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Március • 
• Ha a te lelkeCel klbotúlod, megululMk; ts 
melujilod a fölCnek n intl.. ZSOIL ClV. 30. 

Nem ism trek rád, te szép tavasz tiindére! Mi lelt, hogy oly borus a homlokod? Hová 
jeitek zsenge: fiirtetd, amikkel enyelegve j11szolt az alkonyi szellő? liová lelt a régi kedved? Az 
a csapongó, pajzán gyermeki kedély, amely ugy tudott örülni az elsO nyiló virágnak a Jét ölén? 
Mi van veled ? Moru:ld I Talán titkos bánat emészt? Talán neheztelsz egykori hívcidre, akik köny
D)"dmuen elpaurolták a tőled kapott ajándékot; a dalt, a virágot, a uapsu~arat1 .. ' Oh bizony, 
Jeaud van. Eddig kél kézzel sz6nad reánk a mondhatatlan kincseket. Olyan sok voll a te áldá
sod és olyan gazdag, hogy a bőség szaruja a mi kezunkben - átokká fajulI. Amilyen a vi1á'I 
klebent, éppen olyan odakünt is, Hideg-rideg, sö!él, magának val6, szenvelgő, sivár , . • Valami 
avatag kOzöny ült a lelkeinkre. Ezért nem tudunk örvendeni neked most, amikor ismét beköszön
tesz hozzánk kopott kőntösödben, tc szép tavasz tündére, ifju Március I Ezérl nem tudunk a kOM 
Una'lelkével lekescdni élted, oh mull idOk halvány kisérlete, oh le keresztre feszhett magyar 
Márciusi 

, ,Pedig a ,,{DId szine" az idén is csak meg fog ujulni, Ha későn is, lesz bizonny~ 1 ~j dal, 
'nw vltág és fon6 napsugár. Madár hangok csendii.lnek majd a bokor árnyán, most bortonéból 
wbaduU I~Jek hálaéneke, majd falusi temptomból égbe $Úrnyal6 zsolozsma, majd h~lhuru há~
Un vonililó szerelmi vallomás .. , Kibontakowak ismét a mező virágai , uivárvány umbc. őltöz~k 
• fö ld ; az illaU.rt6I terhes levegöben a méhkirálynő lakodalmát tartja. , . A lcgsötétebb zug. IS 

bc.k:lik a napsugár fényes özönével, zász.16k lobognak, árbócok pompb:nak, csókok csattannak, na-
• d6k rajzanak, gyumölcsök érlelödnek . . , Ha az őrök Teremtő "kilHxlátja az (} lelkit I· Ha. ' . Ezt 

csall ml emberek mondjuk igy j mert az lsten annyira sz.ereti a világot, hogy önmagát is érette 31dJa. 
Ne busulj hál, szép tavasz lűndére,ifju Márciusi KopollkönlosOdrecsiJlagos egéból.vl,r.tg

a6t bullat a mennyei kertész f on; belőle fuzén lihegő melledre, csokrot a ha;a~ba. Ugy Jlflkaz 
ndt:ed. klán csak mosolyogj, Varázsold vissza vesztett édeniinketl Legyen ez a fold ma az öröm 
& boldopjg tanyája I 

Te pedig, oh mult idők halvány kisértete oh te 
borzongass minket, mint valami haujáró lélekt A 
.eme Ázsiából, hogy u idei~n m!pck tengerében 

a lánduadöfés nyomAn vér és viz 
mely a templom kárpit j" tetejétól 

• , , Bizzál fiam I Akkor lön a magyar 
megujifja a mi . f4ldllnk sz/nit , .. - Ujabb w .... 

• 
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" Tetemrehívás" . 
(MdrduS 15.) 

A MCY 10I0Il10011 szdt a kis harang ... 
Es udmycsopdsa - vdndorulra kelve -
VUuh4nggt ibuszt millió kebe/be': 
be mig Q létek, trc még iti a hang I 
Az a /ulraRgszó minktl hivogat, 
T6dd fIlre népm kis jdtikodat; 
MQ Q szobadsdg dmlepnapja van: 
fu o.nnepe/ni, ktdvt~ kis fiam! 

Tolong a nép a dóm Upcsóinlf ... 
E farka szinben é/ti arja pezsdW; 
Villanyta/ram jdr ezrekd keresztül, 
Mig t/fogadva litl Q pop s beszél: 
.Oh. JN} ki Ldzat!a - s kil a tetszhalott, 
A tothodJsböl uj fét sarjadott. 
Ma jogaidnak Onnepnapja van: 
Jer Dnntpelnl, Úf'IIQ hontalan! 

Ég QZ iJriJk-mécs h/ven, mint Q nap; 
Oltdra/nkról száll a drága tlJmjén, 
S hbnnustoinkkal egylJtt hfjmp~/ylJgvén 
Nl az egeknek kárpi/idba kap. 
Borong a Kdrpat .• ' Es Q négy folyam 
_ Annyi szilaj mén - itt zug, Itt rohan .. . 
E SUllt falak klJz/ osid lelke vár: 
Jtr Qnnepelni, jó magyar klrdly! 

