait . . . 

Ez~a l ás proféciája és az· Ur J ézu~ !<ri sdllS 
evangéliuma, mint ikerkslvérck, kézell fogva ve
~etnek henn Unke-1. Oh, áldott szent szövetség ! Oh, 
Igaz .banUsá.R! Maradj mindi~ velüuk... Akkor 
-- bizton . luszem - reánk vár ott, II végcéindI, a 
leguebb J ul~lom; a Ill i menyei Atyánknak, örök
kévaló egy Igaz ISlenUn!mek szen! lelszése. Amen . 

f. AI. 

KlJI,FÖLDI ROVAT. 
, tanfolyam_ A nvár fo lyaulán Oxford
tnvabbképzö tanlolyama \·011 az Unj 

,-'C. Iskolák Országos Szövetségének. 
elöször gyUllek össze ntintegy 

. nök az Ollnuell részéből, 

hogy ebben a nagyfont05dgu ügyben 
zanak. Cétjuk az, hogy az ull itárius 
körében szervezett vasárnapi iSKolai 
~ iKe resebbé tegyék. A tanítás, amit 
nem szii kkeblü felekeleti propaganda: 
János keresztény elvek szetint veutik a 
ikra bizol! Ryermekseregel és a se rdü lő . 
s milködésükb(!n a legujab paedagogia ",d, 
követik. Ezek a lelkes férfiak és nők, 
vasárnapjukat az ifjuság vallásos 
szentelik, önkéntes munká t 
nél kUl vMlalkoznak e.rre a 
folyam 10 nap;g tartOtt. S 
szivben· lélekben egybeforrott. Az 
kimagasló pontja volt az az ünnepi ~" " ~ 
Dr. L. P. Jacks igazgató ur tartott a 
College kápolnájában. A beszédet itt 
jedelmében közöljük. 

• • • 
.. ~ 

.Bizony, bizony mondom.hék
tek, ha meg nem tértek és olya
nok ne.rn tesztek, mint a· · ki~ 
gyermekek, scmmiktppcn ... QCIll 
mehettek bé a menyelmek or
szágába .~ -'Iáté ev. XV~II:.. 3:~ 

!<edves Barátaim! Vegyük komolyan fon.tol~ra 
a fdolvasotl Slent igéket. S amig együtt vagypnk 
ezen a nyári tanfol yamon, hányjuk-vessUk. meg a 
kérdést minden oldad r61 ; mert ránk nézve .e.z a 
leheló leghálásabb feladat. Első sorban is ,kér
dezzilk meg magunkiól, vajjon gondoltunk-e már 
erre edd igi munkálkodásunk fo lyamán, mint ya
sárnapi iskolai tani tók; ha pedig nem, tnitycn 
mér/ekben szálldékozunk annak szabad fo~ht 
engedni ezutan a Illi gyOnyOrU szép Illi ~ siónkban ? 
Az a kérdés, hogy a felolvasot! Szent igékben ki
fejezett nagy igazság, mint a kereS.ztény ,va.lIás 
alaplUrvénye, meg hOditoH-e már bennilnket ? y agy 
pedig csak ugy nézz[!k aZl, ru inl vahllllel.y J.ele!l
léktelennek látszó körDIOlény', mlnt valami dlSl: llö 
j e lző t ? Leht!l-e valaki jó keresztény anélkül , hogy 
magáévá fenné ezt a nagy igazságot ? Leh e.l~ c 
valaki lelkes magyarázój;1 - éppen él gyerm.ekek 
közölt - a vallásos élei békéjének és örömeine k, 
al(i figyelm en kivül hagyj] ennek első rendil fQ.n 
lossi!.!át ? 

Én teljes mértékben meg vagyok róla gYii: 
zJd ve, hogy lIIai szenlleckénk mind gyak~r la t l, 
mind elrnélcfi \'onslkozásaiban mélységes 19az
sagol foglal llIagában. ~1 i nd j lTt ~l eg is m~~yjl 
rálom. Neke m legalább elt mQndJa ez a ~ze,l l 
lecke: .. A mennveknek országát akarod·c·a földön 
megvalósitani : d Jbb fogd mt'g 0. gye~lIle.~et. Ha a 
gyermeken kivIlI nlindcnkit meg IS t é Tl t e l/~~ volQJ, 
a le munkád c~onka, sikertclen, Hogy vallon k~
runk, vagy hadnk a menn~'cknl:k or$lá~ában ' kl
Iii lHU idea lis cel fdé halad· e, <: Z allól fllgg, hogy 
milyen bánásmódban részesi tjUk . II g~errnelle t. 
Hogyha elhanyagoljuk é~ ZUllenl hagYJ uk, nem 
sokal számit, hogy gomJozlllk a felnötteket : meri 
mulhal .. llanul tönkre mel!:yUnk, ahelyett , .ho~y be

-mennénk a meuuyo::kná országába. A k~z nluvclö 
dés nek mimIig ctsőreruJU erdeke :ll, armt 

minden unitárius ember asztalán 

lJ 



, 
Mr:Wrt t~lZ.nk. Amit 8 feln6lteklrt ItnnUnk" ket!, "". ronl!,nk be a gyermekszob6ba, eröszakbl ld • .,. 1 

