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Magyamrsúgra nézve, hogy 

Szent Év. 
(1925.) 

Me~clenlk havooklnt. 

E!6lizeitsi tra: 
Egy hIc . . . . . . 2 lr~nykorOl\J. 

Pouony : 1848. 
clöbb Erdélyre, uutin e~ 

religio). 

.Az Urnak lelke van ~nr.jtam, mj"elboty metkenl 
engemet. és ~d.t küldöll cngl:met, hogy birdessem 
111 Umlk ked~es tSltendel~t.· 

Lukjcs ev. IV. 18--19. 

Kip-kop, kip-kop .. Cseng az arany ~alapács a Ponlifell Maximus kezébtn, amin! meg
nyitja vele az Otök városban Szent Peler kapujá!. Minden huszonöt évben egyszer nyUlk meg ez 
a kapu, hOl!"y küszöbén a zarándokok millióit. Milyen fens~ges hi! és elgondo· 
db vezeli öket a fel61 oda, ahOl egye<101 remélnek sebeikre balzsamot, bOneikre 
bocdnalot! Egész , testöket sanyargatják, múiljukat felidézik, tévedéseiket, bollá· 
saikat keserve5en igérnek s miala!! lábuk még a Campagna porát tapossa, 
leikQk milr 011 rajong az ollár lépcs6inél, amelyre föllekinleni is alig mer· 
nek. ~s ez igy tart a római ei!yház bevell szokása szerint. Agyengeknek - ~rő, 
az er(lseknek _ vigasztalás, a szenlekIlek _ lelki gyOnyOrllség. Itt még a kételkedés ls leoldja a 
maga hétköznapi saruit s nemes onmegalázkodllssal iimeri el, hogy az a hely, amelyen áll, szent 

lOeIY . . • "uU: Aki ide IlCI 

D8prÓI-napra 
1116dolatban ; 

egyuer 

önmagával s klllOnválva az elet apró-cseprő gondjaitól! 
emelkedik a mennyei Alya ellltt való gyermeki 

Ó karjai nem rOvidllltek meg, az O 1~lke ma ls 
venni annak idvezilö sugarit s II salát életllk

;;i~;i,. a megtisztulásnak és az ~j életnek hathatós 
3:1: ilyeneket elkUldi hozzánk IS, hogy .hlrdessik 
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•• 
ta~.on " saját kebelén r A mostani sient évet unnepeljllk ':lieg .ml IS. Zarándokainkat, akik hOllZ1\ 
Lil~ÓI ünnek. jönnek scregcs1U1. hogy az Ihlet szárnyán Istem m~ll:nyu'tvAst, angyali kedtlyt ts 
olrők ~mberl népsége! hordolunak nerle - ~sá:lsu k be a ml szIvIlnknek kapuján. Akiket 
slcrell!lnk eddi~ is. szertS~(Ik ezután rntg jobbln, anal a szeretettel, /Imely mindeneket elfedez, 
m.ndcnckl't elItI'. Akiket ~yQIOU(lnk . hordva kebeHlnkbl:'n a p:lkol zlnrátnakának emésztő lán~iat 
_ ,1zokn"k h()l:~á~sunk meg a Knnlus bocsánatávaL S óleljU k magunkhoz az egész világut 

báes5i!gcs boldog áhital;al Akk T lé<:zen az 1925. mindnyájunknak szent év; igaiAa .az Urnak ked~cs esz/endeje ... • 
Szerkeszló. 

TesI/fo valt Ige. 
(w. c. Oannett) 

Hogyha ~an egy megü/ö, ke(/~es. jó bard/od, 
odj Mldt üte a minden ható Istennek I Ha senkid 
sincs, legalább a szabdd falát Iktsitld Iti lIagy 
fiff/ok orckipd~ef, Amint ndjuk tekinttsz, II klpek 
mtgtle~cnednek l(fltp ~tk a kere/bót. Hangjuk, 
mint el/tndl/halat/on hord riadó, mogd~a/ ragad. 
Móskor meg szelidea megayugtat, mintha ~irdgos 
ré/en, lassu csermely partján andalogndl, Most a 
lelkesedés borl/ lungba, majd szégyenéru/ log el, 
amint bh/u/ólug intentk, vagy mrgdorgdlnok a te 
ja~adra, lelki Ilsztasdgoda/ munkd/~a. Ha csak 
jtlsoha;/asz és nt~eiket imdidba fogla/od mdr oz 
is jót mz néked. ' 

