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föltszmtI I föld I az ~16k milliói. 
Stév ~om k6d~b61 .ubb vaLórJ. 4!br.w ; • 
Int . vtgtelenndo: dica6 alkot6i .. 
S mér a potbl.n is nymg, lorr lZ őrök~ltl 
SuM hlv:tlmain relg at Ilde harma!, 
Pieinyke fúszálon hirdet nlg)' Ilalllma! ; 
Moso lyog il>: ~g is timi lDkörtben, 
f(jrö$Z1.i a h';I1I11 5ug~r-ölö n~ben. 

BontClgalj. Iztmytt l. dalos 
P~ha Uszke mellől I 
Ktb,e ÖJömt61 
Egl'ik olyan 
_ HaUj. tin l 
Aki l'nwtól 
.A jövő 
S kösWnli a 

- szi~ 
'OY"' , 

lU is, olt is, rendrt lefut egy.egy csilbg 
A sejtclmes tjnek r~nycs libortból; 
1mm'r a vezér is bigy.doz~a c51UOil', 
E"lstös sugarl.! elnyeli I Uval. 
- Pislákol, kialnik halvjny mks vi"',., 
Sunvedól viruutott • lUID'ijsukábl ; 
Kilzköd6tt IlL1g. is, küzd örökös bljjll, 
Álmit, nyugodalmAt mqhod I hljm 

Hit. IudÓ$, l klkl'inyvelre b...-ul. 
A n'gy titok nyltj" 1In:11111 .. kllbtVI, 
- Oondolkolik bOle~n, ~lclmik botorul 
Mulli:!.! eUelo<lvc, a jövőt fel'ldva _ ' 
Mit ~ru <5 mOltan ? , .. Abiakii kll.irva , 
HonUSln kitekint, ld • nain' vjligbl ... 
Integt! lelt • gy~rmekkor tmltke: 
H~in~lI Illr~ngszón JÚU uivt..., _ b~ke. 

Józan Miklós 

Igehi,..det~s. 
(c. Il'. lJ 

Emersmr. .mosolyg6 muudJa· Od IQlldcsolto.' 
. Surtlmes flom, uj parancsolo/ot adok nikttl _ 
nt prUikdlJ r Dl ktJnnytbb 16 /andcsol adni 
mini 0./ mtl/larto"l. Mln/ ludjuk." m'Wu ls ~ton: 
utfl/~n pftdlkdJl. A JD.6be Idl~ bdlor 1~lktk min-

t.RTESITÓ 

"Transsylvania ln 1922." 
Mr. Coruish ~'li", ,1 a m~lt ny;iron ~r

ben sz~rutl I,plsztalalllk alapj I" merAlllpltllk, 
hogy • rendl.leniltou»Il Itro bajokat ~gyrl:· 
mi" m i mind I n~'Y felekueL Amil al un .. -
lÍuwk1'61 mondanak, ~ppugy rifllik I !ÖbbIe 
is. kivtve 1 görOg_k~letit, amelyik most ~ 
iUa",v.llú lett. A romtn kom>iny uty ~ .. 
Erd~lyt. m;nl megh6ditott wtomJnyt; IZ ue
sQlI romin hivalalnokok .,.,m nlgyon.: II 
$Een~lnek az uj tartom'ny intam<!njC!' 
/skoltkkal 65 (gyhhakk.~ amelyek ped'" f; 
sztndos multra tekintenck vinu, $ klkmil'ó E1 
tutomfn) 651 lellem~nek ~. m~ ve" ... ~net<oStanl 
az oka I"n.k, h"1r7 l Vlllblld$tbbl ae • m 
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IntHmhlyeII, az blcoWill&!, erylMnkat is kollegi
umoilal nlllY ~y ~nytltetl. Ugy kell lenni 
hofy • romtn korm'ny tcl sem vi tU""l ltoW 
ety b lICYaftUOn >lllamban kf;1, vqy IMIb' kilian 
kultura egYmiSAl p6thuurnosan mliködhtlik,. 
(*Ik ugy yUtihln eteknek a magn mBwLWud 
bir6 öli inl&:.!hrytltnek l. meglOi,líd,r;1, tő,' Ya~ 
PftIie Wsr·k ....... Clinüi~ ut, hogy • m~' m~g. 
maradi kultu rtltlbb m1irr'ariágo\ kiúk!Ozze u 
ebül $V!r1tU jOsúg mt&br1áu neki . ,m11 kt~ycl. 
m_bb ~ biztosabb legytn. HOQ:y tond, n el
iir.tsnak 'ó vége ntm lw, lnnyi bizonyos. Az 
islcolik h mis in thelek tlnyomiu előbb-utóbb 
tgt"- Erdélyt romba d!)nli. ~ Ut n nekik ntm 
fil; mert amint egy run.in li"", kiltju!e: _Iobb 
tgy tönkretett tartomány, minI egy vi,igm o,súg. 
A lő dolog. hogy • mienk I~gytn s nt I. 