ERY templam - Im! - az Árpddok hona, 
Az aerivu, ifju Magyarorszdg; 
És glórjdsan át meg á/ragyogják -
A kard. .. kueszt... s a tQ'Iiskorona. 
És bus akkordba mtNed el a dal. 
És áll a i)ldszas, 'lima ravatal • • • 
De nem neked szól mtg a requiem: 
ler annepe/ni, drága nemu/em I 

• • • 
Blmbö (akad, kihil)/ a tilt galy, 
& mou/ul, ébred mdr a holt bardzd.a . 
Bl/lnC5tff a kis palak iuáua ' 
És ktI nyomálKm adil, (Jr(Jm·zsillaj •.. 
Irflg att ma munkál W/cuu. ". , , 
S ezer virágban sztpség tlJr elQ' 
Anunk' cn Ur 1IO/6ra IIdIlJa td~; 
}4r lbuvpelnl, buJdos6 Hazám l 

P. b. 

az em.,... 
Nel elet, dIalIII: 

M~rclu.1 a:ondolatok. 
Im: ".rC •• I". Kozma PI6, .. 

Mikor oz 

ves:r;itve, soha a 
labirinljiba ;~~ ';~:;i; 
sztrús~ggel i! 

Eszembe . az ó·kor ijesztO bilvinyimá._ 
dba ~S Jut Mózes hősies, csod.ival ha-
táros kOzdelme: l~tom a prófétakat, az Ezsaldsakat 
~s /erem/ásokat, kik tovább harcolnak az erkölcsi 
tórvény~rt. és lZ egyistenség subadelvü hitéért 

. .FeluJul emlékezetemben az ösindiaiak és 
ehmaJak megrögzött szükkeblü konzervatilmusa. 
es bámulom egy lJuddha, LAo-tze vaRY Coufucius 
merészségét és kltartásit, mely lehetövé tette még 
ilt is a humanitásnak és szabadabb életbólcselet
nek a meghonosi tásá!. 

Eszembe jut az antik görög bötcsészet 
m ikor még .viz"-nek, ~tüz"-nek .élher"-nek vagy 
"örökmozgás"·nak tartották a "végok"-otl Azután 
megjelenik lelki s1emeim elött egy Diogenes vagy 
Anoxagoras, hogy Qabadabb felfogástÓl lelkesülve 
legyözze a sok léleknélküli istenfoga fm al ls egy 
ú relmes, logiltus "Slellem"-et, az anyagon ural
kodó szabadaklTatot hirde»tn. 

Eszembe jut a görög ls római mythologia 
tarka· barka istenei és laza erkölcsei u l4n SQtrates 
vagy Pid/ó meglisztult vallása, magasztos erkölcsi 
felfogása és halhatatlanság hite. Utom Nero ud
Vlrában a folyton betegeskedő Senuát és impo
nálö szabadságharcát, mely a feslett erkö!csü, 
pogány, zsarnok és keresztényeket gyilkoló kör
nyezet daCllra megtudta filozófus tirsaival együtt 
teremteni a szabadsdgnak, emberstgnek, becsl1-
lelnek és tisztultabb istenirnádásnak a bölcseletet I 

S mindenekelő:t látom a betlehemi csillagot 
s a szebb jövö reményében utnak iduló pásztor
csapatot • .. Hallom Krisztus Urunk hangját, 
hogy megcifolva az összes bölcselőkel - vagyis 
inkább .betöltve", kilejlesztve az általuk hirdetett 
nemesebb isten6Zmét - a különbözO .akarat" 
"v~ok" "őrők lélek" "világszellern" vagy a szigonJ • 
..Jehova" helyeit izenetet Iwzzon a mi . Afydnk"
tól és kimondja a semmivel sem pótotható sz0-
ciális programrnot : " legyetek tókéletesek, mint I 

ti mennyei atyátok tökéletes .. . és legyetek egytJt. 
valamint én és IZ Atya egyek vagyunk"; érzem, 
hogy ezzel nem csak 1% egyenl6ség és testvériség 
legnemesebb formajál teremti meg, de egyuttat 
meginditja a saját vttkeink is rosszlndulatalnk 
rabsdjfa ellen irányuló szaoodsdgharcot is, mely 
a legjobb védekezés minden anarchil ellen é; 
melynek hiánya okozza a materialista törekvések 
Iolytonos mOlcli kudarct.l . 

Es most ismét egy nagyot .ordul képuk
lemben I viláE kereke. & hlllom a reform4d6 IZ -

i 
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Jtall" ntJbtldsdgluJrc szavát : "ilt 1.11011 
nem tehetek" I Látom. Iminl e hatl lmu 
1Mll lakul csak a luJheremwok 
UZtórő lelki szemeim 

puritán 
erkölcs-

módosult 
rejlő emelő 

er6nek kös"önhetö, hogy me~uületelt 
nem a protestantizmus, hanem Servit Mihdly, 
Ddvid Ferenc ~s a többi szabadsághOs feUéptéve l 
meestliletelt a vallások tört~netének leg~rdekesebb 
tiln em~nye, a " legyen világos'ág" ör6k érv~nye
IÜlh~nek bizony i t~ka: a reformáció a reformdcid
btln; .az ujabb subadságharc a protestantizmus · 
ban - hogy megyülelhessék az unitar izmus ... 

Ha valaki most azt kérdezné, hogy mikorra 
rirhaljuk hát i s m~t a legujabb reformácIól, azt 
hiszem egész bátran felelhe:nők, hogy az uni
tarizmusban nem valóyir u a lén}eg es átvállozás. 
MIg p_dig azért nem, meri amint Kos$uth LAjos 
48-ban megmondolIa, ugyanugy m~g ma is meg
álJapithatjuk, hogy hitünk még mindig a "jöv6" 
valláSI. 