/vogy ls neveutes ig02Sdg van elrejtve a 
Je~!1I! vált Ige lanába~ Is~en, aki Dll loppang a 
SZikla kelNIIben, ott lIIatoz/k a virág ktlyMben Dll 
szárnya/ a maddr riJptllNn, nekOnk [s megmutatja 
magdt - fDldl eszméletüakhiJz klJzwtlen kául d/l~a 
_ emberi alakban, az ó ~álasztotl edényeiben Amint 
egymds szemébe lek/nlünk, úgy tetszik nekOak, 
mm/ha ISlen maga mosolyogna relénk A nagy tudds 
Bunsen, halóloJ dgydn az ó hűséges éleUdnának 
e/holó hangon, de mé{vségcs hittel mondd: .A te 
orcddan meglá/tom az Oriikkévol6l~, P. b. 

Boldog újévet , 
m Tiu.telt Sier.kesztó Úr! Kedvesen lepett 
kOeg egyik utóbbi le~elével, amelyben egyebek 

zi arra kért, hogy ITjak néhány újévi godolatot 
!J!:i~:s~té~}len metó!jelenO .Unitárius ~rlesitO· 

. gauon mondom hogy na,yon ·ól t 
nekem el a kérés mivel 'azt h· h I ese t 

~~~. h~r:,in!i~~r é~;ore ~eke~i~;a'uno~~l, b~~;; 
kapcsolatban utoljira v&t kIrály megkoronázásaval 
Budapesten és i 7 év 6 am s .azóta nem voltam 
mel nem t.lálk~itam ta ottam szereteIt hiveim
rneR is látogattak én sn:a elj:yesek koronként itt 
gatbukat és még' kevés;l vI~z~nolhauam láto
~Iyeiken. felolvasasaik ve e tem részt Unne
~dagy lelki élvezetet tal~~~m a:i~Y,~~~b mindig 

vC/zLetet én is m'nd. egy-egy 
mindnyá.oknak I ann~lszor mondhaltam ott 
ez a IcI~~réae . tt!~J a tlutelt uerkeut(~ úrnalt: 
il élOUÓYal a mat adott arra, hogy ha nem 
GdVOzölheue Iilem,élyesen,. hanem Irolt bctlllr.kel 
lZiaI m udapesü a által6ban m 

uete\ttt hlvtimet, amit ezennel telles ~!~~~ 

MI meg is teuck ; de ami al 1Íj~i gondolatokat 
iII~ti, erre né~vc nem ki~ Ulyarban vagyok, mert 
miután - salnos - ml cl Idő szerint két kUlOn 
ország lakói vagyunk, kérdés, hogy ugyanazon 
gondolat?k tamadnak·e lelkünkben, ugyanazon 
slukségelOk és klvénságaink vannak-e s vajjon 
lehet-e még imádságunk is teljesen egy és ugyan
azon Istenhei! 

Igen ez a szomorú állapot, amint mondám 
nem kis Ulvarba ejt újévi gondolataimra nézve' 
de figyelmen kivül hagyva e külombségeket, mégi~ 
megkisérlem, hol?)' felkérésének eleget tegyek s 
ehh~z képest első újévi gondolatom ez: .Ragasz
kodjun.k hlven ts Igazdn sztnt va/ldsurrkhoz·, 

AnélkUl, hogy mis vallások hitcikkhelyeit el
bírálnám, vagyamieinkkel OsszehasonHtanám 
azt hiszem, hogy felekezeti elfogultság nélkOí 
elmondhatom, hogy a mi unitárius vallásunk hit· 
cikhelyei tisztábbak, egySierUbbek és az Úr Jézus 
tanltásainak megfelelObbek, mint bármely más 
keresllény felekezet hilcikhelyei. Szinle érthetetlen 
h~ annyi megtámadtatásnak és UldOzésnek voli 
kitéve a multban és sajnos, hogy jelenleg is go.. 
kan nem rokonszenveznek azzal s csakis a lelki
ismere! szabadságának legalább elvileg elismerése 
az, ami lefegyverii elienfcteinkd, hogy mi i~ meg
gyOlOdésank szerint hirdeihessUk vallásunk igaz
dgai!. és építsUk kOiosen az lsten országát. De: 
nagy Igazság rejlik a költO eme szavaiban; 

.Ne csak veszélyben légy szerény, 
A béke vészesebb, 
S melyet vág álmos népeken, 
Gy6gylthatlanabb a seb.· 

Ez adla nekem az első újévi gondolalot, 
hogy ragaszkodjunk hlven és igazán szent valla
sunkhoz, azu álljunk e11en minden kisértésnek, 
mely vallásunk szeretetét csOkkenteni, vagy min
ket attól .eltántorllani .akarna. Mert az OrdOg mosl 
sem alSZIk. Ami az Ur Jézussal megtOrtént, hogy 
~z OrdO~ újabb meg lijabb Igérelekkel háromszor 
IS megklsl!rtetle, velU nk is meglörlénhelik.. Sok 
Lit ja és módja van annak, hogy aki hitében nem 
elég erOs, hitében ingadozóvá legyen. Talán ép
pen .. val!ásunk tisztasága és egyszerll;ége nem 
eléglll kl. Inkább szereti, ami burkolt I:a homA
tyos. Credo, quIa absurdum, azaz hiszem mIfeI 
!lem értem és szeretem, mivel tObb ceremönfl, .... 