magyaro~' 
Neh~ volna fldön1tni, hogy "aijOn l. romi" 

kormány \udaUande.ból. vigy Wnluindékkal 
Wnlk ilyen mostoh"" az ösi m'gyar int.!~mtnyek. 
kd $Zemben. Több, mint val6ninü, hoo:y tudu
Ilm;.iO:ból; d~ hál eltn ne csodilkozzi!k ~enki, 
Iki tud)., lIogy Romtnia 50-60 tvvel ezelótt 
maga is csak törők tartomány VOll fA románok 
iOndolkoúsmód;m, s törvtnyes Rokhllikon mq 
n~gyon is megtrz'k a keleti hlgyományok be
lolyiY, ru erdélyi Osi intézmények euel igen élt$ 
ellentétben .tUa nak. ruoklt élénk nyugati Rellem 
lengi il. Al ös~~eiilközts ennek folytán kikerül
hetetlen, 

Itt Vin hál a \eglugyobb vuúly ue~ a 
Ieleke,eli inlb:mtnyekre ftÚve. Elek ill. imézm6+ 
nyek egy ösi mii~lma hordotÓi. S hogyha tl
dásos befolyásukat ~ eg~i!gu lejllldésöket a 
rövidlátó román politika ennyire meRb4!ni tja, nem 
marad mis hitri, mini hogy tönkre mennek 
puguk al intúmtnyek, s ill. egykor virág:.~ 
kullurmelókön majd bogincslr.oró & SlJmtrtövlS 
terem. 

U.suk neket most r~",lelesen I 
A roman konnt ny II megwJlh uttn JTlim

egy ktt hig haJO~lIUa I lelkéw:k fizet~s~ne.k 
'11am; kiegwit&tI, II ugynezuett konifua kl
uUl"'l. ú moot lolyamatbltn van, de gyakJ.ln 
mei\őrthlik, hOi)I rendetlenül ltapifk meg. I 
fiatfst, .min u uj ill.m 5Zohllan mtrdel s 
'ltal.tb.n ~ Ielii llötl köú~urópai vluonyok mellett 
5tI1ki $tm c.udilkozik. Hiszen ezeknek II Anamoc,.. 
Uknak nlgyr~5Ze .tllandóan a csőd sz~l~n .ill; 
s hogy!>a utóbb Rom!nia ne", kapott voln.a. 
Jl3rYobb .ngol köl0.6nl, több mint biwnyos, !>0fY 
menthtleUenúl (S6dbe Jut. Ami. teLklui liztl&elr 
Irieelszit~ mhkúL(inben illeti, el kell is~C!"i, 
hofy azolr. a hivatalos romill ei)'hh papjaival 
egyenlll ar!nyb. n vannak mei'Uapitva. 

lilZ ugyan, !>Of)' • most.ni rála a po!nz 
eshe rolyttn m~i m,"dlg nem lelei mei I ~ 
tll.potnak; de n nyllv'nv'Ió, hogy kev61 Id
vitel lel I papde tiUlaulcS meg:tl!>ttfse biztositva 
van. A virool papok nem egy esetben n~l~· 
nek, s azok it, akillnek i)'ÍIlt kuell földjell no 
eg:tpbet1, vqy rmben elvett&. III iJ uonNn 



- -
• UNITARIus éKJa l O 

fllandó .eSZtIY lenjqtt: mm l román karmin)' 
• segilynbdn6 bizonyos 1~ldtsdmot tlLt".t 
mre; \If)'. hogy • kiltbb gyfilell:uelek ,)niUP 
~Ietet Ilig folytath.ltn.k, külön ~pot nem brthlt
n,k _ II. csak nem. njAt k6ltKgílkOn. lIyen
form'n I k;5t;bbsigi egyllWlk templomb.k 25%- . 
Időnap előtt irvin marad. S az tini mult ~raniOk
kal q:ylltt eJn!mul & Onmag'b;t z:trk~,1< • ma
Car niplttd: ls, amely. UT' • kis orsdigr. rd
nyomta. malll. meslef'legyll 