De különben is ez nem az emberiség á ltal 
megállapított és dogmákba szedett theologia a 
Kr isztusról - mely az emberi gondolat fejl6dé
sével id6nként átalakulásra szorul - hanem ez 
maginak jhusnak vallása, ugy ahogyazi 6 
nekunk keresetlen egyszeriiségében és természe
tecs"gében el6adta és előimádkozla ; Krisztus 
Urunk szava pedig reformációra nem szoru l ... 

~n ugy gondolom magános óráimban, hogy 
mi ülúnk az 6 lábainál és hallgatjuk varázsos 
t.e5!M~1 II AtyárÓl, a szentlélek erejérül, a mi 
Jhusunkkal val6 eg} esülésünkről, IZ erkölcsi 
fejl6d6r61, kótelességteljesilesr61,lélekkiképz6ör61, 
uivnemesiMsrOI, őrök haladásról, vagy pedig az 
lsten egyetemességér61, alyai szeretetér61, irgal
mirill , bünbocsánatáról és az örök élet szép
RieirOl ... 

S mikor halk beszélgetésünkbe bele 
vegyiil a nagyvilág zajából egy·egy kiméletlen 
MIIi, gyiikllkód6 ilkozódb, hiboru zaja vagy 
dlntlbadsdghtlrcok tobzódisa, osz1álygyűl6let vagy 
IKmrbalMrinyltlek rémes lármil.ja - akkor a mi 
,lbusunk komoran hajtja le a Jejét és halljuk ujból 
• mqvillili szózatol : ,,arról ismernek meg ben
n.lek~l, hogya tanilvanyaim vagytok, ha egymást 
m:retilek ... " 

Ez az unitarizmus. Benne van a görög és 
római bölcsészek minden ereje és benne van az 
ujabb filozófia magasabb szelleme. Meri Jétusban 
ccesülve volt - saját lelkén és szlvén ál~zO
r6dve II ut6 \'or szamára - a mult és j{Jve"dó 
.iIIden értéke. ~~ ha kétyeresen szomor u hely· 
Ille vin ma szinte k~t~'!" fog eJ 

a rettenetes cehh hely-
tartani egyhhunk. 

higyjünk a jiJvendó 
I Minden elpusztul

csak ami il jlJvetuJ6i, 

CSa.IC amihez egy sze~b jÓvőnek vall priviltgiuma 
:- IZ nem enywhellk el IZ isteni tórvtny ki
jálSZása ntlkül soha I 

~id6n tehát e márciusi napokban él~ur.k 
ts szmte beszivni v~lj Ílt e legmagasztosabb 
~ba~~har~ok tiszta levegőjét, mikor meghltva 
fIgyeljuk .a rugyek fakadásat, a lüszál növekedt_ 
st t, az: uJ ilet megmozdulásai, 61 lazasan virjuk 
a melegebb napok ~ne~lú elöhirnöke;' _ adjunk 
összetett kezekkel h~ l áI 3Z Islcnnek, hogy leg
fen ségesebb márciusi ajAndékát; a kereszténYSég 
legfiatalabb, hervadhatatlan hajtá 'ál _ a jövendö 
örök szép vallhát - nekunk adta. 

Giesswein Sándor pápai praeIa
tus emlékezete. 

ElnőIri megnyitó • "lagyar BUetg"umtlnel! 1924. lebr. 
l7·in tar10U em"klinnep<én. 

Mély tn tisztelt Közönség I - A Népek Sző· 
vetségét ElőkészHö Magyar Békceg, esülelnek 
gyásza van. Ezel611 3 hónappal vtsztette el mgy_ 
nevü t lnökél, dr. Gies~wein Sándor. papal pre· 
látus. nemzetgyC'tlési képV i se l őt, aki 191 0 Óla apos· 
tali bU2gósáJ:!:!!sl irányitotla az egyesület mukö
dését s az ug)"nek megértő barátokat és kU7.dő 
bajnokokat toborlo1t idehaza és a külfölden. Ér
tékes szellemi er6inek teljes bi riokában dőlt ki a 
z.úzlóvl\·ó a küzd6k sorából s reánk, az 6 szel
lemi örökóseire, vár a feladat, hogy a B~ke pa
tyolaUehér dSllaját magasm loboglassuk, fe!Li!
emelve azt a mindennani élet vásbi zaián; felül
emelkedve a napi politikának változó esélyein, a 
pártok szenvedelmes tiilckedésén. Mert ez a z.iszló; 
a mi programmunk. l:s ez a programm; a mi 
zászlónk. 

Azérl jöUunk egybe mos! erre az eml~k
ünnepé lyre, hogy gyászlátyolos zászlónkat unne
~Jyesen meghordozva, meghajtsuk azt a rokon
Irányu egyesületekkel egyott annak a férfiunak 
megdicsőül! emléke e16tl, aki testi és lelki erői
nek legjavát a nemzeti társadalom regener.tló 
munk'jinak szentelle. Az isteni Gondviselés ~ránt 
mélységes hálával telik el a mi szívunk, amtdón 
elismerjuk, hogy az iddlis lelkületü és sz~les lát6-
koru vezér az • Urnak választol! edénye" volt; 
engedelmes eszköze annak, a fensőbb isteni lka
ratnak, amely 6t állandóan munkára ~tökélte 
az 6 nagy céljainak szolgálatában. ,.HI1tcm és 
atért szóltam" _ mondja az apostol. Hit/Is azirt 
szólt a mi szószólónk is a teljes mei?gyó~6dE5-
nek egyszerü hangján. akár bizalmas bar.tlt kör
ben, akár a népek nagy tanácsában azokon a 
kongresszusokon, amelyeket az 
egyénisége nélkül el se tudunk "'Ié," 
adtl szól!, a S7árny3 ~ betiiknek . 
pecsételve meg fenkölt CSlmekörét t VIlág:· 
nézetét, melynek symboluma, mint jósá~os .moso}v 
mindig ott játszadozott .az ö besz~des ajk!' k~". t. 

