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Homok-óra . 
• Uram I Tanil s meg mlnl =;:::::; ~gy tudhassuk meg a 
ml. napjainknak számát '. ' . • gy járhassunk bölcs 
IZI"~el.· '11)1 Zsolt. Xc. 12. 

\ 
A keresztény iclllszámitás sterint 1924-1'1 irunk, lsten jóvoltábÓl. A zsidó naptár homlokára 

5684 van in'a Mohamed hivei pedig lI. keresztény idllszámitásból is levonnak 622-t s Allah Udv
igéretét e szerini 1302 re korlátozzák. Krisztus születés!.', Világ teremtése. Mohamed futása -
mind nagy események a mi szerény bolygónk történetében. Ezek a stációk a mi hilünk szerini 
egy· egy lelki világ te remtésével függenek össz!.', s éppen ezérl majdnem fontosabbak, mint maga 
• lizikai világ eUiállása, amely fölöt! a ludósok a homokóra lepergésének utolsó szeméig vilat
komi fognak. Sőt talán azon Iul is, 

En nem viIaiko20m. Csak hallgatok. ts imádkolom. A 2sol!áriró szavait veszem ajakamra : 
.UTam f Tanifs mfC minket, hogy tudhassuk meg a mi nopjainknak szamdt." Napjaimhoz napokat, 
éveimhez éveket ado!! most is az égi kegyelem . En ~tek, meri Ö is el. Én dolgozom, merI Ö is 
munkálkodik. Én örvendek, mert az Ö lelke t~ p lá l engeme!. S amig a forrás ki nem apad, addig 
- tudom - az én napjaim is ta rtani kgnak. Számi!om őket: e.t:y-kettö-l1árom . . . És igy tovább 
v~g!eJen SOrozatban , hol lelkesedve, hol elborongva, hol kifele tekintve a lél i világuak gyapjuhoz 
hasonló lakarójára, hol befelé pillanlva a saját lelkembe, amely a kUlviláguak fi noman rezgő tukör
képe. Isten van itt is, ou is. Látom-érzem. Látom a fen séges nyugalmat, amely alalI millió meg 
mill ió életcsatorna csak ugy ontja a teremtés csudái t. Érzem, hogy a küzködő lázas keresésben, 
sürgés-forgásban, eszmfk i!s igazságok szenl harcában csendes lenger róna~ga n)'uglal meg engc}l1el. 
S eközben a jó öreg homokóra, mely 3Z időt méri, lassan lepereg, sujból megleJIk ... Ki tört'ldnék 
ma már ilyen ósdi számitással ?! 

Én már megtanul tam napjaimnak számát. A sok _ lsten nél kUl - kevés ... A kevés 
- Istennel egyIItt _ sok. , . Oh, mily boldog vagyok. ho!!y ezt megtanul tam. Nem ~e lJ már 
ezután - irányi veszítve a rengetegben _ botOrkálnom uttalan utakon. TUske nem SéTh arCOm 
~ kezemet Ködben-viharban egyaránt látom a célt, mely clől1em lebeg. Effelé tórök ~ k a dályt l1 ~m 
Ismerve, lankadallan; nem tekintve se jobbra se baJrJ. Mindig csak _ elöre 1 Aki ve l e~ll Jö~ 
vándomtamon, annak szivesen nyujtok baráti kezel. Ha kérges is (I Z a ten}'ér, csak annál Jobba. 
mfibecslllOm ; meri az első apostolok is jámbor enlberek voUak. 

fogoly gyallán! silány Il regéb~ ~árt~ 
:~I.~ lsten törvenyeiben van a RU Igai:! 

,;i;; ~k .bölcs szivvel· ... 
Szerkts;.lij. 

• 
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Ujivi ü.om./. 
(Or. w. H. DrumJllond). 

Az "pv kDsz(Jbln Utfflttftllr6szfJntlJm mln-
1liia fo btlf'dlomat. Nthiz id6ket ilf/nk mostaf/átlan. 
Dl tppt" ez at ami bennOnktl mélységes oda
d".". tludnl mrtkvisrt: buzdit Az utóbbi Iu1rom 
!f6' op« lU EgynIJII Aflamokban IlI/MUtm. Sokat 
Illfutt,III mfndel/tdi. Feltdrlarn az amer/kol flip 
lfIIJIt a """ bonyolult eurdpol helyzetet. Meg akar
*= D6znl 6kt olft/61 hogy a gyógyitds, kiM
~ :r;t61Hl1 /ll Igazi btke nagy m/Ultdjdban 
idIk 's 'ltYikeny részi kell vennj6/(. 

KarOcsonytdjt Indidba szándékolom dtliflol-
1dZnI. Ott is. ugy hiszem, elegendó alkalom np{ilk 
.tJmomra. Ott ls hasol/lJ (JdvJs munkát végez
AtM, mldM 1914 április havában AngI/tiba 
mmUro/k. 

Hála Is/enntk I - fl mtl!ktzdeft munka 
.rb n/pm holad. A sul/trni mtglljhodds t lói 
.mdenOIt csudáiQt,,:; módon SOfompoba léptek. 
Az mrJNrek (Quantint belá/jdk, hogy u k(Jz(Js 
IfIIItnyef édes Atya [rónt "eult gyermeki szerelt 
ttJnk mire kütt/u mindannyiunkat. Ragadjuk mtg 
ühát kit kb::ul tzt a ktdvuó alkalmat, Matn 
euk az trök a mi sllJve/siges-/ársaink. Szdmft
halunk rtd;ak bármikor, ha a neptk i s nemzttek 
8etiu ezt a ft/világosutl sunt hi/el. ezt a magasz
tos uklJlc.sI ideálJ á/plántálni igyekezünk. 

Adja J51en, hogY az Ujesztendö meghozza 
mindnydjunk számára a vdrva·vdrt boldogabb 
IlJw:nd6t r • • . P b. 

Unitárius hitOnk alaptétele. 
S,emel.~n,ek dr. Csiki Qát)orn~k a buJapesti 

1Inilú1u. templomban 1921 noyember hó 22. H 29. d~ 
cembef lIó 64n, l3-in es 2O-'n rlnotl SUbaddőadisalbóJ. 