Amil l rom"n JrormÚly U ll. egyik: kez!
m ut. múikkat YiSSUVHZ;; m~t az egyh"-'· 
hl' i$lcoWtat b kol~giumolut egyl!lbuün f?szt;" 
meg aJapitdnyi birtokaiklól. Melőtt mUlden 
lIyúleketclnek; voll kisebb-nagyobb tgybw bir
tok. a pap b. t,nitó wmú.: erd~ IZ iskola 
dll.I .... A rtgi jó időben a Invek euet IZ egy
Mzl földeket klLikib,n (i ngyenes kÖZmunkiv.I -I) 
DlIlveltlk meg. EI lehet gondolni, milyen eghz
.Eges köl$zellem uralkodott . kkor a gYű[tkezel 
laet.1 kOlon. Nem I robotnak egyik kből muad
d ny' voll ez; hJnem igui ntmes ~lIy, ,mely 
a közjÓl ezer örömmel swli!II •. A fóiskoUk, • 
(heolQiiai inlátt &; akózponti igazgat!s lenlar
UsJ.n.k kól~ei is milld it~n Ibpitvhyi birto
kok }6ve<klmeból keriiltek kl. At unil~Tiu$Ok"11t 
mintegy 7000 hold al,pl lv~nyi birtokuk volt, 
kellően lólszerelt gud~i epOletekel e udva r
hiz.kkaL S ebből a lekmtelyes birtokból már 
tObb mint 5000 holdat elvettek, A fOldreform Igen 
bonyolult dolog, amelyrOI h.~rozolt w!lemell)'t 
alkotn i nem könnyii I([,dal Alut'" l.itnivaló, hogy 
biWn)'OI m!rtekig valamdyu 100drefonnra csak_ 
UOln u(ibti nn. A blj eSik onnan eTed. hogy 
ez a hanpt05 re\orm is - mint annyi más _ 
tdslet6snet Illizlk a papiron, mint javaslat, de 
ee&u:n miskft1t lest I IlYIkorlat!»". A kisa jU{
tolt birlok&!. fizetnek ugyan kisebb.nagyobb 
6tmget a regi tulajdonosn.k. de ez az ómeg I 
hibotu elOtti alapon nn mee.iltlpilva, azótl pedig 
a Dtnznek I visirló ereje Innyirl csökkent hogy 
IId I f~ldej kapja., az ,inktbb Ij'dekbl kapla azt, 
aid ptdtlil I ptml kaPti, It koldUIbolii juL Az 
a f61d, amdy<!rt 1914-ben hold.nken! egy pú $úz 
ldl J:dl~k, IMg en vIIamit ; de hl InO$t is csak 
Inny!,- 'Itlntk. mq &eltt biróilag, aklIOr u csalc 
port1tnl& • Vllig uemebt: .r.c:szc semmi fogd 
mer j6\1· - A7. ily til tlli.;b teh!t tulaid~nkep_ 
pen clilY<'nlö IZ tlkobtbSl1. A f6iskolik es 
kollti:lumok al.pilvínyi birtokait egycl/lre keny
su:rb~letbt veltek - papfron. De,lermeszetnen, 
nem hzettek. e, nem Illetnek. S ahol megi$ meg_ 
tOrlenik, hORY fi%~nek, u ls lIevetsegesen csektly 
ÖSRti, a t6\d minösege ,zmnl 20-70 lei holdan
Uni 0I1!Y lYTe. Állig tehU ke_bb mint -.. UI-<iollk ,-.. , 

Ki tudna itllg~t tcnni? MondjlIi(, hon 
a löldrtlormra CSI~n szllk$q van ' dt h~ 
az&! nelll okvetlcn niiksq:es mindent ~ kapli_ 
!in., huZll!, ~ irplmatlanul elsudni uokat az 
allp'tvinyt Innokoka~ .mel~k lZ egylWak es 
Islcol!k lentarUú.ra szolg.l.ltak • multban. Hiszen 
cuk tObbnyirt kti:yes ~ dom!nyokMI öl\~~nlel 
'ldoutWelbl:il - aktrhilnysior egy él~ieri 4t lartó 
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Erdelybtn 6lidlllct61 fogva volt IZ qylúzU-. 

nak felekeZeti iskoUjuk.. ti pedig mindet! IakoQ. 
Fcl cgesz az egyetemig. Nt'ik kcllett tehit a kő. 
oktalbr6J gondoskodniok, Imig IZ áll4rn tud,1iq 
ncm ebredt azoknak a lontos elvi Sl:empontoknak, 
amelyek I köz~rdek uempontjiból il. nevdesllez 
jÍl~ód"ck. Az egyházak azonban u itiami is.koWr 
letuilese ul," is ragaukodtak il. u jil felekezeti 
iskoláikhoz, s cuk ott engedlek il uont il. mllgyar 
korm'nyna~, ahol I haladó kor követelm~nyen,eI 
nem tudilk leptst lamni. Eteknek u '\adott 
iskoltknak cgyr<!szet ujból vi~vd11itani ami" 
kiv,",tos, epoly nehá, sót majdnem leheletlen' 
miutin a román korm'ny - mint .jogu/Mo ~ 
• magyu i llJmnak 'tcn2tdett felekezeti iskoll
~pilltteket összes bertndet<!s<!vcl cgyültlefoglllll, 
Izzal IZ úrilaYe1, hOi)' uok!»n cl is magyar 
nyelvü iskorhist log lenlarUnL Pedig ~ jól 
eml~kszii.n~, • trilnonl b~kf'uerz6d& kileiczclltn 
kOvtteH es biztositj. I . lclekczeU iskolik" len
tarthAL Most pedig megl$ a sorvadó egyhbak
nak kell, utolsó el'Óforrisuk klmerit&evel, lZ c(cnU 
ottatbr61 gondoskodnlok 