Hiu a lelki er6k harmonikus cgyutt·"u~ó· 
dés4!ben az egy~niség erejében amely ·l lárSI· 
dalmi ftjlőd6t nemcsa.k lZ~rt moz.:li tja e1ó, mert 
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blán 6 reá is haszon vagy dicwstlr fizár
hanem aztlrt, mert abban öröme telik, 

""::' kifejli és megvalósilja önmagát. A párhu-
haladó erők egymást elösegHi~, az eJl~ry' 

_ végeredményben - klegyenhtlk 
tgyénistg tiMt Q szocldlis holadds 

ti szellemi a 
sitIDnk van. A van arra 
zetl kullurdnkat az elposványosodás/ól 
is megWdelmLzZe Az ö eszménye ezen a 
mezőn - Q magasabb idealizmus/ól lithatott 
mEtiny feminizmus. 

Hitt a pünkösdi lélek hatalmában, rnely 
annak idejében ékessz616vá tette a tanilványokal 
S az .egy akarattal, egylJt/" védelme alatt tol· 
m.icsolta az. 6 szavukat, amikor nagy bátran hir
cktt.!k az örökkévaló evangeliumot, megtérésre 
inditva at. emberek ezreil és millióit. At aposto
lok a surelet nyelvén beszéltek EzI pedig min
denki megérti, akinek énő szive van. Ezérl lor
dult ö is el a Bábel tornyától s előszeretettel 
csUng6tt Esperanto iskoláján, ahol az 6si jeibe
szédet a mindenki által épp ugy megérthető, dia
dalmas, egyetemes ABC váltotta lel. Nemzetköú 
nyelv, amelyen éppen ugy lehet imádkozni, lel· 
miteni, inteni és vigasztalni, mint a saját nem
zeti nyelvünkön ; csak - gyOJölködni nem lehel 
&. nem szabad, mert az egyetemes nyelvegye
temes embert kiván, aki az önzés gözköréb61 
mir kiemelkedett 

Hitt a Btke egyedül üdvőzit6 Credojában, 
amelynek mi is mindannyian hitvallói vagyunk. 
Meg voll győz6dve róla, hogy a régi jelszó: .. si 
l'ls pacem, para belfumM lejárta magát; s a sze
mUnk előtt lefolyt véres tragédiából is láthata 
tala, a hAboru csak ujabb háboruk sz(Uö-
oka. .akl fegyverl fog, az fegyver dltal 

Az időszak, amely alatt az 6 nemes 
a Békeegyesület elnöki 

nálunk a béke esz
háboru saz 

nem egyszer 
a házi 

bajnoka a mi yez~riink, akit haló poraih~n is 
áldunk s nevét ImáInkba foglaljuk. Egy szép és 
tanulságos. hasznos és munká; elet véghatárán 
mellán óhajtá az L!r s~etlnt való pásztor 
hogy nyugvó poral az Andesek Krisztusi. 
legyen az emlékjel : vobis. " Beke az omá . 
halár~ko~ I Béke a templomok küszöben! Béfe 
a házi t~zh~lyeknEII BEke _ a szivekben I _ 
Mert ha Itt nincs, akkor egyebütt is hiába keressük. 

. Pax vo~is!- Ez. az 6 jelmondata. Ez az ő 
képmása. lelki szemeImmel ujra látom öl Utam, 
amint a hegytetőn áll, szeme térben és időben 
messzebb elvisz, 6 kapcsolatokat talál a távoli
akkal is, az ő psychikai kőre StéJesebb, _ azért 
vá!tódnak ki belőle uj eszmék, melyek nemcsak 
kortársaival s nemcsak az 6 nemzetével kapcs~l_ 
ják egybe, hanem a tavoli nemzedekkel és a 
vi1:\gku!tura nemzeteivel hozzák lelki közösségbe. 

E' en a lelki magasl3ton tiszteljuk meg el
hunyt Mesterünk emléké!. ÁlJjunk lel egy pilla
natra J ... 

Ezzel a megjelenieket szivesen üdvőzölve: 
emlékünnepélyünket megnyitom. I M. 