611kUl uinl!!" fonlos de nem haloile olyan szentve a gyermekei arra, hogy ugy ~ f .. ~~ . a' dolgok IYllk~r8g. A feln6ltek javára ugy gondolkozzék ~ ugy csele~edJék. mint mr ..... 
.wn ~d6ul, hogy szav.zati joguk legy~n ;. hogy gunk, - akkor b.zon.r~ra . elfla8Z~luk az 6 IfIlile . 
jtf& igazságos lorvények alalt mindenki bllton- lelkét, I a ~~ermek kl'lkh~ a ml kezeink IdSllll. 
lj Nn érezze magát, munkája ulán megfelelO béri LegyDnk ml IS olyanok! mml O I LegyOnk qyue.. r 
b~on II ig1 tovább; de ha nincs gondu~k. a ~Y~~· rUek és köz~ell~nek, mmt. gyermek I i!rtsOti -meg 

kre ez mind nem ér &emmit. Az eddIgi cIvIlI· Ot, az 6 lelkI vllág~11 Lássunk az II sUm6vel! 
~6t ' nagyon lekOtöUe a feln611ekr61 való gon- Sze;essUnk az .0. sZivével I ~z a legnagyobb ló- I 
doitcodh; s csak nagy késOre, hosszas Mboruk télemény. Neki .LS. NekOnk LS. .' , 
fl' e IIlolkGdesek ulán julollunk oda, hogr végre- es éppen LII van a bökkenő. A régi nevel~ 
rila~.tr. a gyermekre is gondoljunk. IgazL keresz- / módszer csődöt mondolI : ezl ma mér minden 
iltl, orsdgban a gyermek az elsO, abból indul- iózan gon~olkozásu ember belátja. Még a kor-
nat ki es arra épitnek mindent. Meri a gyermek m.ányzat LI ~szre 'lelle: S ,aJ.I' van, bogy az 
",mlre .. n feInO, s h~ a gyermek~orban rosz ujabb nevelesI elvei bevLgye az Iskolá~a .. A Ifgi 
Innyban indult mindhiába vannak a ló lörvények. módszernek az volt a legnaR)'obb hLbáJa, bogy 
SUvatati jogá;al nem lud élni. Munkabérél nem nem tanulmányozta a gyermekei, s igy a gyer-
beétUIi mce. Sz6val, lerhe lesz a társadalomnak. meki lélek lerm'stelét meg se érlhelle. Arra lö-
Hogyha a nevelési módszerlIn k rossz, akkor az rekedel!, hogy a gyermekei a saját akarala ~1Ie. 
"esz civilid.ciót megverle az lsten. Hogyha az nére, klemelJe az O termeszetes légköréból s Idó-
15I:ola selejles, IZ egyház se lehet virágzó. Hogyha nap elóll felnOtlel faragjon be16le. Hogy lehet a 
I lanil.h csódöl mond az iskolában, a politiku sok ~yetmeklól azt kivánni , hOj;!y olyan dolgok ir'nl 
's I papok .hlába erőlködnek a szószéken. Hogyha érdeklődjék, amik csupán a feJnóUekel érdekelhelik1 
elhanyágoljuk és zUlleni hagyjuk a gyermekei, s Hogy lehel a gyermektől azt kivánni, h0'c:y élve-
azulán Jamikor mjr felnőtt, papot, rendórt, ember- zetet találjon azokban a homályos laHn es görllg 
baf~!?t szabadilunk rála, h02Y valami uton-módon könyvekben, amik nek a szöve2e feleli még a na-
I -Jó 'ulra visszatérilsek - bizony, távol, nagyon gyok is sokszor IUn6dnek? Hogy lehet a gyer-
Itvol VIgyunk a mennyeknek országloiól." mektöl azl kivá nni, hogy ugy gondolkozzék, ugy 