lir. Ime a Ir.1sértések, még tObbet is homatn. 
f~1. legyen hát erőnk ezeklr.el azembe/:l ... int u 
Ur jézusnak volt. azt mondani: "TiVOlI el si-
Itn, mert mea ~agyon Irva, csall. a te Ur." .. 
1'leIledct Imtdjad" MltadJunlt Ille&: bit mi • 
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eppen az 

11Iteü1kl1r im''''''val t6ntorUba
ertjn gyakoroljuk lIUN&almlun 

keresslIk &; kOvcuDk az igu
. "Onlclen "1-

mindenl, 
Iqyen 

r""rom4gi 
Jku:ltI&lr hozzá 
........ hoz s azt 
IYltOzstgeink is Mi erdélyiek .egye
temes egyházi adóval lerhellllk meg hivemket ; 
kGlönOsen iskoláink fenntartása érdekében, meri 
in az iskolákra nemcsak .:tr; iljuság nevelé.se 
szempontjából van szükségünk, hanem ~zek ~IZ
lOsiljtk fdjunkat, nemzetiségünket is. Ha Iskolámk 
nem les~nek, anyanyelvIInk lesz veszélyeztetve. 

Szóval ill is ott is fokozotl !ldozalkészsé
at« van szükségünk s nagVon Ilr~endenék, ha ez 
az üjévi gondolatom is némi belolyással lenne 
annak fokozására Van még egy ok, ami mindnyá
junkat áldoutk.!szségre kell , hogy buzditson és 
ez angol es amerikai leslyéreinknek irántunk 
tepttn-nyomon nyilvánuló jóakarata és segélye. 
HLIUD nekik kOszönhetjGk budapesti templomunk, 
Dle16leg hálunk ml!gváltását. nekik köszönhetjilk 
azon Missziói Hb megvétetét, amely ha teljesen 
felszabadul a bérlOk kitelepitésével, minO hasznnra 
lehét egyházunk nak és mi erdélyiek nem tudjuk 
amerikaI ICSlvtremknek eléggé megköszönni, hogy 
erdélyi egyh.hkOzségeinket az oUan l egyházköl
Rgek leslverekill f<lgadtak és segélyezik A kö
WlKieI mellel! mivel hálalhatjuk meg mindezeket 
iaUbb s az lik további segélyezésÜkre mivel 
khtt1'lk magunkat érdemesebbekké, minlha az O 
ptldijokal követve, mi is áldozatkészek vagyunk, 
_I runk nézve annyival könnyebb, mert amit 
Ili tIdozunk, magunkért, a mi javunkra és elO· .1 IIdetUnkre áldozzuk 

Mq: csak egy újévi gondolatomat kivanom 
Rt kCaOlni, de ez jobban mondva kérés-kér~s, hogy; 
.~ IS/en boldog újévet mindnydjlmknOk '" 

Ftftnc f6zstf 
un'''rius pUspOk, 

• 
EnhézfenntartA.1 Alap. 

házi napiOnkba a következO 

II !emp
Bo.
ezer, 

Mlkul4u Biesl, Dul'l.ll)' Perenc, dr Bognár DénQ 
100-100 ner, Nagy Arpid 90 ner, dr. Török 
Uuló 80 eur. Szentpttery Lalosn~ (POIMZ) n 
ezer, Sinaky Ferenc (Gyula) 10 ezer, liebenber 
Ká!'lly 60 ezer, Major JuliAnna emlékére. G:l.lfal~ 
lalosn~, Ferenczl ~ndor (Balasagyarmat), Borbély 
Márton, özv, dr. Blnder Emilné 5O-!IQ eler Fekete 
Gyula (Ujfehértó) 40 ezer, Kiss Kovách Rudoll 
Bognár Géu (tanuló) 20- 20 ezer, Marton M,klós' 
Tak:!.cs Ferenc (Celldömölk), FUl i J:l.n05. Ujv:l.rY 
László 10-10 eter. 

Ezek közölt a buzgó atyafiak k~zött nem egy 
olyan is van, akinek nem volt alkalma a gyujtő
fvvel szerencsét próbaIni, ue azonkivfil aldozni 
kivánt a nemes célra s atadolt vagy bekllld~tt 
nekUnk 100--500 ezer koronal, amiért logadjil.k 
mindannyian egyházközségUnk elOljAr6Úogar.ak 
hálás kOszOneiét. 

Az országo$ gylljtb Ivel, a g)'űjtés bezárása 
alkalmából (1924 dec, 31), zárt sorokban érkeznek 
vissza a lelkészi hivatalba (V" Koháry.utca 4). 
Ezeknek a nyugtázását csak a hivatalos lezárás 
és elszámolás után fogja megkezdeni a gyitjtő
bizollság. Az eddigi er<:dmény a posta takarék
pénztárban; 76 milli6 koronn 

I.-X[[[ közlemény összege: 
XIV.. • 

Egylill ; 

Magyar jövő.t) 
.Honnan jössz te oly leverten, bus pajlás? 
Mért si r egyik s _emed jobban, minI a más?" 

busongó hatafias kérdés a nemzeti 
~";k abból n felvonádb6! való. amel)cl 

néven ismerUnk. Nem az elsó 6; nem az 
azok közU1 a nehéz próbák közül. a~likkel 

magyar világunknak. a száz,adok folyamán 
klizdenic. Most IS maldnem h~sonló 