Erdélyi magyar tanárok. 
(- Level S~ N. barátomhoz.-) 

Megőtültem level~dnek, de rnegdöbbentett. 
hogy már nem Tordár61 ittál. Amitől évek óta 
féltünk, bekővet kezett: a ltaromstdzlves tordai 
unitarius gimndzium kapuja bezdruft, évszáudo
kon át összegyüjtött könyveit senki se lapozza, 
senki se olvassa, a hiromsrlzéves fáklya lángja 
kialv61élben, a professzorok, nehéz idők meg
tépizolt aposlolai elszéledlek a szélrózsa minden 
irányában. Egy-ketten otthon maradtak, az egyik 
bizományos lelt, a másik imok egy gyárban, a 
harmadik vadászatból, madártömésbőllengeli "le
tét; egyik volt kollégánk a Regálba került, am'· 
sik a Salonta-Marenak elkeresztelt Nagyszalontán 
lanit, mini romin állami gimnáziumi tanár; derék 
igazgat6nk, a kemény gerincü Varga Dénes, nem 
mozdul Tordáról, ott m3fadt anyagi támogatás, 
nyugdij nélkül, mint egy szebb magyaf mul~nak 
élő tanuja, mini élő tiltakozás a mai, kulturat!pró 
jelennel szemben, mini egy ujkori Janus, akmek 
csak összeszoritott ajkai néznek a multba s tágra 
meredt szemei a jöv6t keresik, a bizonytalan fé· 
nyút, a messze dereng6t, a fényl az tjsukába.n .•. 
És Te, jó Nándorom, aki fanatikus hUtel és gyonge 
testedlől alig várható buza:atommal tudtál a leg· 

időkben is az irodalomnak, a tudásnak 
ember elölt m~g- nem hajoltál, de alá

szolgája tudtál lenni minden oly eszmének, 
az Isteni szikrát éreztette, - Te Aradra 

j I' . beálltál egy' könyv-

Ugy 
hogy nem 

rnlnt egbzen 
miután ebből 
és kőnyvcid 
~~gyakoT
::: elkéstB 

<."ra les-
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II II 

c'apásokat a 
ennek I sdvóssiga, 
a csapisok mind 

. I 

I 
alegyőzölt ntpck 

j .OrŐk törv~ny, hogy 
gyarapodnak a terúlel s.z~ 
• 1~lek melysfgében ... 

;~~~~I;i;,~,~/,amil, niltsrl! td-
~ SU1udma és az 

. . A magyar
$(Ifsl1n , hanem 

mennél belltrjtsebb, 
, ..• surf s ez· 

1 s a romdn t;;":J;~,1~~ 
A sulyos Mny~kkel szembtn _ 

könyvekd, betiltják at Emke 
k~nyszer illamositbsal ör-:um,. elemi iskoJikat s 

.. 

dai unil~rius gimnhiumb6\ & $010 mh erd~lyi 
k61.émsko·'ból, a mQf()lar energia hdytt curltl: 
irodJban, butorQl/eltun, b/zomd".,1 raktúr/1O/a 
köny~ktrtskMbbt'n folytatiQ lappangó Ilrttt· ~ 
magyar tnrrgia ntlll halt meg; a ueUem m~gi.r 
csak örök érték, ~ magyar géniusz integrilhit 
mégsem lehet korbkcsal mrgszúntetni . .. Te 
kedves NándOlom, eld~ l l,i magyar b"'tok sorsá
nak tipiku~ képvlsel (j j~, lelutsz II plllc~be ~s lel_ 
szal l OSl a gal~ri:l.rJ , könyveket porowi, csoma
goisz és IIrra !,!ondoISl. hogy mindnek utJn ha 
lehet, M~gy~rorsdj,!ba jöss? tanárnak . . . N~hél 
mUllkát véglel most. barátom: a vlldgtörUrr/'//eg_ 
fájdalmllsllbb Ilnyaggylljlisit, de drdga klncsektl 
g)'újtesz garmaddba; a nemut! m~cnláztatdsl)n b 
fajda/mon á/tisztult, meleget fS vildgossdf!OI átusztó 
világnhettl hozol haza a magyar iskoldba . . , 
Szenvedsz erOs, If,r li I S If, tekkel, azután ha:ujOsu 
kiboritod tarsolyodbót a vereJ té kC'sen szenelt d rAga 
kincseket . . Bud~ pe~ten mostanában egy káprj
zatos szinmű ej telle hatalm:l.ba a szinMzjl ro em
berekel A vörös malom, Aki ennek sug:l.i kör~be 
jutott - i~ log ja lel l szerz6 - abból kiveszett 
minden jó és mmdell rossz, minden aljM kiüt
kötött belOle. Az emberek - m:l.r akik - lelke
sedtek, 6Tjőnj,!tek a dar:tbért : eugem elslomori
tolt, lesujtott, fellh.itott . .. Snkkal iobban hiszek 
az emberi jós.1gban, mintsemholO' az ékezdeket 
nyujtó életnek. a vörös malomnak ilyen mr gront6 
erőt tulajdonitan~k. . . Egy mds/k malomban hl
suk in, a Idjda/omnak, a szenvedésnek s"Ut 
malmában. mt/y kihozza, klttfmelf a jót, oz irti
kest, a fl'/l'meMt azok Ie/kéMI, kik hatásk"rik 
jutottak . ,. Kedves Nándorom. Bennl'tekel mdr 
lJriJl, at, vág, kinoz ez a lekete malom, tehát ne 
féljetek, mert meg fogtok nemesüln! is munkdfok 
nyomán diadalmas, uj maRyar elet fog mtg-
szOlelni. Dr Kem/ny Gábor. 