Iga"'g surint a.ak nugu1l a k6Jönb&6 
lelekeztti hatósJgok dönthetnek aleltlt, hog)' 
vajjon tovibbra 1$ fentartsl.k, vae:Y mcgSziint<'$5& 
ezeket az iskolikat. Ez ls a kisc:bbsq; jogok köd 
tartcnilr:, S ezeket Rominll' beteszen:6d<!sbeu 
larantilla, E melleIt senki sc: lotj. k~tsegbe vonni 
a romAn kormtnynalr: Uli jog.i~ hogy lZ iskoltlr: 
lelen megle l elő fel~eletet gyakoroljon; dc nem 
voln. WlDld elvennie u egyhiuktól a tu"ldo
nllklwl lev/l iskola tpQlckliet. 

A 16i~0lü: es kolltgiumolc is ugyanilyen 
clbiman rkttSidnelr. Ugy, hogy Erdtly tM:nt 
romAnajku r.q... " genck egs szd\ellli IJetm 
él nevclltt&ere lenvfl26zö bdoly.úuJ VIJI. /I. 
kiilőnb6l6 egyházak' eli"e IJblmukodnak IZ 
iskolai I.ntervb~n II uj rendszerhez. Igy po!JdJlIl, 
• rom," nyelves irodalom IInitUSI az 6saes 
felsli Iskol.iktn bevtzeUék. Ezt • kellyszerhelyzet 
hozta magával. Csak If/ll6l1 folyt a vita:, hOi 
v.jjon egy vagy Ol ev al,tt kel1lt11 megllnulnlo 
• romin n'"elvet. ~k IZ iskotJk, ezek l, ko5;z~a. 
vel6dbi Into2ctek, megl .. lirozúk él kÍl!p!uk a 
a netnZeti jellemet: annak 1~6sebb ,poló~ 
lell1artól. Azt mOlldjö. hOflY ,"ntn van a ro 
'Uam diihe I feltkeuU iskQJtk d len. Azt IIIOII~ 
lik. hoa I romin ilIam epptn ~ akatl! 
cu:ket IZ iskoükal ~., nemzeti )d~ 
meRfosztalli, s I sajil iakol~nak a l1l~d';;"~ 
",ilii"";' hogy, egy ember6ltö multhl '"' r-
I magyar kulfurinak m~r hlrmondójl se I~n. 
A bi,oU,jg nincs tilrliban vele, hogy mindezt 
• kél e!lenl~tel' n~p ltleknek (rom:l" '& m:.gyar) 
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Mr. Cornish és Un a; mintegy 50 erdt1t1 

IIlIillrius gyillekezelel IUog~ttak meil:. Mindenün 
'1"IY örömmel & !estve!. suretettellof".dti k öket 
Calii!des imiik és srozatos kijelentéseik mtg ott 
Itbeimek az isJrol1k és -templomok lalai közOIt, 
t ~ly n~piin k bizakodó magyJT lellrtben. Mo51 
~Ia I nyomlatoltbe!ü ólomklton'lval haro, lnak 

• 

• 
Aranyosrákosi Sz.k.ly Sándor. 

Ebben az. tvbep QnnepelJlik a nugyar hi 
wt lqesodtsabb költöj&!ek, Pd6Iinek k Madteh. 
nak emlikezet6t. SZÚ twel er.dólt I.f.ttik mee mind 
• ketten a m~ar eget, melynek IU.pj. tppea 
ak'or volt kdób!:n. StilletbiikkOf mir meelll~
dult a súzadok óta h.UI01 üomb. n SllUU.yad6 
magyar laj h a Jobb jövő biWotó jdel mutat
kozlak I politika, de küL6nÖ$en az irodalom lee'", 
A kiil/Oldl cllmtkd ugyan gondosan dzhta az. 
idegen s.zellemii korm'nyut, de a m1C1iY& 
el~ 6szlön,;&t nyefl jöv6jtnek mce:alapoú.slho.t 
a 8Ijit mulljiból. Uj honllapiU, ra volt $Z1i~1lo 
~trt lordultak a köLtők al eurt'{e$ honal&p1U,s 
k61t6i anyag'hoz.. I::s u 1823 #:'V igen IontOl 
littum volt I magYlr ős mondjhOt forduló epikus 
kőlt~szet tört#:.net~ben: ekkor jelent meg Aranyos
rl.kosi 5«kely Sándor kis eposza .A sdkelJt k 
Erd#:.lyben" eimmel I H#:.be dmlÍ bkőnyvben_ 
Illó, hogy megeml #:.keuiink erről I t #:.rdekes 
c:entenniriumról, mert ez a kis mű uj #:.Ielel, uj 
Itl.nyt jelenlelt a magyar irodalomban s vl lóban 
kezdete volt a nemzeti inl.nyu köl1&zet gazdagol! 
termő sd.z.adl.nalL 