Et az els6 tanulság, amit a mai szenHeckéból érezzen, ugy cselekedjék, ugy viselje magát ő i., 
!eyon.i igyekeziem. Minden allól fogg, hogy mi- mint a felnőllek; és ő is min~csupa olyan do
"ppen banunk a gyermekkelollhon, az isko- log iráni érdeklődjék, ami az ömértékél megha
'iban, a templomban és ejZvebOIl. Az ő nevelle- ladja ? Hogy lehet a gyermeklól azt kivánni, hogy 
Iúe a f6 mi ndenek felelt. Olt kezdlklik minden: órák hosszáig elilY helyben aljön, mozdulallanul1 
• gyer:nekből indul ki és a gyermekhez tér vissza. Ezt a felnöttek könnyen meglehelik. mert az ö 
Nem azt kérdezzok hát: van·e nálunk egészséges testök ugyis kivánja a nyugalmat ; de a gyermek
demokrácia ? hanem azt : van-e egészséges gyer- nek a helytUlés valósáRos rabság. Ó akkor érzi 
mekn~velés 1 Nem atl : van-e mindenkinek sza- jól magát, hogyha folyion ide s tova mozog' és 
Y'z.ah jega? hanem azt : van-e .egyellen gyermek kedvére kiabálhat. "Ugyan bízony, mért nem ,ut!tz 
IS 1110 gondotás nélkOI 1 Nem azl : mil prédikállok egy percig csendesen Olni, Mariskám 1" - Igy 
~ femplomokban '1 hanem azl: mit tanitolok az szóll egyszer at anya az ö kis lányá hoz. "Mért a 
Iskol11kban, é. at édes oUhon kebelében? -- jó Is len azt akarja , hogy mozogjak" _ vál~&Zoll 
CuI!; ·most lAIjuk .be. ho~y milyen nagy társadalmi a kislány. Ime, a régi rendszer : a vasmarolc. 011 
munk~s ~olt a mL . U~unk Jézus Krisztus. Az 6 kezdie el a dolgot, ahol végeznie kelleti volna. 
I~tladalm~ munkála IS a fi(yermekre voll ala- Abban a hiszemben, hogy csak a felnOttnek van 
",tVl. O ~I azt mo.ndta: "dóbb fogd meg a gyer- jogosultsága, mefi(lámadla és egyenesen ki ak~rla 
Mtktl .~ .. .• Engedlétek hozzám Jönni a kicsinyeket ir tani a gyermeki természetet. Az ugy sem ér(fe
és el ne. 1I!ISá!?k őket. Aki megbo1ránkoztal egyet mes. A gyermeknek is 'cs1k javára válik, hogyh' 
at én kLcslOyelm közUI, jobb volna annak, ha egyellől a nyogölMéstOI mielőbb megszab'ldul. A 
JIlIlomkövet köl!,éne~ a nyakAba és a lenge.r fe- Tégi rendszer homlokegyenest ellenketi~ a lZenl
:~kéte dobnák: Krtnlus Urunk mondásai közölt leckénkben fogiaU' alapelvveJ. Azt mondja a gyer
a tg van egy IS enné! hatásosabb, megragadóbb, meknek : "Kis fiam, ha nem leszel olyan, mini 
ta7'lY ~Z O élelelvét Ilyen szemléltető módon jut- egy' felnőIt , embernyi ember, semmiképpen se 

n klfejeusre. mehetsz be a mennyek nek orszá,.::-ába. Tanulj meg 
E~·EIObb ~ogd meg a gyermeket. M De hogran? hál te il! érdeklődni a felnőUek dolgai irjnt, gon
h nfa lek1hlelben~ liZ~ntlecke annyira világos, dolkozz és viselkedj ugy, aminl ők; olvasd szorkr

l 
"l:lrema~yarázm ahg lehet. Hogyha mt'g- galmasan az ő könyveikel ; s Olj csendesen órák 

~"Oi nyerm .a gyermeket, legyOnk ml is uj- hosszáig a sutba n, mint ők _ meri ktllOnbeb I 
ked )'Dllok, mini a kis gyermek. Le kell eresz- szamodra nincs menyország t" . , 
ob nOnk hoz:zája. At O stinvonalára. MáskU1önben De _ hála Istennek _ ma már szép csen· , 
~6:Olel n~m érlu~ killIzotI clJunkal. lslen kegyel. desen 'mindez megváltozik. Az igati nevelők be· , 

l , ml mltr mlOd felnötlek vagyunk. Nekünk lállák, hogy a gyermekkel nem a mi szempon· ~ 
~ :~~v~:s a gon~olkotásmódunk, eRészen más lunkból. hanem a saját szempontjából kell 1Og- I 

1. gunk. MI eghzen mh ~Idát köve_ lalkozni A gyermek normála - I ~yermeü! 
!~n: ~I ~'rá.unkban, itéletUnkben és időlö:. Termés~e1e&en ez nem Izl lelentl, hogy • 

n • hl most enel az ídegen világgal mek örökös 'gyermelrseere leeyen kAl 
os 7 
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hOélY a mi egénége. irA
I gyermekböl idövel hilunos és 

az emberi társa.dalomnak. Ez 
ts akkor bizlal jó sikerrel, 

az (I gyerme
I nem erOszakoljuk 
nem fialal csikóval 
ugy. de be kelIlOrni, 

nem. csi kó. A gyer
Es ha él 

:.;,;;.' , 
szellemi éljen 

és virágozzék dicsőségére! 
és irányitsuk. az uj iskola 

a szellem mAris élezleti a maga odvos 
Mtnjank csak be ma egy modern elemi 

$ hasonlilsuk azl össze a 30 évelőlti 
: a vállozas ugyancsak szembeIUnő. 