Egyházfentartási Alap. 
Lapunk táTtáig b~rkezC'1t sz ives :tdományo

kat hUb kösl0netlel veUük 3 mi Alapunk javárll. 
Most első izben jótt koszoru· megváltás eimen, 
özv. Mikó Mlklósn~ elhunyta alkalmából nagyobb 
összeg. Ezt at ~letre való ide.1t dr. Jéger Kálm:l.n 
ls csal:l.dja vtzette be, Akiket u Ur meglátogat. 
kövess~k ett a kegyeletes ~Idaad:l.st S akkor 
.a kicsiny ezerre szaporodik . •. " 

Aaonymus 500 eltr, lis~lófl.tYi Eördögh J6dCf~ 
(Cle<:lt) Csil1~ry Kltmin (Clt'C2:e), Cs.ilh!ry Andor (C~· 
eze), dr. 'Jéger K.tlmtn 100- 100 ezer, Gloriana 72 ~ltt, 
Endrei G~ZI, Imreh J6utf (Alsó_Dabas II.) 5O-SO eter, 
dr. L. Sándor Bath, (II.) 40 ner, GömOry laml)' (Alag-U.), 
dr. P,tlflv J6zsef (HmvAllArhel)') 25- 25 ezer, FekcleZoUAo 
Sopron_ft), Ou. Rend Oomonkolfl6 20-20 cz~r, Grego
rlk J~nos (Göd) Albert l"'OBn~, Blrt.lan laJos 15-15 
eler, OllmOry Kom~l (Atn!:l' VlI.rn~H B~f~ (Sáros!}a!ak), 
Cska Elemér, ifj. Alm.')' Óz.sef, MArko! Mózes (R~!!.g). 
dr. SzengyOrgyi Ferenc. SzabÓ Ferencné, tl3vrl,ne.k lajos 
(t:rdöteltk) 10- 10 eler. lIofier ferencn~ 6 enr. ~omlya! 
ÁrpU (B~I~tongy6rök-lIl.) K"ÓCli jó .. efné, dr. U.nl 
Albert (l>écs) ~ ezet, ()eo!s)' K.rol)' (11.) 3 eur. 
1.-V. kÖllemfny összege - 7.298680 K 

VI. "" 1.351.000 K 
Egyiitt : _ 8 649,6110 K 
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HIREK. 

hl'gy 
i dijat , 

beküldeni. 
akik eddig 

nem tettek 

C~I;t,Udunk. 
!" hogy 

ben
hi 

az htéke 
i aranykorona sem. 

',~;'~; -végéig elöfizetnek, 
már kiegyenlitették 

azoknak a befizetett 
v~géi, befizetendO 
elOfizetés "Iegyen-

pénzt, pénzt 

Az Unitárius ~rtesltO 
kiadóhivatala. 

lallúdltorást k~rjiik be'elenleni, mivel 
tapunk ~ok p~ldanya vis57ajl'lll mert a kiadóhiva
III a ri2i cimrf' kürdi K~rjük'továbbá a postai 
~Qldtminy!ktn annak megjelölés~t , hogy 
DIIJ}en . dlTa Ion II p~nz: a lap elő fi zetésl diján, 
qyhbl ,adóra,. fentaltá· i alapra vagy más j6t~kony 
din, mivel a lelöletl~n küldemények elkönyve
Ibe nehéuél!;ekbe ütközik s f&etrté<ekre adhat dW"w ~ 

kik nagy 
kedves gyuleke-

urVI
Jónn 

A 1l:onfl"!l~cl61 tanith mirclus 2-&n m _ 
kezd~ött. felhlv)uk a uill6k ligyelmét arra h eg 
konllrm~landó gyermekeiket m~ most kGl~ 
el a tanltisra, mert a későn ;elenlkez6k '6 
évre maradnak. A lanltás ideje «helye' a, ld vő 
vasárnap délután 3-4-ig a templomba~. mm en 

Kebll ~aná.~s elfogadta az 1923. évi sd.m_ 
adást és a tlS.ztUjltÓ közgy~l~st I. évi április 6-in 
(vn~map) ~él! 12 órára tuzle ki. Erre minden 
adóflzetO hlvunket meEhivjuk. Csak ann k 
a szavazata érv~nyes, aki egyházi adóval nin

a 

hilralékban. cs 
.. KtlzgyDlést tart budapesti egyhhköu~gunk 

4prrhs 6-án, vas.im.ap déli 12 Órakor (Istentisztelet 
ut~n) .!l lelkészllrodán. Akozgyülés tilgya· 
TI~zlulltás. . 

. Egyházi FOI.nácl dr. Mik6 Gábor és dr. 
Mlk6 ferencet beválasz\otla tagjai közt!. 

A m, kir. belügyminisz_ 
. sz. rendeJ c:tével enge

a magyarországi unitárius 
""'. . Alapg-ja javára országos 

I meg. A gyiijttsre vonatkozó 
. munkálatok folynak és rövidesen be 

felez~dn~k; akkor a Oyüjlő Bizott rág 5zH küldi 
agyuJM-lveket.Már most lelkérjük minden hilroko
nunkat, hogy ebben a gyüjtésben fáradhatatlan 
buzgalommal vegyen rfszt, mert egyházain k len
tartása naID részi ennek a gyüj l~snek eredményé
tól IUgg. 

Az orosházai templom javára ujabban a 
a kóvetkező adományokat kaptuk : 

Havas Jenó Budapesl 100.000 J( 
Gáspár A, Aladár Budapest 25.000 " 
Szilágyi Allila Kispest 10.000 , 
Viváry László Budapest 10.000 : , 

összesen 145.000 K 
Ihlt sztl19bn QI~gfjzolt ime. 