l 

Jelentett ujat & I11Ig)'o! Sz~kely kis 

• 

\ 
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(PO$U? A fdelcltt hirom .,omban, lodflh.,juk 
4ssH::lV mullnlk borongó ~,. lelkd~lt ~reletf.. 
1Ieo, b) I milY_ mitolOllia me~mt&tben, 
cl • ~eI«!. venIorm{nlk buezet~stben u! 

.knndl"n hdy~be. . -
O !Iőrte az epikusok I törög mitologiii, 

na .... "' .. óriÚl!_"''''' .... '1"<t,'fJ.· .... h.ll1l1T11nai:- S1t.elY"~IltpZClet~t>en!JI at ~g 
hal, 'm.1 is m'gyami ItUtk , ' · ,Z \5 JlI ottsa • 
honfot!'laló nOtly nEp nemrctl ('I;tenc: "'adúr, 
v,lamnt .. lftMig .. " Nemere. H.dllr II.kI3 ett61 
lop. egyik n .. rnudar61 . ' mlbitra örOklMik. 
JIIk!' n~ Anln""'" Buda HaU"ban tdjes pom
pijitml ~Icnik meg a hún tpou ~ • hun 
tud.. Uni, Ik l Atlill!nak kardot ad ' ft vilíg 
mtghóditiy.rl . NNntre 8lakJ. u utóbbi neml,C
dfhk. lud~"ból ki!!ett, meri Vörösmarty Ár~ 
OIillny.1 helyellesitttle. UiYuls n I nlY" közeltbb 
"1011 a ptnl'a ro!sz,!zcllem nMhez: Ahrim.nho& 

A venlorm'ban is t'gbttn új volt Sztkely 
allrotbl:. Előtte Zrinyi b GyOngyOsi at alexandrint 
hBsmJllik, migncm az epigóMk kezEben ez a 
VtnlOlm. ti~SZtll elawult. Sztkely ;II magyar 
nyflv ~mjr1l al uj lehtl6s~ifk kapuj.it nyito!!. 
me2, mlkor.u: ujuCTii, szines, IUingulos tiex-melert 
,,'lIszioIta köl\cm~"yb1ek ~ .. nlormáJiul. 

TilYVa röviden. következ6. ,Attila h!lila 
ll~ a hitn n~p \t$lvirhlrc.bJn szcrlfbomlik. Irnik 
ah nnép~y iörtdékével uj hausttrúsert indul 
Haddur fgi .JeIIti mulatj' meg az uj honi ~S 
bntcCfaJ ',IIJI el a vnirekel ; segitl a·vitt, n~pet 
• 1Io11111a~úban. Vfgiil is .ok han: irtn Imík 
meeoztro a b&ees !WJI. ~kekbe telepíti le 
n~t b innen ncWeII 'tI Oket uékelyekntk. 

hltvan hivlink ) 
.melyhez a 
l/lfeliigycl6, 

!'tin!lt;r;\ A multnak rajongó szcrttet~w;1 
Jnond", ti kOltőnk. H... a kor fia ko!lelkt1:lett 
nemztl~ek jOv6j~ben b borolliÓ h~n2"1l1 veU :ttót f~t3, akkor I; kOltO - ~pen a legjobbkor -

Je döbbtnlt!1e eleia.dc di~es leUeit b if{y 
önErzet~~ önbiulmí\ hablmaun 10ko>:la. A ko'll6 
sztrqle az ember i ~Ielb«:n ~pen IZ, hogy az 
t'~t,m v~ ,. kOz6s~eI a benne rejlő lehet6sé· 
~b~ud~tira ~brudi. tÍ"6it fdfbrtsl;ti. Volt.e elTe 
hun! ~yobb llillc~ mini a XIX. szbad 
.. , ben. s tbben II tbfesz\bben leen 