Unitarius. hiHlnk első Utele : Hisu k egy 
Istenben kl lenytgibtn i s sztmifyibtn is tllY is 
szil/tm sza"a surint gondvist /ö Atyám Ha "azt 
!tUdi lőlem ~al~ki, hogyan ismertem meg Istent, 
azt mondom. J6zan értelmem és szivt!m érzése 
vezetett engem lsten ismeretéhez. Ha keresem e 
világ dgső okAt, a logikus következtetés Istenhez 
veztt Ha kutatom életem célját az Istenben lalá
tm meg u .. S ha arra gondolok hogy hol la lát-

,om, meg e vitigban boldogsá.gom lehetősé, .. 
az ~lenhez jutok ' 

Az irás tanitása nerint Mózes az égő ,sipke
b\)lror fll:ánkol? láng jában látta meg először az 
httnl Ott nYIlatkoztatta ki neki magát az Ur 
:::m az ész és a sziv aza S(ent löld, hol kile: 

magat az Islen. A legenda steri«t Mózes a 
:':::« V:lzel lak~ szto\t a köszikliból. Velem 

: 

1 I ;::It t~rtémk, a teremtett mindenség föll· Ul Abel! ~J1&l3, a természet s ' épsége fakaszt 
datOt • m ly meghatot t5f1gol, hodola ot és im~· 'z ... ~ ~no~ maga az lsten l ~p elömbe. 
dOI- g6zh, szivem megérzi , hogy aláiható 
.- mögött 'lan ti, nellemi hatalom, kit lsten· 

nek nevedlnk, kivel . szemben lOggő helY~lben ét 
az egész teremteit világ. 

Az lsten megismerése nem egyneru értelmi 
mllvelet. Ha ~sak az lenne a vallás és a tudomán 
~ozott semmt kUl6nbség nem· lenne. Al I ste~ 
Ismeret ennel meg több: érzés, AhOl hogy 
[stent ~egisll1eriuk elsO sorban nem ' an~yira i az 
mmt SZIV kel,l , nem annyira értö mint érező ::: 
pesség. S akiben et . hiányr:ik. annak hiába ben~ 
lek .az Iste.nTŐI: A nmvaknak nin" érzéke 
a piros ~m Iránt, . a.zal tudom tisztaD 
megértetm, hogy mIlyen is a . Ha eg ke... 
zömbOs ItlkU emberrel van i hYá 
zik a szellemi I a~;Y· 
száraz értelmi soha se~ tUd~~ 
lsten hitet é j reszteni mert 
Isteni II a szivben s azulá~ érteni 
az észben. azonbln az ész n erepe a val-
I ~sban ne.m válik, kevésbé fontossá. Unilárius val
lasun~ Je!legzetes vOnasa ép a bban dom
oo:o?lk ~I , h.ogy . a józan ész jogát a hit kér
dé~elben IS eh~mert és érvényre juttatja . Az ön
tu~atosember htte ~k oly<ln isten fogalomban nyug
SZik meg,. melyet. JÓzan esze is megért. Csak az a 
'1a.lIásos hll megmgathatatlan és erós, mint a kö
~lIkla, melyn~k érzel mi alapjal a józan ész érvei 
IS alátámasztjak. e rlés és értelem s ziv és ész e 
kettóböl szivja erejét az Istenbe vele't l öntudatos hit. 

HiSszük hogy az lsten, kit szivOnkben ére 
zQnk és érte lmUnk világánát is ti sztán látunk -
gondvi se lő Atya. GondViselő . Atya M ezzel a kife
jezé~· el azl a szeretetet a karjuk kifejezni, menyei 
ó mm! öntudatos sztm"y~ szellemi hatalom ezt 
a vilagot s benne ~z emberek sorsát irányit ja és 
vezeti Hisszuk, hogy mi emberek, nem vOigyunk 
a véletlen .. vagy a vaks?fs fi ai. és leányai. Isten 
gyermekcl vagyunk Ó hIVott mtnket mtndnyájlm
kat életre és ped ig azért, mert cél ja voll és van 
velünk. Al i akarja és at~rt adott nek Unk mind
nyájunknak kUlön kUlön salatos lesti és n ellemi 
erőket és tehcts~geket, hogy eszményekért él jtl nk. 
ideálokért imádkouunk és dolgozzunk. A közös 
nagy eszmény pedig, melyben minden ember szive 
vágyának és törekvésének össze kell olvadnia : 
egy erkölcs ileg megtisztu ll társadalmi rend az em
berek között . V,l1 lasos nvelven ezt a tisztUlt tár
sadalmi rendet lsten országának neveuQk, meJy 
azt jelenti, hogy a hol ez megvalósul 011 az lsten 
akarata él és uralkodik u emberi szivekben. Isten 
gondviselése a bban érvénye501, hogy életQnkne 
ebbe a végo!ljába boldogságunkat ik tatta bele s 
maga gondoskod ik annak eléréséról. Erkölcsi tör
vényt adott , hogy rend és tOrvény erejével bizto
sitsa számunkra azt, ami jó, az eszmények meg
valósulását s benne boldogságunkat. Sokszor 
titokzatosak az utak melyen az Ur a kivánt vég 
,él le lé vezet s kinek hile nem erős. mint a szikla
szál azt hamar elU tlggeszti egy-egy etemi csapás, 
vagy ,salód.1s D.: az ki az Ur kezeibe fogadzot! 
az érz i, tudja. hogy a csapj sokon \!$. csalódások?" 
át IS biztos boldogulás felé vezet. () jobban tudja, 
mi szolgál javullkra. Sok.zor csak azért tagad 
meg lótunk valamit, mert nagyobb áldásl szánt 
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az Il tenben, ld ad:em pad-

hogy az lsten, I 
Alya, ki sZ~lcteUcl irjnyitja 
ueretct ieg)'~brn ő adta e 
gondolalat, azl az egyedlll 
mely az emberiséf.! S2ámMa 

boldogságo! biztosit. Jézus 
IKrtatus ezen a fOIdOn a legtisztább és leg
~tOlcsoubb élelet, mit anyaullltc ember élhel. 
Epen uért l! a mi erkOlcsi élelOnk örOk cumé· 
ayt, ö a mi példaadónk, tanitómestcrUnk. Idvezi
t6nek II nevettOk öl. Inert életével ol)'an péJdát 
"'Itotl elénk, hogy ha azt követjitk a földön és a 
menyekben, Istentöl itdvösségct tI)'crllnk , Mcgvál
jónknak is hivjuk öt, mcrt eszményi példakt'ptn ,JI elenUnk s a bUnnek minden átkos köve tkez
lIIén,étOJ. 