Harminc évvel ezelöll a gyermek meg se mert 
lIIoccanni az iskolában, pedig ez, - amint fen
nebb is emlilém, óriási "yOg a gyermek les
Itn .. lelkén. Ma már szabadabba" mozog ide
oda és iII-oli hangosan cseveg a társaival. 
At osz/áJy némelykor olyan, mini egy fel
l udult méh kas ; nemcsak a laoHó beszél nekik 
unos-untig, hanem a gyermek is elég gyakran 
ostromolja kérdéseivel a laniló bácsit. Nemrégiben 
voltam tgy iskolában, ahol ugyancsak hangos 
16ivajban törtek ki a gyermekek és a tanító a vi
r4gétl se korlátozia volna őke!. Azt mondta : 
minél nagyobb lármát csapnak a fiuk, annál job · 
ban elvégzik a munkájukat. - Véletlenill, éppen 
valami kézi mestersége, lanullak. A nyugtalan lá
ba! és mqzgékony kezel nem kÖl jllk le, hanem 
fogla(kozlatju~. A kéz hadd ·furjon-faragjon, a láb 
hadd futkosson, és lá ncoljon, és gyakorlatozzék ! 
Egy másik i.kolában kél 6r.a hossuig a gyerekek 
egyebet sem csináltak, csak táncoltak ; és a tanfe
IOgyelO azt mondla nekem, hogy az egész kerU' 
let.ben ez voll a legjobb isko l ~ja - a könnyed, 

. clmos mozgás j61 állt nekik: s en nek kOlsó kel
leme később vis~zalükrözOdölt al: O lelkükön is. 

No lám, tZ a helyzet kulcsa. Tehát nem fent 
fogjuk mf'r: a dolog végéi, hanem len!. A gyer
IDeknél. I!,. ugy haladunk szép lassan fölebb· 
rölebb. A gyermek utjá i>< I nem lávol itunk el min· 
den akadályt: hadd veszOdjék ö is azokkal, hiszen 
u csak javára válik; de ne gördilsUnk eléje olya n 

;;
;,,;amivel nem tudna megbirk6zni. Ez 

A lan1t6 a gyermek szemével 
azonositja magál a gyermeki ter

; ;" és rokonérzéssel kiséri az ő 
:IC ekközben a gyermek 

megbecsIlIi a tanil6jál, 

......... 

"~;;'. azl mondjuk a gyer
'il nem lésztek, mini a 

nem mehetlek bé a 
inkabb ezt mondjuk 

és olyanok 

• • 

alántosa.n, 
magatok se 
a li tanit· 

, vigyük be 

• 

a ke,eszl~ny~~get. a Kriutu& szellemét at iskollIbai 
- EI a mal n.enllec:kénell alapvető naa, 19u. 
u.a:a, amelyet nem . Iebet könny ü .zerrel Iéiretotni, 
mmlha Clak valami katsO din kercntény 

. vallás szerkezelén. Ime, ez az diadalmas 
életelv, amely ana van hivatva, a jt.v6 o,",: 
tedék szivét· lelkét áta lakitsa , az és 
teket egy nagy testvéri uent . " ..... 
ua egr.be; amely .,._ 
poz6dlk meg az i 
Minő fenséges i I 
édes kevés van ebből 
l embő l . Kevés a 
nemzetgazdaságban. 
kolában, ahol a jövő nemzedék szivét-lelkét ké· 
pezzUk, és a kalbedrlln és a padban megvan a 
rokonucnv és a kölcsönös megértés, _ nincs.e 
jogos reményllnk arra, ho~y rendre másult is el. 
foglalja megillető helyét? Azl is kérdezhetnOk: 
van·e valami l e hetőség arra, hogy a krisztusi ke
reszténység a mai viJagnak alkotó és lentart6 
etemévé váljék, mielöll még a jövő nemzedék vé· 
rébe teljesen átmenl volna? 