J _rt'J1t vin kOltOnlmek is 
t.. V(llt·e nagyobb zük.L.· 

m •• miko, Idel1:en hód.\Ósk .... " Ebreszl~re, mint 
földdarabol h I tapossák ul a klco;lny 
lejtL 6 .Id a ol \ölt/lnk (lrök 1lom.a hajlotta 
,,~v.l'. 'Vlj~';,,~~~~6íl:~ mlly.~et felverte su
d" tl5sq;,a honloglalh eJl(m.~: ~ TI::; egy ujabb. 
lelrizU a .Iehetelten kott. l? III II mer. hogy 

A "'IAtlan utO\or ~I~l!'dte nevtt I I I' ::!..e'.;'I~lkHne\ rá, dt az lrO,blml ~ f;'j;a/l~lu~'a~ 
.&si ~~~, ms::arú.g lelkts Utnak Aranyos-

"" y dornak az eml&EL 
-}I_ 

Andor. 

hanper.enye. 
A N6növet~ hangversenyt, amU muit sd

munkball el6rt jelelliink _ v.irakoUson felüli 
sikerl hOzott erldllcslleg t~ anyagilag egyarAnt. 

At ev.ngeliltusok Itljesen meglelt !l3g)'
lermtben mindegyre ft,ltUli>tt a tapf. n ~ljenzts, 
amellyel • kÖlöns~g m~lt.in jutalmxzla minden 
~S ntmnak uerrpI6;1. 

Buzogány Anna IZ lJnitiriul N6sJ:Ó\~stg 
elnöke nyitatta meg II e.t~lyt mele!l:~uvakkll em~
kezye meR' IZ evangeHkusokn.k i ... 'ntunk VJló 
snrelet6r61 

Ut'~I' .SzHcly Dal!rdao n.gy h.tl.suI 1dla 
elő Tibokli J~.ef karn.gy vezetbo!velPósaUjmnd: 
. rubo. Amil" <:imil megun&ítelt kc'>ltem"'~t 

A követkn6 sz.f.m~n: ifj. Molni. Jen~ 
Antal müvtszl wngor~ l.ttiUt, gyOn)'ÓfQúgg'd 
hallgattuk. 

A turini rC!6s6k Io!plek nul'" • festői 
6ltOl:etben az Cme vo!ny re. Egym.tluli" h.oVOU 
fel ajkukon a rtg; mall'YJT hJngsur •• koboZ" 
kishete meUtI!, _ U idelI.bus m~1r nÓCl, I 
vig toborzó, induló. A k6Wn~ fl ll't'n:r.tó ,-pu.1 

ass~ony hlvla ~ IIjra-mt&' ulra a Um~ t • 
Józa!! MIklós plltpOki viUrius fdolwuAsI 

- kö""tfreutt a rq6sllk utin . • Mad.leh tml~ktztte· 
timen poeUIrusan mqrajroU Wi><!l mulalIa be a 

I menekült i 
takatilá~rt lakist kaphat 

eim: a lelkhzlhivatalban. 
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.(Prof. dr. HHtlna: - Leld~n.) (f olyi. " .~.) 
Mit is; kell h.tt a kereSlt~ny egyhullIk 

tennie a jobb jövő érdekeben ? M~ m~g inktbb 
mint v.lahl. 

I I. EllŐ sorban is szem~Jycs szent yj-.zony_ 
ln kell r~pnilnk a j(l (stennel ~S ami Urunk, 
J~zus Kriutu, szellem~vel. Ist!'n otSQeifrl e!ak 
ug)' dOIICllhltunk, hl egynek l reu iik m!gun lcal 
ci ~le . • 