lelk'llnk nemes tulajdonságaiban, mi mind 
!l)'AjarI lsten k~pmását hordoztuk magunkon. A 
aorlYaló hajlam, a nemes érzület minden e mber 
eaY~gy .zikra az lsten lelkébő l , isteni elementum 
u emberben. Ez az is!rni elementum olyan nagy 
_értékU volt , mint senki más emberben a földön. 
~ 6lelkébcn teljes szépségben ragyogott az lsten 
tlpm,ba Lelkét az Istennek lelke teljesen a lha
totla, meguentrUe; - isteniesOll liJkiltfes ember. 
Személyét és emJék~t akkor t iszte ljUk, ha példajál 
toveljUk. 

HitOnk harmadik tétele: Hiszem a sunt le/
ket, me:y mint az irás is mondja lsten ajándéka, 
Iltennck jóravaló segedetme: su llcl'i erő, mely 
az embereket J h us Krisztus életéhcz hasonló éleire 
~iti, ItIkc$ili. Ezt a nemu, eszményi eletre in· 
.práló eröt, mini legdrágább ajándékot szUn ele· 
001 kezti velünk az Ur. Valamini a s~ ivbO I , tes
U1n~ kOzéppo ntjából a folyton tiszta meleg vér 
l1li1111, folyIk az en:kbc. ugy áramlik alá a Szell!
Illek tiete I!letunk s világnnk t(remtl! és éltet6 
IIOdppDIitj'lól az fstentöl. Megnemesiti gondola
Ialnltat, megtisz!itja érzéseinket ti indítást ad a szép 
t; nqy cselekedetekre, mini a tavasz termékeny
'·Iet hozó lehelete, az Istcn szive szerint való 
ile! cslni.it, at. ilmClet és a szeretet szikrAi l a kul-
tura és hunulIl ismus erőit Megterlllr!ker;yiti az 
emberi az isleni élet c8irAIt. LánRra 

I az uj élet szikr.1j<l! . hOKY lá-
meleg szeretelIeljes, verőfényes 

a naphoz lest hasonlÓ, ha 
LeJkllnk az lsten kl!pél 6U-

__ __ ,ha rti veti lényél Istennek stent 
bel6~lInk a salakot, - minden 

ellofZltol1a lelkUnk igazi arcul"lll. 

A umtll!lek mértékben Jézus 
Krfutusban n,ert A. 1ZenUétek tOd 
hn11dte Jmll nagy miSldól'ban, ez Ivatta 
61. vilAg I gn.gyobb próftté AvA. Lelkében a 
Izentlétek Ibe lobogott , • anna melegétOI lakad_ 
taIr: érz~ei , gondolatai b nagy c&elekcdetei Ex 
a bensO meleg erO teile Ot oly meleg szivlhé at 
emberek igaz barat jáva. az emberszivek orvosAvá 
ennek lllze inspiráita Ol , ez avalla hOssé, vtrta: 
nuva, kl kiömlOtt vérével lett bizonyságot élett 
igazsagáról. 

A szentlélek volt az a csodatevO eró. amely 
gyujtott, lelkesi tet\. A mcgfélcmlilell, cs llggeteg 
tanilványokat az első pll llkösd napján lánglelkU 
apostolokká teile, kik egyszer re Mtran es elsdn. 
tan kiálltak a 10mai foru mokT3 s kezdték l1 iTdelni 
a tiltott lanl, I keTegztény vallés nagy igauágait. 
A lelkek nagyszerO megmozdulása volt ez a nap. 
A költői lei rás s l eTint e napon zugva jott az égből 
az uj élet szent lelke. A szentlélek IOzél ől kígyu
Iadt a tanilványok szive s aztán az melegilett; a 
melegtöl lelki tavasz lett a földön, kizoidul i a 
keresztényegyhaz gyökeTe, s a földOn megkez
dődött a keTe ztény törtélfel em, 

A szentlélek munkája azóla sem Z~ fIIlt le 
soha. A kérd és csak az , hogy fel tudjuk-e logni 
ihletései\. Azok a boldog lá tások, me\yt'kben meg
látjuk lsten széps~gét és valójM, szeretetéi és iT
galmát j azok a nagy és bizlos föl ismerüek, me
lyekben mltaláljuk magunkal és hclyUnket a világ
ban és ugy igazodunk el, hQgy megnyugodjunk, 
mind a szentlélek sugallatából jőnek. Söttullépve 
a vallásos élet halárait még a tudományban és a 
múvészetben is a nagy ismeretek, a nagy meg· 
scjdi tések a szentlélek ihletésére pal1annak kl, 
mint villámok LCl!jobb I:vndolataink mindIg ma
guktól jőnek: a HentJé:ck sugalja alokat. A nagy 
mt1vészek, a költök, a láll10kok, a bölcsek és az 
Istentfélő hŐSök a vil:!gosságot, az eröt ~s az 
inspiratiot, mellyel alkotnak és gyöznek, nllnd a 
szentlélek sugallatából v.stik. 

Hil0nk negyedik tétélt': Hl~ek egy Jr(JziJn 
séf!es l.:eresztény allraszenteg)'házat. Az anyaszent
egyház lsten nevelö eszköze az Ő világot ne~el6 
nagy munkájábdn: tObb szeretetre, mély~.bb 111Ire, 
tisztu ltabb erkölcsiségre akar benne ,mmht. 1.le
velni az lsten. ~A n)' a · ezl a legslebb lelzőll It juk 
az egyház I lé, mel' az minket s~ellcmé\'eJ lIIpláJ, 
vezet és irányit, egyszóval nevelése alatt tart. 