A világol sokfé le módon meg lehel tériteni. 
Att61 IUgg, hogy hol kezdiIlk a dolgot. Pr6báljuk 
meg, vel1!yUk rá a klllönbOző országok kormányail 
arra, hogy egymással a keresztény testvériség je· 
gyében ét jenek, és tartsák fOnn a barálságos ér;n:
kezést. Oe a kormányoknak kemény a koponyá. 
juk, nehéz őke t önző érdekeik korlátol! köréből 
kiragadni . Pr6báljuk meg, vigyük be a Töke és a 
Munka közölt uralkod6 áldal1an viszonyl1a a 
kereszténység szellemé!. Ez se holmi könnyU fel · 
adaI. Pr6báljuk meg, beszétjük rá az embereket, 
hogy mindenki csatlakouék a mi felekezetünköz. 
Ez már aztán éppen remenytelen dolog és kárba 
vesze1l fáradság De hát ezeket nem is vehetj!!k 
komolyan . Az egyetlen ul és m6d, szerUItem, a 
világ kriszHanizálására adva vall a gyerme~ és a 
felnölI, az iskola és a tánul6k egymás k~zölh szent 
viszonyában. A lan itó tanitsa szerető sZivvel, meg
énó lélekkel a gondjaira bizott gyermek~l. Ne 
kathekiz:áljon! Az ugyancsak olcs6 do~og . ~l ldegen 
hagyja a gyermeki szellemei és unialja a felnől1el 
is. Szerető szivvel, megértő lélekkel sokkal többre 
lehet menni. Igy magunkhoz édesgeljll.k, magunk.hoz. 
láncoljuk a gyermeket. Holta napJá.lg s.zeretnl ~ 
beciulni fog bennUnket. Ez aztán az IgazI hatalmas 
szocialis erő forrás t Milyen idealis szen t szöv~lség 
az egymást megértő emberi lelkek kötött I MIUtán 
mindenik gyermek jár iskoláha, il velök való fog' 
lalkozás közben lebe.ll jen lelki szem~ink etött az a 
jövő társadalom, amelynek ök 20-30 ~v mu lv~ 
tagjai lesznek. Nem sokat érnnk vele, h~ a kor. 
mányl kritizál juk ; a Tőke és Munka vls~álkoda. 
saba is felesleges befdrlanunk magunkal , a lélek 
halászás se valami nép . mesterség;. - hogyha 
e helyeit összet papjaink és. egyhAuInk . egyesDll 
erővel igy~keznének beollanl a gyermeki lélekbe: 
a tanitók &tivén kcreszHlI, a kereszténység sz~ I 
lernél, az volna az igazi gy6lele.hI r Lám csa . 
Az emberi Rlivel6d~s támasza elen tuJ már nem a 
hadsereg a rendör és a börlOn, hane RI a .rokem
szenv és'a kölcsönös bizalom, me ly belotti a ld ' 
niló ~I tanildnyaaiv6t. Ú RI'g egészen uj dolog 
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a villlgon, de apránként mind nagyobb tér,' hódit 
magának. Nem valami hirtelen vált,ozáS, hiszen a 
csodék ideje lejárt. !::s mégis csodálatos, 
mul a maga kipl-kopl l~preiveJ többel 
'r I mennyeknek országa javára, mini a kuruzslók 
Dsszes nagyhangu rendszerei, Ugy-e, milyen biz· 
laló, milyen hangulatos cz a mi hitünk! Vdgyczen 
az uton nyerjak meg a lársadalmat a keresztény-
ségnek, vagy soha. . ' . . 

Nektek, kedves barátaim, nunt vasárnapI IS
kolai tanitóknak és tanitón6knek, ebben a szenl 
munkában vezetO uerepel kell vinnetek. A ti hely
zeletek sokkal elönyöse~b mint a rendes t~nit6ké. 
A ti kezetek nincs annyIta megkötve. J6 viszony
ban lévén a leJkipászlorokkal, forduljatok hozzájuk 
bizalommal, és kérjetek h31Uk tanácsot. Ök ezl nem 
fogják megtagadni. Ök bizonyára segédkezet nyuj
tanak tinektek ebbeli a vi lágmegváltó munkában. 
Mondjátok meg, hogy li nagyon szeretnétek meg
érteni azokat a gyöngéd gyermeki lelkeket, amelyek 
a ti ki , csoport jaitokba vannak beosztva, mert 
csak igy er<lsithetitek meg öket a jónak. és igaz
nak követésében, - és <Ik bizony ara mellétek 
állanak és megértő lélekkel támogat nak titeket 
Idézzétek folyton a mai szenIleckét, amely a ke
reszténységnek alapvető nagy igazsága, s igyekez 
zelek azt valóra váltani a saját vasárnapi iskolátok 
kebelében. Hangoztassátok nagy bátorsángal mind
Inokat, amiket e szent órában lelkelekr; kötöttem. 
ts soha el ne felejtsétek az iget: n Ha meg nem 
tértek és olyanok nem lesztek, mini a kis gyermek 
semmiképpen nem meheUek bé a mennyeknek 
országába. Amen. 

o 

Dávltl Ferellcz Egylet. 
(Elnöki megnyiló) 

Midőn e~~letllnk nevében a t e~melegebbel\ 
~dvOzlOm tagJamkat és kedves vendégeinket enged
jl!:k meg, ho~y e legelső őszi felolvasó UlésOnk 
alkalmával, Ismét egy lövid visszapillantást tegyek 
egyletUnk mu!li.ára és ~zelleJllére. Teszem cll azéri, 
~elt bár taglamk és I s merőseink jól tudják s min
_ en a!kalommal hallják és olvassak egyleti gon
~ota tall1kal , múkOdésUnkel, delt:hetnek a hallgatóság 

özölt olya." vend~geink. kik először jöve tem 10-
munkba t~lékozallanul állnak eszlIIéinkkel szemben. 