KeT~nk fd a szegfnyekel n u elha· 
n al: o uemOkkeJ ntzvt, iltljilk meg 

'j 

azok_ 
amelyek 

vetnünk a nem_ 
".;; rendsztt mlnden-

kl kell kiiszöbOln~ 
u ~ytn. külOn a 
a nemteli is kü· 

I ilmB killOn 

• 
IllInden _fbod el6mordkjL S ... .... p..k6l, 
ben IRe&' ts kadi. Y • 

A mt v"'~nkban Inek vlfI lU • bellS6 
erő, amely' eleItől fEl ert l. «lt s l ' Ii 
A ulikor m-td .. test. '!1'l.Iek III.,!! g a.d~ 
az ernbeTdl:et I. Ilr~chl i nerhoet -t.i1 ,I 
dltoaúvll kapcsolatban u em~ uerü 
m.g~ rogjö: ,megbecstUni, t6bbre Ilrty!'~ 
t:m~n fletet . ml~den"emll. anyJii &tekl>l!l _ 
akkor meg lo~uk ISmer Il!dnl: ml. JÓ b mia . 
akkor ei:yuttal emelkedni JOi: al erkölcsi mn~:!i 
ls, ~ jó erkOJc.s Onmai:'\~rt leR" kedves s tör~ 
nyemket, a~ ltottakal ~s a meg nem ir ti lu; 
egyar.iJlt mindenki tilZldetben 10l:la ~rt! II 
Nagy és neh6! ez a fetadat· de vlhUriad n k 
löle nem nabad. Al iljuu.l/:ót chk Jin' n~rh~~ 
meg a közös. munkán.. Ebben a pIllanaiban ci.1r. 
~ at ei:)' IaJ~ keres.ll~nys~g mentheti me I 
vII~ot, bitor, ftrlll$, hudu kertul~n~ 
amelyet . gúny thgyj\'J. lenni nem lehel 

M,bt ne lenne ht! a ml libelilis vllJtsU Ir, 
fl ma.ga szerény keretei kl)zOIt, ebben a tekint'!!. 
ben .rs ul!örOí' A dogmatikus valltl hivei rend_ 
lzen nl amr gOll~OI" a k, Imi az embereket _ 
m1stól elv~luztJil. At ily~ vdlltsi CSOP01:k 
nehezen ludnak együUes munkát végeVli uokk.-I 
akik t6lük ~1t~r6 módon gondolkoznak, Jóllehet 
a kopenh;igal kon~re$Szus , a ~ke elO'~ben a 
kezdem~l1yet6 J~pést mir megkudte. JÖrők dics6-
s~ge marad a uabadelvü kereut~nys~gnek ho 
SZ?Jg~latlÍt lobbra ~s b~lra önk~nt febjinlolta ~ 
mlndrg arra n~lt, ami ~gybek6li ~S nem arra 
ami sútvilaSl.\ja Krisztu. hiveiL I~ten ötöli mlln~ 
Idjil viugilta az emberi szivekben s nem azt 
hogy mit hi~nek lstenról ; mert hinen IZ hlen 
maga mégis esak nl()'Obb & lel5lresebb mint 
amit fÓb. emberi, véges htelmrlnkkellan ithahmk. 

Mi az IstenI el sem ludjuk k~pzelni az 
ember ntJkül Viszonl It ~bert sem ISlen n ~JtiiL 
At cmberisq eJöctiink nem CSUP'" s~ociologiai 
b ethikai elv, Ilanem egyultal vaU'_ ;5. At 
cmberi$~ qy n;gy egbzbe fogl aljs egybe a 
föld összes n~peil, fslennek atyai vedclme alatt 
Az emberi~g Ich't va lÓ/jban ISlc" ak, r. 11 hten 
dicsÓS4!~e és Islen om'g~. Krisztus mondi, 
.Valammt az én Ilyimlili kOziil • legkisebbel 
cselekedtetek, ~n velcm cselekedl~lck·. Hl tch.tt 
Istennek segedcJm~bOI I.tNidalmunkba" komolYJn 
ébrtnlgeljiik és meg is ~itJilk a~ emberiség 
uellenr~t, s uf!Y.na~1 bepfl\,(r Wni i~yekezllnk ennek 
a szerencsétlen, lIant>okra 1Z.Iif31o/1 vilag""k 
uocitlis ~s politikai S1erkelel~ be, . kkor i$m~1 
albinkra vehctjirk az Uri imidsAiot, ami l d:li~ 
csak gépieien elmormoltunk, de meg "em ~. 
leltDnk. J. M. 

H I R E K 
Ohid FerenC e,l~ty n, iju, 26·:1.11 szom· 

balon d. u. 6 órakor a lemplomban. 
UJ .. ,""I Istenllutelet mijuI 27·br , vasit· 

nap d. u. 4 órakor. Icmplomban, 
Kcbtl·Ta n'el ICIl junills hó 1O .~n (vasár

nap) déiUl," :; órakor. Ell megelóz6lcg j .. nius 
7~n (c,llt6rtókj d~h,lín 5 Ófakor a O.lZda~ 
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• UNITARIUS anESITO 

8i:ottSia'. 8-An (~ek) dllutin 5 ónkor l. Hl!
flet' ~i" ls g..én (sromb.lton) d~u llon 4 
óra~ .. NeveI~1 Bi,ottúg tart ill&!. 
~kkor n Uistanr vhsea). . 