Az any~szenteJlyhá%. egy és közOnsé~es· az.u 
egyetemes Egy az ls ten. egy az 6 népe IS, Jeg) e
nek bár szétszórtan a fOld ke rekén. Epy a c~ l! 
melynek szolgálniára Oket terernteIle. Egy II 1111 
szellemi vezérIInk : a Jézus Kris~tus. Abban a 
pillana tban. mi kor az elsO Iilcr viz a FeketccrdO 
kallanáball kibug~')'3 Il t. 81 lsten már .a kkor Illeg
jelölte annak a fels zinrelörö kiömlO vl z n~k II sor
&át abba ll , hogy lassankint sziklákallörvc. porlaSt l\'a 
medrei ásva maganak , szőke Duna legyen ~t \ll e 
s orstá~okon keresz\Ol, parljain tenyészetet hlll tvc. 
hullámam hajók3! hordozv3,. végOl a Fck~lC len
gerbe omöljék. Abball a pillanatban, IIml~o r . ~ 
Ilten az embereket a fOld kUlönbözo'l r "tJam 
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,,~':~! egyszer 
I él ni-

hogy CI a látha· 
egyik, vagy másik 

ugy téved, mint ha 
róm. katholikus, re-

A 'f'.lóat1gban kUlonbOző létetG, tör1éneli 
egyl\hakat litunk. Eleknelt keletkezésében az 
egyénisig és • sokféleség természetes JOAa érvé
.yaOII. A láthatatlan és IIrökkévaló anyaszent
egylW, mint egy.~e& lelki organismus, a lélező 
torttnctl egyhbakIJan kUIOnbOzG nint ts árnya
'htot olt. Igy a kUIOnbGz6 egyhb,.k. a maguk sa
jito. érnya,ataikban egyQtt éTÚklhk meg azt a 
'Jelki organitmust, melyet kOzönségu anyaslt~t
egyháznak hívunk. Mini a szivárvány Mt Stlne 
egyIIlI Juttalja kilejezéne a napsugár teljes tartal
mát, ugy a kUlOnbOzO egyhizak is egyUt! fejezik 
ld a kereut~ny vallás OrOk igazságait. ~s amik~
pen a uivárvány piros szine nem mondhatja a 
mának, hogy : csak tn tllkrozOm vissza a napsugár 
uinb, ugy egyetlen egyhu sem mondhatja a 
lIlAsiinak, hogy : csak én vagyok egyedQI az igaz~ 
lág lelétem~nym:. ÁldAs! látok abban, hogya 
törlmet folyamán klllOnbOző egyhwk alakultak, 
lDert ezek a keresztény vallás m~lys~es igazsá
gainak mb ~ mác sugarait vetit!k vissu. s a 
iensztény ~lelnek tipusait termelik ki. 

A \dlIOnbOU\ egyhAtak ért~ke azonban már 
aem egyforma. Annál trt~kesebb valamely egy
bh, minél tiutábban tanit ja a keresztény iganá
got, minél jobban hasonlit a láthatattan egyház
ho, b minél na~obb a kulturális tevékenysé!].". 
mel)'eI al emben társadalom boldogilás6ért kI_ 
lejt. Az. az egyház fog a legértékesebbn~k bizo
nyulni, mely legjobban kimélyíti hiveiben iU Is
tenbe .,etm hitét, mely a legtObbet feu a huma
nl1omu8,b lzeretet cselekedeteinek gyakorlásában 
• a Iegtll1101abban fogja emelni a kOlerltOlcsilé_ 
get. AUrI vanom unitáriusnak, mert meg 
u arok gy6t6dve az unitárius eftYhu 
.. amelyben én megtalálom lelkem 

bü:~j6t •• )qtObbd tehel'tk u emberisq boi
dogulhUrt. 

Hit1l.nk otOdilt titele: 
Az IIrOk elet gondolatát aE 
sziv megko'V'eteli . Ol,an u 
nak kutattsában, mmt 
mK&, mellyel egy 
riny, erOtelen fénye 
ulcát, hbal, alig t 
emberrel. de Iri mern\! 
város csak at -_ 
til, melyet i 
.Umtalan . 
mOnk 

mill
minI ml u 

kOrQnlr. 
euDnk fénysugara s 

lalá.nyok lenni. Ki mond
~b<''; .szellem, mely fokozatosao 

8 az ~rzéki tárgyak mOgOIt 
, szellemi jelentésél, nem alkot 

szerveket a szellem világ teljes 
az OrOk élet litk~inak mellátiúra 

élet gondolata ma m!g kicsik az 
meg ismer&; t~rgrll:OréDO:I. A:zt hiány I.lél: 

km megmagyarázni lelrnl , sdmltam vagy IO~lkal 
tttelekben kilejteni nem tudjuk. Azok . a m6dn~ 
rek, melyekct a tudom~ny rendsz~nnt ~lkalm l = 
inductió, deduc tió, anahsls, synlhesls mmd csG-
dOt mondanak, mihelyt az OrOk élet gondolatit 
akarjuk velUk megkOzeliteni. Az OrOk élet ~ondG
lala ma nem al okoskodá.s hanem a rejtelmes 
tapasztalás, a megérzés vilá.gába. tartozi~. Eszl1nk 
ma nem érti, de szivUnk megérzI annak I.gazsá.gát. 
S kiben az érz~s hiá.nyzik, annak értelmI oko~kaJ 
sohase fogod bizonyítani és megmagyará.zm az 
OrOk életet. A uinvakna.k hiá.ba beszélsz a buza
virág szép kékszinér61, 6 ut so"ase lálla, nelD 
érti, számára az nincs ; de csak az 6 látása szi
mára nincs, - ami ná.munkra ugy-e kedves 
valóság. 

Al' OrOk életel az ész nem tagadhalja, a 
sziv pedig megkoveteli. A $liv személye~ OrOk 
életet kivAn. Míg a fOIdön élllnk és tes t b~n lá~unk 
addig csak h .mályos képekben tltkrOz~d,k VIssza 
elOttlInk lsten örökkévaló sullem vllá.ga; csak 
próféciá.k, szent á.lmok, jelek és sejlelme~ szaka
dozott fátyolán azt látjuk a, Istent és a~ II do~
gait. Stivllnk arra vigyik, hogy eg~szer szeJ!.t~ 
szemben forduljunk vele, szinr61-szmre lASSU . II: 
megismerjlIk 6t és fölfedenItk benne lényll~ 
gyökerét. ItI van a vinonl li tás tehetősége IS • 
Akkor mik!)r szellemi hutas.tgában az I s~enl 
meglátjuk, akkor találkozunk eliiraloll kedvesem~
kct is, meri azok mind 011 vannak az lsten JZ/-