AI: Ifjusági teadélután kedves, családi han
gulatban folyi le lebruár 17-én a Vizesepp tár
saság termeiben. Az unitárius ifjak ism~t élvez!ék az: 
elvesztett otthon melegé!, ezért az Unitárius Nő
szövetséget illeti a köszÖnel. Szinte megfoghatat
lan, hogy az élet ezer gondját61 agyongyötört 
nók hogyan tudnak ujabb és ujabb gondokat 
vállaikra venni s :lZ ilyen sok fáradlsággal és 
költséggel járó teadélután okai megszervezni. Csak 
csodálkozni tudunk kifogyhatallan jódgukon ~S 
hálánkat fejeuuk ki irántuk. A bós~gesen fel· 
szolgált teaasztalokon kivül szellemiekben sem 
volt hiány. A délután közénekkel és Józ3n Miklós 
esperes imáj'val kezdódöll. A tdt egy rövid 
musor követte. Buzogdny Anna, a N6szövelség 
elnöke néhány n6val vázolta a NOszOvels~g cil:
jál, amit a tead~lutánok rendez~sl!vel akar el~rnl, 
Bájosan suvalt Lduló Vi/mike, ami~rt a fiatal~g 
sok I3pssal jul,lmazta. Utána dr. Ktm/ny Gdoor 
tanú tartott ~gy nagyon szl!p, gondo11tban gu
dig eIÓlld!,t a egélz uellemlOlUnelen átvonuló 
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•• 1 lit '61, amely /lZ IElzNeot az egyetlen Igud-
201. a yeritas unitaril-t akarjl megragadni. Me&mu
fatta,1IOIJ' kQlön!)&ökorok,f'jok, egyének mind ezt 
bia_k s a mal lOruv.ros ~Ielfelfogúok kOd ou 
unttarltmusnak egyik t~nyelOnek keH lenni , amely 
.as ember/liget uju al igauág, a boldogItó, ~Ielet 
adó iglmg uolgál.t'ba fogja ,miani. A. !fagy 
h!1a~llogadott elOadb utin Szabó Ist~dn Ifj. el
nOk snvllt két igen uép Ady-verset, amelyet minl
er)' az. iljudghoz inl~zetll nagy költó. A jövőnek 
akaró ts a magyar " mindegy" ellen Iküzdő ifju
*'&ihoz A músorl ujabb lea h vidám hangulat 
kOvetle eg~slen este 9 Ór'ig. CS&k ekkcr osz
lottak el az unitúius csaJ'dok, egy kellemesen 
tOltOtt, ami ma oly nagy rilkaSllg I) d~lut4n után. 'ti emlilJilk meg, hogya következO lead~lulán 
március 23-4n lesz. 

Adom-'nyok a D. F. Ifjudl!'i Egyesület 
célj1in. Az 11 /us'g l Egyesületnek O. L JOzan 
Milliós püspöki vikárius ur ulján beküldött 
500.000 K-át. E helyen köszönjük meg 3 n~vteren 
adakozó segitsqR Az angol misslió dr. Csiky 
(}.tbor lelk~s2 ur közvetHés~vel 5OO.DrO K-át jut
tItolt az Ifjusági Egyesületnek landij-segitség 
céljaira. Köszőnelllnket fejezzük ki. 

Protestán. DIAkmenza fog megnyilni rövid 
Időn beJUt Az eddigi megbeszéleseken a OF. 
IIjusági EgyesUlel ~s IZ Unilárius NOszövelség is 
képviseltelte mag6t. A menza egyelőre a Bethlen 
körben tati! elhelyezést A nemes .~ci6 folytonosan 
b!5vúlni log, egyelőre azonban csak 25 diák kap 
terv szerint jó meleg élelt. 

Elhunyt néhai Mikó Miklós curiai biró 
özvegye, a réRi nagyasszonyok mintak~pe, 74 
éves korában A Mikó család gyászában őszinie 
r&zv~ltel osztozunk. 

Vin szerencsém 
~ tudomására hozni, 

mm alatti 

A .Budapesti Dávid 
állal f. ~. lebruár hő 

unitárius vevőimnek 
hogy VII., Rotlenblller-

kárpitos mühelyemet 
AHm_utca 58. szám alá helyezlem ál. 
'z'tes pútlOiást k~ 

BIrtalan Lajos 
kArpltos ~. dlszitő. 

40.000, Barlbás István, JonUn Viktor, dr. Koncz 
Ján()$, I !IszlÓ DomokO!, Marossy ferenc (51eli:ed) 
dr. Moln:ir DC'UÖ, Ől .... Szinte Otbornt 511nt' 
U5dó 30.000-30000, 5zathmiry Elek' 25 o~ 
Beke Mózes, Bako" Oerjtely. dr Kovacs Ako'" 
dr. Mikó Feren~. Mikó Miklós Kesselbaum S' 
PA1fIy M6ri~ , Fiizessy, Végh 'Károly 20000"': 
20.000. Ujvári UniÓ 16OIXl, dr. Oál JenO (Szol
nok), Toth János. Zollán~ Emil, Zsa kó Gyula 
15.000-1 5000, JÓl!3 Oyorgy. Hollanda Sinllor 
Kokay Endle, Mlkó G.ibor, dr. GiHalv)' István' 
Nagy I slv~ n , P~ la kratvy Domokos. Rediger Ká: 
roly, S,mánd)" Z~igmond. T Orok Kálm.inn~. Or_ 
bok Alad4r 10000-10000, N. N .. tlack'er Arthur 
Adorján Gyula, Nyiredy G~2a. Kelemen Bda' 
02'0'. Péterfy Lajosn~, N. N 5000-5000, ÖSStest~ 
2,826.000 korona. Ezenkiviit SChe}' Ernő adomá_ 
nyozott 100 cseh koro<1ál. Feluthzetóillk adomá
nyat tiSlla szivből köszönjük A bál ti szla jövedel_ 
me I ,04 1.00Cl korona. 