AklolócsQtOrt4kOn COIIlillJllti61 i1nneplly 
.... h bpeli tcmplomUJlkbln, .me!yen II leinyé 
IS fiu lett nyiJyinos nUomút hII~1. A nlwm
da~k ez alkalomm31 rl:$zesOUek t!~z6r . \lrva
csoniball. amit Jóun MlklÓl pOspolr, v,ktr1u' 
OSl'Iott ki nekik. • 

PlI.nkOtd IInn. " blldl ,JeStl templomunk
ban, m;ndk~ .... poi1 osztunk urvlC1Of:l.t. MIsI,en
tis:de1d wrrendje , k?vel.k~ : I. .... pon prUl,UI 
Jóun Miklós püspőkl V, kl.I1I1S. urYacsodl ou t 
dr. Csiki Otbor lelkész. II. napon prb:lilcil Jancsi 
UR16 teologu$, ufI'acwr.it out Biró Lajos lelk 60~. 

Egyhlli:lklld klll&yDl~ slh,ket az idén 
F~maion !Mljlllr jullU$ I -~n (YaW"nap). 
Vidl!ki rbllvevólr jelentsfk be ma~kat dŐle 
J(i~ ltuló fiittSlO'armati lellres.wnknfl. 

Valtutanl Ylug": $Omndje: Elemi islro-
Usok vizsgtjl : jUllillS hó ~n(srombaton)dflul'n 
4--6-ij:. KódpislroUsok vizsg'ia: jumús hó 17-
tn (,-aÁtnlp) dfJul.in 4-6-lg • templomban. 

30 ives t.!'llI:o~. DirMny MOus poIóta
iguplO Idltivja minduon voll 051UlylAT5lit 
&kik. koIouviJi Unitárius !ő,imllÚumhan, az 
1891-1892 tantvbtn neltlq:l vizsgál.tOl Itltelr:, 
hog)' eli f r juniu. hO 24;0 ("omb)ton) d u. 5 
ÓI1Ilr:or gyOljcnelr: őlue • budapesti unlti riu$ 
ttmplomb.l(V~ Kohiry· u. ol) 30ives laLtlkoz6jukra. 

UgylD&kkor (1923 junius 2-án d. u. 5) 
taliil &O~1tt lU U"j/4rlJt$ GW/f/W.mok
_II ~ttt IQlluJ6k Bardti S:6mslge UUlncs.u 
l. bpe$ti unitáriul templomban, ahol ez I lblom
liliI IstentiUlelet Itsz. Este 1 Orakor v.csor. n 
0mi211h pindjfbtll levő tllerembtn. 

A .Protutánl N4"lIvdseC" csipkeverő 
t.lnfoIpmot nyil I. Alkolb 'ula 39 sz. lillIi mll
bdyt.ben, T, nit", "'c:rdin ts pfDleken dilul'n 
Ifi 4-f).ie:, Tan it' , ke:zde~e m.ijl,ls 24n sun"". 
Tandii 1000 koron, hivonIa, ' 

H. ,lloú,,, Kegyeletes ~rzb,el emltkuiink 
mee I. hO 8-t" elhl,lnyt K. czitn Unm h:, hitv, 
• v, f(.cslM'rt,SI'OI. Benne lt1!Y munkis t letii ,6nftl
ildoW It.Ik.rcfilzlort vesritelttk ti tv,natlikus 
ttslv&eink. RWtvev6 w...w:1 OVIozunk • l>" 
"-016 culid. ts l. hivek lijd.lmtbln, 

SZt\ht\1 ht\JDS 
l&fiuabO hIde 

• IX, ktr. Hltler.pl.con. 
F~ U fIU111hü:, IllikaMtok ~land6111 U 

olaOn kaphatók. 

Kádakat 
Pll ltonYoUt 

Bortdh~k.et 

Mn6c· zdu4ct 
.ztftz'mokat 

Tr.,.csok.! 

Koctl.h zt-k.tt 

k~.:t lt llnk 

mln._1 h . elhcl6k 
BUDAPEST, V" AlKOT/II ,\ NY-UTCA 18-

MIi ..... ki to dkke~, 01'101< tOll6-....... 
i bplnlolol<. 

BERDE hHJDS 
ci~lildtte 

Bud.pal II, IlatlhY"'y-utea 48. .d., 
Fbii · ti női dplit mérttk ulin ktldteIL 

Jav!lAsl is v"laJok. M~rs~kell Mak. 

nSTUDIUM" 
KÖ N YVE SBOLT 
BUDAPEST, IV •. 
MUZEUM·KÖRUT 21 

Td doa: NOC)"I'tul erdll)lotWI Telefon : 
186-3'1, .Iahlt _j .... Ual.t t lli--81, 

S .. tmn~"k, • .q, rodalm', egyhhl .. -cr I " I 
, ... _ •• yftlr .. ,cjra.. 8· ... ru to .ull't ml_ 
b"""16 kll~1dl to IM'lf&ldi kOa"ef '" "",olIodol. 
Vid. tI • .,i .. ocIdtK~ellI)'Of'O<'I' "'" r ...... ·• eliat<!z 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f el.IO. k;~dó: BIRO LAJos. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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