..... mUye !eu • taWkow az 
ma mig aagy lIIi"I(;lu .. ezt 
banem (uk lejteni - beznl 
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az egykor lenlos.lygOI! '."ii 

_ Ál. ész nem tagadhatja, 

ember a 
&Itbeu 

az Ol'Ök Bet 
elslmott 

élet, annyi 
testvt!r és 

szAlltak. 
ragau-

l gondo-
a sliv köve-

OTOk életet. 
'. -6rOk élet • bennQnk levő isteninek a 

fennmarad!u, orOkéva16sága. Minél több van 
.bennem u jsteniMI, aliszla szeJlemisegböl, a 
tellrW&b61 és • szeretetböl annat biztosabb va
DOk IZ otOk élet felöl. Minél kevesebb van 
tiénnem az Isten lelkéből, annil gyorsabban sod
ródom az elmulAs orvényei felé. Ami bonnern nem 
jllfenl, hanem muló tnék! és bllnOs, megszanik, 
mert az a soru; ami pedig bennem Istenből, az; 
6 lelkéből való, az otOkkéval6 mint maga az Is
ten Iti kapcsolódik be a végitélet ténye is. A 
vigitilet ugy amint ut Jinos jelenések konyviben 
teljes borzalmasságaban olvassuk 6 aminl azt az 

. Mk Qd~ggel és OrOk kárflOzaUal öseink is 
Jlillek csak tnek; I ami 
nem isteni, '1. 
lblyib61 való, at 
ft in:~ muló . 
tut is, annak &arsa 
.enk isteni 

Hiszem az 

Ecyh'zfentart'el Alap. 
Orommel,."p, Mlbal hogy 

bhl alapunk .ua 
Az ujabb 
.melletl 

Igy az 

• 

, 

• 
IS·tól de<:ember 31-ig hAlas kö· 
az egyhAzfentarljsi alapra a lel-

• 
1I~li blvatalba bekQIdOtt ltovetkez6 adordnyoobl: -

Olllll'f 1)'ItI~ ..... kso.".or: 307_, clr.llyl.udy
!tie DIlIlk ttlbtlll: I~,:uo, 1Wo.-ntlnler H"IÓ. 'Jo:\Un 
PlHM (WIen), lit. CICO,"'y <*" (I'IlI"IOII), •• KoolOl 
Lal"'" MIliily Rudolln' 100-100 u .. , V.I"tübólllO_. 
It Bed6 8Ma (Oaloopukk). dt. MIIIO Fae.1(o ld. Dou • 
f"erBiIC ~~ eur, Ilf. Felek 1!m6 «l ua, ön.Pa « 
Fcre:oc:M 30 eur, J.n.esl MIIUiIJ' (Uj,",'!), Kana Imn 
(I(I~). N~mel J6no!n~ Slmó Ud, (lOspe,t). C-'k:a Perenc: 
(8iboIaa) 2$-25 eur. lruyosrikotl utl;y AiMkIr (lilau.nt. 
0rbÓIr: AIIdIor 21)-'20 tIU', f"lh.'rici Mon ta II$, Lttq 
O)'U1a, &itint Mó:e!, Belo"',r, Iltdlln~ 15-15 ner, m. 
BOIYly KtJm'nn~, Kavics G'bor, [)dk Pa ........ C.,,=, 
JIIIOII, UJvtly Uszl(\ (II.). KIfa-KO'rica Rudolf. ptI« 
LúUó (Viii). IIk.:r Elek, cIT. Ko,m. Unl'- Mc\loir AloM 
(Cnpel), dr. RMiaer Zolt.ln ($.1oIIlOk), Tóth Siad.,., (AtzOd) 
BenedekI! Elek (Ki,p"'.!), Jakab jónef, dr. Nagy La}CII 
(Cugléd), Csiki jtnOl (Pul\ijhely), Kovkl JÓZMP (Bp,), 
Si&mond Kitoly, Uj .. ry I h·1ó (ilL), .~ ... Borb~y LajlNnt 
(Torda), ilj. Jóu.oo Miklós, JÓ&l1I Dezső, JÓWi O)'llrU • 
ón. Pap Jór.sefné (R'koali&et) 10-10 eur, Pel< enoil 
Áio", Stckely ferl'lC, MathiJ.I Tivedir (Debrec;en), "a1~ 
.. eel Sándor, Jah! N'ndotll~ Hedal&)' enom. (peca), lit. 
Ba14u ferell(: (Mi,kolc.), MUh! L.jO!l (IUkoIp)lou.), 
aakond; la'dn (Tllub6). Q'1 Endre, dr. Bódi Jbos 
(Qy6r) 5-5 e~e" fekete rubor l eur, F~nY'di PtI" l: 
<!Zer korona. ÖjUuen: 1,761.330 korona. 

eUllklv~1 dr. Nyiredy JeII6 a1ia tovib); gyDjlbeli:
b61 'udotl nekem 5') uokoll " ujabb2!i drb. NelI&eba\la' 
Béla R-T. XO kotoliu nhérltkO robzvényL 

Buzgó híveink között olyan is van a moslani 
listAbiln, akinek a neve után egy-egy romai sWa 
Cilll5Z01t bio El ut jelenti, hogy al illető, aki a 
templomban is mindig ott van, már mdsl1d is 
harmad ilben hozta meg a maga aldozat.it a 
közOs oltárra. SlolgAljon el buzditAsui mhokollt iL 

J. ködemény 2,105.400 K 
lJ.. 2,060.500 • 
III. dr. Nyiredy gyllJUlivén 563 250 • 
IV. kOzlemény 1,761.530 • 

EgyUIt: 6,490.680 K 

Unitárius élet Szolnokon. 
Az Alföld egyik fontos kereskedelmi is kullu

rlllis kOzpontjában, Slolnokon az unitariusok IOmG
rillése és s'lllmbavite megtOrlénl. Illő, hogy err61 
a nervC'lkedisről megemlékez:zUnk., 5~0lnokon 
már a háború előtt is éli egy-egy unllánus caa
lad, azonban nagyobb ~támban csak az ~rsz.ag 
megcsonkitAsa után lelepedtek Szolnokra u~ltArlu
sok. A hivek kivansá&,Ara mAr 1922-nen, uJabban 
pedig 1923, okt. 21-én látogatta meg őket Józan 
Miklós pllspOkhelyettes s tarlott számukra ur
vacsora osztással egybekiltOtt istenfinleletet. Az 
istenliutelet a ref templomban voll, amelynek 
i\lcngedéséért elsősorban 5069 Uszló ref , lelkén
nek tartolunk kOnOnettel. Az tstentisdelel alkal
mAval a k4ntori teendőket Tiboldi József, a buda
pesti Slikely Dah\rda vezetője végezte A pQspO~
helyettes ur ittléte alkalmából történt meg II krs 
szolnokI gyilleke1:et szervezése. Az O jelenlétében 