NyugtAz". Egyhbl ad 61 fheuek I mul! tv oki 
-dec:. 31-Ig: J.tnoPy P., Jánossy F., PtQi A. 4800-' 
4000, Török G. (300, Márton j.-né, M.IoIM Gr. 3200 3:n), 
P~t~rly J. 3800, OothArd M. 3500, Székely M., SUkely A. 
Pap j., Szinte J., Sdnle l., Gagyi S, lbzl6 Gy., Székel; 
l., dr. Telman S., Kis KovAcs R., Biszl.ik J., özv. Rend 
O.-né. loyre nClliC$ j. , MMhé l,. Jakabhhy E. Joó M .. 
id. Almbsy J., Durugy f., ü rmössy ZI. 3000-DXl, dr. 
Goth.1rd S., Tlboldi J .• Székely j.-n~, Gál Zs. 24OO-2fOO, 
Pál F.2800, Kiss M. T., Bertalan M., Jobb B.~ 2500, 
Uszl6 M., Kiowyörgy S., Nadler H., Szende Gy., Csiki P .. 
Nagy F., MArion K.-nt, BieliW<y l., FUht A._né, Székel,. 
K.-né, KovAcs J., Jlkabházy S., Marosi A~ öu. Sámi 
l_né. Dimény Zs., Német I·né, Dr. TÓlh Gy. Hoffer F.-né. 
Székely l., Feny~dy P., Pál f., Subó I., jahl N.-n~, K~.iC$ 
J., özv. KováQ l._né, fehér S., ,Somlyay Á. 2000-200:1, 
Benkő j._nl! :2200, Csegezy T. 1800, Nagy J.-n., Sztkely 
F~ 1600-1600, GálfalYi J. , T61h J. 1~1500, Cfipkt. 
E. 1400, Havranek L. IJOO. PUSZli, l ., &:egedi J.-né. 
Ska11 Gy., Puutay 1.., Konnos J.-nt, Puut.y L. 1700 1200, 
Haj05 lII,ay Z!., Alm'ssy J.. Buzogány A. <;tild L, Elekes 
M., Sigmoml K., HollÓII Filep l_né., dr. Moln'r j., Hav
ranek l., Péter Ferenc, KilJóczi I.-né, Fehér S., Jahl N.-nt, 
Haj6s l1key Zs., SJgmond 1<., Nemes Nagy S., Buzogány 
A., GOIMrd M., KiSI K.-né, ÖZY. MonUg E.·né, Densi 
Á., Pál M., Ihbz J., Sigmond K.. Buzog,"y A. 11:00 
1000 koronAt. 

Nyugt6zás. Egyházi 
egész, Iéi vagy 
hónapra - f. 
következők : 

Klein 

- részint 
II. 

, 
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BIRTALAN 

OőmOry 
dr. Hé 
Hackler C_;.: 

LA JOS 
kárpitos és diszltö 

BUDAPEST, VII" AKÁCZF A-UTCA 58. 

I!'dllal aqol bllr-, ualon- fl! IOggllnydlnittJekel, 
lod bW u'badon '11ó olfom!n eb&:l lő·didnyok, 

"'IIIIIJOS icYbt lftdr, malraook, ablalcJol6Lr ké$zi
U~ ts l utok pirnh.i.Ji\ . le&iu~yo ... bb 'ron. 
VldHdek .oronkMIl pontosan kis.olgilUlnak. SI6.
D)"*&rlr, fO"iinyiill ~gó,·W\ és molylalanijjsi\ 

v.illalom. 

dr. at l alan .iltó 

Kádakat 
Puttonyokat 

80redényeket 

T ragac ooka t 

Kocsitészeket 

k észitün 

Kal nlll.n ·p. 21. Telefon ~ 

~~' KAR TAL TE! T V E R E K ,::::".r;: 
L!IO--6:l. m/it.u.k l ke rethdök _._ 
BUDAPEST, V., ALKOTMÁNV-UTCA IS. SZÁM. 

Miiuald Inyall.ok és cikkek. olajok kenő. 
anyagok, mInden muőgndas1gi és ei:)'~b 
ip~rág Izám~ra IcgluL' nyosabbln kaphatók. 

BERDE l1flJDS 
cipénilzlete 

Budapesl II. Batthy' ny-utca 48. szám. 

Ferfi- és női cipőt mtrték ulán készileIr. 
Javitást is válla tok. Mérsékel! árak. 

" 
S T UDIUM" 

K Ö NYV E SBOLT 
Budaput . IV, Mvzum.Kll rllt 21 u 'm. • ~ 

T elefon: N'Uré1z\ e rd é ly ie kbői Teleton 
186 81. a ii kIl It IIJ vAllalat 186-87. 
Sz.akntlLnk!k, szép;rodalml, egyhá~ és egye1elPi 
lank6nynk rl\.ttra. Beuerez és .dllil mind'" 
kapILat6 kill1öldi fl! beJlőldi könyvel ", folyóIraiol. 
Vid~1ci megrendeléseket i:)'orHnés gond~n e1inl~1 

, 