A nil egy.esUlelllnk nem csak a filozófiai szin
v~:~a'fn álló tIszta Istenhit és kereszlénység propa
~téko~a ~Iakult~ nem csak a krisztusi erkölcsöt és 

. . y,s got hIrdette, valamint nem csak az ős 
ul1Itámmusnak tÖlhellen nemzeti érzését ilii i 
~~t~~~lem dl/al dQkun~enldJt hazafias tOrekv~sét Ipt 
tény 1!I~keg, ~anem nun?enkor a klUönhözö keresz
reIeIben v~~~ eek,,':,'u",,',",", '''dUl,tmíiködéSél és sze-

E moz I oUa elő 

letünk Z~ é~eut~lhat~nk rA arra a tényre, 'hOgy egy
ban mi s enn Hba 6ta a mi kis templomunk
IO)e sz;:O~Znj~~lel~ez~1 cgyh~zi va,!v viIAgi képvise
él o, ogy Krrszlus Urunk egyetemes 
eey~~:~~szh::rh~~:~~grk idnl hatalmas e~zméil 
qymhnak kezet nYU · I:a~zok.nak megval6sltásAra I un _ 

Ez a merész, de mindenesetre keresztény 2ön.~ 
dolal a boldog és gondtalan multban esetleg ,"D-IO. 
nösnek, sőt kUIOncségnek túnhelcu fel sokak el&t 
de leheletlen, ho~y /ilU - midOn világosan áll ell\t: 
tDnk az az igazság, hogy a felf'keletek egyrnlsl 
megértő. egymást lámogató békés nemzeti muok~j .. 
nagy mérvben hozzájárul országunk feltámaszt4&a_ 
hoz _ elégedetten ne konsta tAljuk, hogy ez a kis 
egylet egy cso dálatos elOénetlöl vezettetve, már 
évekkel ezelőlt ezt a nernzetmentó kapcsolatol 
készilette elő l 

Nem akarom folytatni ennek a 20 évnek a le
irását _ hiszen a tavalyi évforduló alkalniával a 
most mondottakat bövebben kifejlellem - csak ez
zel a pár slóval ujbÓI leakartam szogezni azt az 
igazságot, hogy unitárius cgylelOnk a vaUásunkban 
levő tisztán látás és evangcliumi szabadelvüség 
folytán mindenkor felismerte, megsejtet/e az egyOltes 
keresztény munka nemzetet éltető ertékét I 

Ma is ügy érezzUk, hogy mikor a ktilvilág lor· 
zsalkodása, pártoskodá sa és helyenként felekezeti 
gyUlöködésc közepettc bel.épUnk ebbe az egyszerU, 
igénytelen kis templomba - mintha valamiképcn 
a békes nelllzeti megujhodás, az islenországának 
el őcsarnokába érkcznénk aggódó lelkUnkkel ! 

ts hogy a többi feleke.zdek nagy része mi
lyen keresztény melcgs~ggeL viszonolla egyJetünk 
és fel világosodoU egyházunk törekvését, mutatla a 
többek kö:t:öU az a gyönyörU ünnepély, mely 
augusztus havában lolyt Ic amerikai uoilárius 
vendégeink fogadtatása alkalmával 

Bizonyára mindnyájan emlekezlink - vagy szc 
mélyes jelenlét, vagy hallomás és olvasás foly
tán _ arra a nagyszabásu nnnepélyre. mely a refor
mátus theológia disztermében tartalott és ahol a 
három amerikai unitárius lelkész tisztele t ~ re , a kU
Jönbözó társadalmi és nemzeti szervelClek mellett 
az összes keresztény lelekeulek is egy-egy kiváló 
szónok kikU1d~séYcl képviseltctlék magukat. 

. Nagyon jÓl mondja a Magyar Asszonyok Nem
zeh Szövetségének hivatalos lapja, hogy az ameri
k'li lelkészek Iiilsorsosaik látogatására és vigasz
tarására jöttek Budap~stre - s minderl cgyes On 
nepétycn az egész lIen/zelel találták maguk körU!! , 

. Me lt hála Istennek a vallásos magyar lélek 
mrndég meg tudta kJi!Onböztetni a nell/utek mell· 
lesére siető és istenh it fl!lett őrködő kris:lIusi nem· 
zetköziséget _ az orszá"okat bu;ulasll6 istentagadó 
. , b o 
rn ernacionaliznrustól. 

A mi Dávid Ferencz EgyiciUIlk is ezt a Krisz
tusban valÓ összelartozást es egyakArattal val6 dol
gozást irla zászlajára és nem is sejtelle, hogy maj
dan idegen gondolatcól és el!enség<'s kézlő l szél
tépeI! szegé!ly hazánk mcnnyile rá fog sZOlIIIn; az 
általunk is hirdetett baráti kézfogásra. 

A kereszh!nységben szerintem egyik legjelleg
zetesebb eszme a bordtsdl!. Krisztus Urunk is az 
O ~yönyörll bucsubeszéd~hen azt ig~ri, hogy nem 
tekmt bennlInket többé szolglIinak hanenl bat4 · 
la/nak. ' 

Vajjon ez a i::,~'::':;::~ nem kötelez-e I 

arra, hogy mi is b3l'áts1iggat 
sUnk egymAs frAnt s magyar 

~ .. 
I 
Do 

• , 
• 
" • 
ti 
; 

! o 

• I , 
I 
l 
I 

I 
• • 
" , 

.. 
l. ... 
~ 
'" 