UNITAltIUS tRT~1TÓ 
unitAriusok Tiboldi 
Itt nagy lelkesedés

I helybeli, mint a kOr
s a budapes,j egyh!l~

. az OSSleirás végr~ 
• hIvek Osszelarlhál 
t Kivüle az eddig 

kOrOl buzgó]
Sándor 

Unlt6rlus permekek kzrácsonya. 
Mt'fhaló módon folyI Ic december 22-en 

INIután a gyermt!kek karácw llyfaUnnepelye il 
lJ : ' Ir_tm ev. iskolák dintermében 3\}O·-4OO 
JJerRIek figyelt :. sok sok szép látnivaló ra . Es 
val6ban ebben az elibe!! már annyira kifejlódölI 
ez az. évről · évre meghi"lebbe! és családi:lsabbá 
"él6 Ounepély, hogy még a Sli!lök figyelmet is 
1elkeltelték a Mthl~herni játék szép magyar nyel
Rtl gOrdül6 rigmusaj és énekeL Hát még a 
licsinyek ! Ugyancsak &)'önyörkOdl( k il szép 
brácsonyi meSében, amelyet Pogány Elza urnö 
meséli nt kik a karácsony!'-an föJd res?állt angya
lokról. t s ald lálla a táRra nyilt szemeket, a 
megilletődött gyermek,arcokat. azután il jókedvet, 
a hangos kacajt, amit ;l belhlehrmes jdték v~ lt otl 
ti, bGl komoly hangula'ávaL hol jóizU, magyaros 
lléfiival, n sohsem fogja e!fclej1<>oi a kicsi bUI' 
das wsz!orokal a méltóságos kirá lyokat , az édes 
b:si ~ngyalJulikal és a karácsonyi örömmel elteló 
KYerm~~ereget. A belh l ehem~s já t ékn ~ k verseit, 
a daloknak szövegel Biró Lajos le lkész irta es a 
4aIszövegekel fgy-egy jól választolt reg! egyházi 
álekbtz alkalmazta. Ujat adott a maga lelkének 

de a nemes mult hagyományait is meg
keltőt egye fUzle karácsonyi ajándé

jélusnak. A gyermekek bámultak 
a szU J,;..k pedig csak annyit jegyez
: szép voll , jól sikerUlt. A beth

énekeit Bakos Gergelyné kisérte 

, 
gyermek 
Ezeknek 

készitését az Unitárius Nt'szövetség fáradha tatlan 
ti nemes Mlgytagjal végeztek élllkön OlY. Filbty 
Edéné főtilkána1. 

At ajándékok összegyOjtésében hasonló
képen ök fáradoztak és a Nöszovetseg eln Ctksége 
ez UIon fe jezi ki kOszönetét atOn csali!.doknak. 
egyeseknek és cégeknek, akik anyagilag és erkOl_ 
csileg támogallák öket az Unnepély mfgrendezé_ 
sében. Sajnos helyszUke mitt csak jl'!vő s z~munk. 
ban kOzölheljUk a me'egszivu adakozók névsorál. 

-jl-

Templomot Orosházán ak ! 
II. 

Immár másodszor jelenik meg e cim lapunk 
hasábain, mintegy riadó a magyar unitárius tár. 
sada lom számára . 

Templomot Orosházának 1 Ez a felhivás nem 
maradhat hatás nélkUl é~ ez e rőpróbája lehet a 
csonka ország unitáriusainak, vaj Ion az orosháziak 
e rőfe sz i t ésél kellően tudják-e méltányolniés őszin te 
szerete ttel tudják-e felkarolni. 

Az a maroknyi sereg ott csodás dolgokal 
mCivel és becsilletérc válhatnt'k bármelyik gyü!c-
kezetnek az az öntudat. a mellyel hitoke t vallják, 
az a bizalom, amellyel ugyük diadalában hisznek. 
Ök hisznek, s azér t szólanak. Szólnak egy legujabb 
jelhivásllkball a világ minden unitáriusahoz, hogy 
segilsenek nekik fel épiteni a kicsiny hajlékot az 
egyed Ulvaló igaz lsten imádására. Megunták ök 
már a pásztor nélkül való bolyongás!, meleg olt · 
honra, bLl/gó lelki vezérre vJgyakoznak, aki hir
desse nekik lsten csodálatos dolgait. És volna 
olyan ember. ki IlLegtagadná a segi tséget ennyi 
hi t, ennyi bizalom láltára? Volna ember, ki bezárná 
szivét ..l szeretetert kopogtató orosháziak előlI ? 

Nem I az nem lehelI Békesben fel kell épülni 
a második unitárius templomnak is, hogy hirdesse 
az "egy" lsten dicső ségét és a mi'llsar nép egy
szerU és mély gondolkodásat. És ez nem csak az 
oroshdziakon mulik. hanem minden unitárius 
magyilr ember lelkesedésén. . 

Multkori cikkUnk lIL egj e lelL é s ~ óta budapest! 
hiveink köz UI az oroshazi templom köUségeLre 
adakoztak : Pap József 10.000, Gál Mihály 5.000, 
IIkey Elek 5.000 koronát. . . 

HisHük, hogy az eredménye kLcsmy kezdet 
ulá n ~ok k al nagyobb lesz. - j i -

HIREK. 
Olvaső lnknak ts hivei nknek boldog uj 

ével kivánva örömmel értesi ljOk miodnyájokat, 
hogy kis lapunknak megjelenésé! nyolc hÖHapra 
előre bizlosi totfuk, kedvező feltételek mellett. Erre 
a cétra nagyobb kölcsön! vellitnk fe l, amelyet 
mielőbb szeretnénk visszafizeIni. Ezt azonban c~k 
ugy tehetiUk. hogyha lisz telt el(lfizel6ink az [922-Lk 
és 1923 Lk évi hálralékot még e hó folyamá~ ~~kll!
dlk, A folyó 1924-te járó 5000 korona éVI dl]a! LS 
kérjUk mietőbb, hogy vállalt kOlelezettségunknek 



UNITARIUS tRTESITO 7 

wbva. 
.t". A budapesti unilárius egyház köz

nevében lethívom összes hivein-

mindenki " ]'g-";;~~~;klllön 
azaz egyezer korona al egvhh 

évben 1'2.000 korona Ez a mini
akár egyuerre, akár negyed

,'""~o Minden pénz a [elkészi 
4.) ciméro~ kUldendit Szives 

JOUln Mik/os lelkén. 
, '924. január 7. 

VlltgkGrOl' DtJin. amerikai testvéreinket 
-..egWogatva, mintegy három hónapot 10ltOll az 
fAUl dr. William H. Drummond al EgyesIIII 
ÁlIImokban. Ezalatt több helyen predikált. Mini 
a Nernzetk01J Vallásos Kongresslusok utazó fő
tttkAta résztvett 10bb nagyszabásu konferencián. 
Social:s tevékenységIIkről ismert N6szöve1ségek 
ta Férfiligák előtt beszélt az európai hel~zetről s 
megvilágitoUa az utat. amelyen a f~lvlhlgos u!t 
kereszténységnek haladnia kell a pusztilÓ haboru 
ta bék.: romjainak eltakaritásAban Ezenkivlll a 
mlgyar IIgyrOl sem fel fdkezetl meg. Menekml 
hiveink s kllzkMO erdélyi iskoláink nehh sorsa 
iráni sok rokonszenvet ébresztett al: UJ Világban; 
minek tanusága egy p.ir igen érdekes levél ame
lyet a karácsonyi IInnepekre kaptunk Dr Drum
mond afiát erre a hosszu ulra gvOngéd-lelkll fele
sége is elkisérle. Amikor ezeket a sorokat irjuk, 
at Ö hajójuk Indin felé v .. Ue uljat, az isteni !'rond
viselés oltalma alall bizton-bátran szelve a Csen
des ocun hullamaiI. Ujévi Ill.enetél szivesen vet
IlIk át laplársunk, az "Inquirer" lapjairól. Szólt 
ez mindazoknak, akik vele egyUIt f~radoznllk 31. 
emberszerelet evangeliumának megvalósitásán. A 
mi rÚzOnkrOl viswnl testvéri szereleltel IIdvözöl· 
jOk öt h kedves nejét nagyszabasu misniójuk 
~gyrénének sikeres befejezése alkalmából s azt 
kivánjuk, hOj!'y Indiában végzendő áldásos mun· 
kAjuk ulAn, vezérelje öket szerencsésen 1\ jó hten 
bau, Angliába. magas hegyen éplll! \'endégszeretö 
caal4di hajlékukba Onnan majd _ rem~lj llk _ 
I nyár folyaman hozúnk is eljönnek... Come 
and welcome ! 

német 
unitArius 
t~li nyo 

adományokkal 

~d':?] ,;, .. 

szer
megkezdi. 

erre a c~tra elfogad ~s 
Lelkésd Hiva1al (Budapest, 

4.) .Bls dDt, qui clto dot .. . " 

Debreedal Illvelttll: rén~re d~. l6.-aft 
Istentiszteletet tartott dr. C$iki Gábor missziói 
lelkész. Rel. testvéreink, mint minden alkalommal. 
most is szivesen engedMk lit templomtlkat ts a 
kegyszereket. Al: Istenlisztelet urvaCSOra051táaal 
voll egybekötve. Mintegy l5().en veUek részt at. 
Istentiszteleten, amelynek IInnepélyess!g~t emelte 
az is, hogy az urvacsoraoutás alatt rimár lia 
uinmUvésznő tnekelt gyönyOrll egyházi éneket. 

A .Bud.pe.U DivJd PUet\c IIlu"&i 
Egyesület- réuére Kincses Lászlő fIIzesgyarmll.1i 
lelkész alia 197.000 koronál, BaraMIIstván hód
mezOváslirhelyi lelkész alia lOO.OOJ koronál kUld
tek be. Ez OSszegekel a fuzesgyarmati és II hód
mezővasárh elyi hivek adakoúsából gyOjlölték 
Össl:e agilis lelkészeink. Ugy nadakozÓ hivekneIr., 
mint a fáradsAgos munkál végzO lelkész uraknak 
ezuton is hálás köuönete t mond az EgyesIllet 
vezetősége. Köszönettel tallozik még az Egyesll~t 
az Unitárius Nőnövelségnek, azért 1110o.OXI 
koronáért, melyet leninevezett szOvetség szegény 
unitárius egyetemi hallgalók karác50nyi segélyére 
adományozott. Hála az anyagi segitségért, de még 
nagyobb hála a nemeslelkUletérl. 

Karac,onyi Onn~p[[nkOn 493·an vetlek 
urvacsorát. A kenyeret Józan Miklósné M1iut. 
asswny, a bori Su1hl1láry Pál, Kiss M. Tamás 
és Lázár Gyula hiveinkadományozták. Köszönjük. 

A Prot. N'1Z6vet.él dec. 28.·'" tartona a lX.. 
Ráday_utCli Theologil nleYle.nllben éfi reno;l !S köz&)'iI· 
lés~r, amelyen :u UnUárius N6tlllvelSé& is Hpvise letll: 
mag't. 

Az UP1t4lriu. NlIullvet.il mindtD b6 mASQdit 

cdit6rtókjio d~luti\D 5 ór.kor iYOIW tari ls BibliaoÓrit 
a lelkhz.) Irod~ bln. 

A Budlpu1 D. P IIJ III4Igi EcJulllet 1923. dec. tS. 
ls 16"n tartot1a fo'yla!ól~go .. n IV. ~Yi rendes k~gylile
sét. A Irözgyll lesen megjelent jóun Miklós pilsp. belynök 
és a N6nOvelség veze16 !.giai is. A k6zgyOléll eln6kké 
SzabÓ IstvAnt valanlorta meg. 

Kebll T.n'et m'relul, jun;~$, szeptember és de· 
cember bó r/s6 yu'map!!n délu"n 5 órakor. 