/)m(/I i k~zszori lásS 81 szövel-

es a koncentrál! erő · 
szent hillel viln szeren

Eg)·lel f<!lolvils6 Illései llek 

Perae/I/r, KOlma Flóra 

• • • 
Ezzel II nU."gn)' itóval veze!te be a Dávid Fe

reric:z E$!}d.:l feloJ~asó (IIései nek sorozalál, szep· 
lellber 30 án, ll. u. 6 órakor a. tem plomban tar
t ,U rnOsoros eSlélyen Perczelné Kozm a Flóra, a 
D. F. E. elnöke. Kellemes és élvezetes kis felol 
vasó eSlély voll s igazan nagy' kár, hogy a rossz 
itl(l miall kevesen jőllek el CZ a lkalomma l a tem
plomba. Az més IIl Ílsor szeri nt a kövelkezöképcu 
folyi le: Dr. Barsu Livius hadbirÓ·századOI (Ir 
orgona·ábrandja utá n Biró La jos lelkész imádko
zoli. Ezt Mvelte l<remsncr Frid olin h uszá r·őrnagy 
és Barsu Livius had biró-százados urak együHes 
hegedo- és orgona-jáléka: II ~ Mennyei Hangok". 
Művészi játék volt; gyö r~yö r nségge l hallgattuk, 
minlha nem is a földön leltil nk vol na. Ennek ha· 
tása alalt szállolt unk le II zene miivészet szép egé
MI il földre, de lIem II csunya vi'llóságba, mert 
J~zan espereS p/b;pöki vikári us lÍ r II földi vilá!!l1ak 
hépségeil mutatta meg, etvezetvén benn/in kei Hol
landiának egy ódon, szép városába , Leidenbe. 
A nemzetközi vallásos konferencia lefolyásál mull 
námunkban már ismellettlik. 

Ug~'an szótó méla akkordok hangjain szállott 
lovabb a letkOnk a zene régiói ban ; dr. BarSlI 
Livius sa jál szerzeményével gyönyörködtetett. Be
fejezésUI a közönség a Hymnust énekelte. 

HIRE I ' . 
-

Felhívás, Szeretettel kérjUk a fŐvárosban és 
a vidéken lak6 híveinket, hog)' személyesen, vagy 
irAIban vélessék fel magukat és csal ád juk nak uni
tárius vallásu tagjait Budapesten az egyházi nyit
vánlaltásba. Mindenki fizessen önkénytesen meg
ajárilott évi járulékai az egyh ázi pénzlárba. S erre 
buzditsa i smerőse il is. Tisztelettel 

• 
il Gondr/Oksdg. 

Istentiszteletek ideje a budapesti (V., Kolláry
Illca 4) templomban minden Onnep és vasá·rnap 
d. t:. 11 órakor. Sátoros Umlcpcken mindkél napon 

urvacsorát. 

órák a lelkészi Hivatalban d. e. 
TemetéSI, kere6-Zletést, esketési egy 

be kell jelenteni. 

kenyere! is bort aji ndi koz!ak 
KlHt6 Andris pMta· ulvirda f6tiszl es neje. 

IHreti az lsten". 

, n 

• 

Milliói "togatboht ",;pel! &ut6k Qtq 
girdii lelkéuH"'Wlnban (SomOgym.)n Ptl36/lqfncroÍ pol
és ~lIanl hiYein.knCk lITvac&t)r61 OU!OIl. Ka&ben. bllllm

.) 
ván s~ólv.inyl ' S megerllt;itClle unitiriul hl.... M-. . ... 01_ 
apostotokra van szOk~g(l l\k, holY megtutb ..... 1t • _t 
telell " dr!~a kinClie t" , ltIIIr. 

Egyhltz l fjUBn6c.· ül~ 8 teu Kolouv.irtl." o'rtóbe 
29 -30. napjain. EKytrbkOrnnkel ott Btke Móut., u:, 
Árpád, egyhllti t:mác$O.IIok, dr. IIlljoa Bi ll, kOri leLll&Yd6 
gondnok i:sj.hun M,klós pOspöki ~ iear iu. foeJik k~p'ilelni 

Egyhh! Inli~ő BlzoUd gunk, amelynek lIIunUla_ 
taiban a KII l pOllli Egr hhi FölanACI tagjai vehelne.k rwt, 
f. év oklóber 19·(:n, (csillijrtlJklJn) d. u. ~ órakor a Ie.lktui 
irodiin fon lol !anáClkOt ást lar1. Bizollsilgunk tliiai! &Ze.~ 
telld megh ivjuk. 

Csongvay LajOI, a marosYh' rhelyi IIgyvédi kamara 
elnöke, a marosi eg)'hhkör feU1lyeló gondnoka Maros
vás' rhelyen elhunyt. Ozveg)'e, n~ha i lIajós JAnos eondno
"unk fe ~ nya, lia d r. CSOngvDY Géza, kir, kOzjegyző b 
sógora, dr. Hajós n B~la, k. f. gondnok siratlák. S velök 
eg)'D!! mi is kegyel etes (!rz~ssel ltldozunk a bU 7.eó munkás 
és le lkes egyházi \'czércmber hell'ada tta ,\ enllékének. 

Az UnlUlrlus Nők S~ö"l!I! sége oklóber l-én, v,úr
nap d. u.·5 órakor tarlolla elnökválaszió gyUlését , lel. 
készi irodában. Szép számmal jelentek meg a NószOvel. 
s~ tagjai. de ó1meUell érdeklődő vendégek is voltak. Nem 
is IXinták meg, hogy eljOlIek. 

A NószőI'clség ugyanis minden hónap utolsó es ti
törtokén d, u. 5 órakor a lelkészi irodAn tartandó Dlé$ei re. 
egy szakembert szokott felké rni, hogy valamely aklualis 
hhlarlAsi, egészségügyi kérdésröl elöadh t lartson. A 
nyár v~ér1 Dr. Nl'ired)' Jenő közgud. egl'elemi tan!r 
ur al élelmiszerek különféle Mmisitb!rót tartott érdekes 
előadht. Most október I·én IN!dig Kund Endre mérnök 
ur" a1. egéstS~ges lakist ismertette igen élvezetes el6-
adásban. Meglanulluk lóle, hogy a mai nehéz viszon}'ok 
kl!zötl hogyan ta rlhatjuk t"f~szségesen szolXink klímá j!!, 
S hog}'an fOthdilnk ke\'és tüzelővel ' l aka r~kosan. tlelre
\'aI6 gondolat \'011, eteket az előad ilsoka t bevezetni. 

Azután a \Íszl stgé ről lemondott elnök özv. 
Sami Lászlóné hetyé re egyhangulag Buzogjn)' Anna 
fÖv. tanárnlll \'álantoll ;\,k mcg; at enel meg,ü resedell egyik 
a lelnöki n6i 1isztségre pedig ÖZI' . Péterfi)' Lajosnél. V~1I1 
:I szegénysorsu larmlóknak hiUankönyvekkel való segélye
zésévcl s cg)'éb jótékonys;\,gi kérd~sekk el foglalkodak. 

A OhId ferenc! Ifjllsllgi Egylet kebelében mer
alakult az .Hjuság! Enekkar", amelyhe beléphet minden 
unitár ius ifju. Próbák minden kedden és csütörtökön este 
8 órakor az V. ker., Koháry·u lca 4, sz. alani lelk~s li irodén. 

Cserkész.csapat AngJi j ban, Miniegy 35 f6nyi 
magyar cserkész-csapat szálIolI táborba auguszt~s 
h6 folyamán a doveri partokon, hogy angol baJ
társaival egyOlt kellemesen és hasznosan Jöltse el 
az idő t, s fetujitsa a régi angol· magyar bará~sá~ol. 
A fiuk londont is meglátogatlák. ahol Umtánus 
Társulatunk megbizollai kal.autol.lAk 6~et. Köztttk 
Lőrinczy Dénes akadémita IS, akrnek bllOnyára j6J 
eselt az Mes magyar nó ~gése. 

i 

Akiadálérl felel& : BIRÓ LAJOS. 
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Kádakat 
puttonyokat 

Boredényeket 

Mez6gazdasági 
szerszámokat 

Tragacsokat 

Kocsirészeket 

készitUnk 

Budapest, V., Kálmán·u. 21. Telefon: 5-34. 

A 

erdélyi vonatkozásu 
néprajzl, Irodalmi és 
történelmi kiadványai 
megrendelhetők 

n 
BUDAPEST, 

VI., Vilmos császár-ut 55 

B 'ESSKÓ K-AROLY 
ClIROMOLLl llOORAl'lAI u KONVVl<IVOMOAI MlÍ ltnélETI!. 
BUDAPEST, IX. KER., RÁKOS_UTCA l. SZÁM. 

STERN 
BUDAPEST, UL~J~-TÉR l. 

I 

"ll'r.l~ KARTAL TESTVÉRI( 
- "- mo,zak i k e r Cllk e dOk 

BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY · UTCA 18. SZÁM. 
Mfisukl allyagok t s ,tikkek. ola jok, kC1l0anyagolr, 
minden mez6gal.dasigL és egyrb lpar~g UAmi,. 

legjulAnyosabban kaphatók. 

AZ ÉN HITEM 
KovAcs LAJOS 
brassói unitárius lelkész 
most megjelent munkája 
az unitárius lelkészi iro-

dában kapható. 
Ára 50 korona 

• 

A jöve'delem a brassói unitárius 
templom épitésére forditiatik. 

ANGOL TANFOLYAM 
fel nöttek és gyermekek. 
kezdők és e lő rehala-
dottak részére. Egyen
kint vagy osztalyban . 

Ugyszinlén 
francia leckék. 

"STUDIUM" 
Telefon : 
186-., 

KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST, IV. 
MUZEUM-KŐRUT21 
Nagyréut erdélylekb61 

alakult IIJ villalat 
Telefon: 1-------_. ---- ... -.--- -

Szakmllnkák, ezépirodalmi, egyházi és eeyeteml 
tankOnyvek raktára. Beszerez és sz4111t mindeR 
kapható ktIlfOtdl és belfOldi kOnyvet h lolyóiratot. 
Vidéki megrendel~ket gyorsan ti gondosan elinl"-

R.T. 
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