A . Kereulby "J".j,1 Egyedletek ' "'liyar 
Nemze!i Sz6vetstiinek nem ,eli bi,otlS<iga 1921 dec. 
8.·in ünnepelte .fO ives lenllAUisának jubileumit ard. 
theolOgia disdermeben. nnadalmi .tllhra és felekezetre 
való kül6nba~g nél tOl n'gy_dmu k6ll!n~l ünnepeile 
Oszintén aL Egyesü'etel, amelynÜ ildhalbaD 40 év ÓtII 

sohn rwuDtlek. 
t.elkiubelkt,U .. Oe«mber 23.-tn iktattAk be a 

pesti Ag. ev. magyar ~hb ll$Ori h;ntalib. Ke~~ 
L.jo~ lelkészt. Egyll.bunkll a b!ikt,tá$On JÓt&n Mil<k» 
pDspökl v,kárius él Din • .!ny Mózes egyh. gondnok kép. 
viS<"lt~k. 

A D. F. 
] 

EgyuQlel az évenként 
"'! ";,i értesUHlnk, el6relátha
-s '~~' meglartani. Meghivók 

ElIYhhl ,d6t liutt~k • mult h 0111. 
, ~o.CJ 100.000. Iruy 00.000. dr. Kocbllt 

.";" L. ~.OOO. SimQ1l M. P.40.000. Oispir 
E., N.I&)' 1., JOrdin V~ WÜll !'.-fM: 

Ot:u6 204.1XX), Gtiby T ~ Bozdlfy E. 
J., Pin!Or L-M 15.000-IS.."" 
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.. I', dr. ""uri.., R . s.rro. O., dr. Mik ó'o dr. Pekete 
Bo. Ir. Dll o., Uur M., dr. Pfc:h A.,n~, T Ih S., Kin 
J., IDa L, ik •. PereU! F.·né, Ád'm V.-n~, dr. N1lO' L., 
•. n.b Oy . B.~,",di J.. dr. Pilffy Gy .. Sledtrfet;sy O., 
.,' ., S .• III. 00II;«'.)' s..~ 10.000-10.000. Ki» j., d r. 
pa: .... o. ~ fIop" O., dr. SJ.entc6,"i F., 

aL &000-81)1)0, 5i_ O .. Szalai l ._1M! 1000 7000. 
P. ~ VitU fJbry O., Jakl K._né, Milbt L., özv

"".~ ... , Vilú t"bfy O., Faluvigi S., lneldl r.-nf 
~ dr. Si",Andi T., Szilke Gy., IIn. 5uk40:. 

W,. Ptte.lfy L.,n~, l,h~6 Á·o Olbin N.gy J., 
Tótb Ád'm D., ~O)I~. 101 ., S ~.1I Gy, Bodóczy J .. 
W"",.U1 J.. Ff/trel)' J.o dr. O~d,h G., Véber JinO!. IIzv. 
Nedf, L-M, MilHfy L, And.,. M., Uta)' Gy, ".1eku 
..... ~ .. Uy H., dr. P'llfy NI .. MtTlon M., Pill M., 
__ I J.. f'.,dlu L , FtbitD D.. kriu. Á., Koncz J., 
0,&" J., PIlHip~ovith B., O,ubt",Oy., Harmol Á., Pt""y 
J., Bel:ti R..D~, Bi,6j., ~,.Hn F. ~COO-!íCW.dr.~k$l f'. 
"I". fitl)' l!._r4i. dr. NUudu,i D.·r.4i, dr. Zukó Oy. 
Ba.boIa A~ Po'gir M., Polgh l., <!r. Polgt, 1., Caha J .. 
BaI~ S , Á" F .. Borbély s.. S~ende Gy., Det$y K. , Lő
dDUY J., Stmi B., Faluvéli A.-d, özv. Fabry E.-n~, SzJ.sz 
D .. dr. KOlma L, Moln', Á., IIn. Ke",SlI~ly O.-né, Bene
.... ti E., Mltu A., 01051 F.-d,C«gezy P., VI'II K._n~, 
«O(lO «ooo koron" (!olytatjuk). 

A 

fdelös kiadó : BIRÓ LAJOS. 

erdllyi YOMlkozhu néprajzi , irodalmi ~s 
IlIrlbelml k1advjnyal megrendelhct6k: 

BudaPl'st, VI., Vilmos cs!sz!r·ut 55 sz. 

"CHANNING SZEll EME" 
PERCZELNE KOZM.A fLÓRA 

legujabb munUja, mt~,endelhe!ú a I>udaputi 
lelkhzi lrodh (V. K(lMry-u!ca 4.) 

ÁRA: m KOR. 

Kádakat 
PattOft)'Obt 

Boredtbyeket 

Me.z6lazdas 
a:r.crUtmOkat 

Tra,aC!Okat 

Koclireszeket 

kelzltGnk 

. 21. Telefon: 5-34 

~' KAR TAl TE m REl ':;::-:.;~ 
llO-n mÚlIaki kuuhd6k BIoIapesl 

BUDAPEST, V., AU<OTMÁNY-UTCA 18. SZÁM. 
~,\liszaki .nyqok ts cikkek, ol~lok ken6_ 
auy.gok, minden mn6gl:u1I1J.t1 beUtb 
ipanlgldm6,.legjutinyosabbln kaphal6k. 

BERDE l.flJOS 
cipéuüzlete 

Budapest. II. Batthyány-utca 48. nam. 
Férfi - és n6i cipőt mérték után kéu.llelL 

JavUást is vIiIlaIok. Mérsékel! árak. 

"STUDIUM" 
KÖNYVESBOLT 

Bvd.~nt. IV , Mu~ell '" KII",t 21 u'm. 
TeleIon ; Na"rént erdélyielib!!I Telefon 
I alakult d llalal 186-81. 

Be,uru ~ft-,,;;, 
küHlIld i ~S hl.:Höldi könyvel is lolyólralol. 

i me~,cnde16,;c~el g}'orsan ts gondonn eli"l~l 

I SZfi~,~L ij~,t~ JOS 
a IX ker. Haller-piacon. I 

Férfi~ és liuruhák. lélikabálok állandóan il 
olcsón kaphatók. 

JÓZSEF R. T. 

, 