~~~i':~~ vagyunk. Aual a klilOnbséggel. hogy 
a. . háboruval egyIitI járó nyomoruságokt61 
eltekintve. or~zágunknak politikai önáUús:tgJ. a 
reászabotI s zúk kerelek közOlt annyira, amennyire 
biztositva látszik. 

Világos után .jaj· voll a legyOzOlteknek. ~eg
jobbjaink vagy kOlfóldre menekilItek, vagy ldc
haza bujkáltak s csak egyes kiválaszloUak kerCllték 
el a börtöni, a bil6t ; mert a. hatalom a maga 
tobz6dásában nem ismert halart. A nagy halott 
ki voll lerilve. A honfibánat 011 virrasztot~ a kop?TSÓ 
mellett. Ou virrasztol!, ott keseTJlett. mml aklA a~ 
édesanyját vesziteIle el; de. hiszen édesany n 
volt nekIink a mi szépscges, dICSŐ, mal;yar hazánkk Fel-felhangzott II nagy cjszakában, a .Ylrr~sztOlma 
éneke teh'e keserű lemondással, k!f;:sm)'hltőségg~l, 
csak 'egyes bálorlelkek reményked~ek II neh _ z 
álom. a dermetlstg, a zsibbadás ~vel. után cikk 
vetke·zendO jObb jOvOben. ,Ezek IS m~ább csa 
tilokban ápolták a szent hitel s ha ajkuk Imát 
rebe eit vagy Isteni dicsóilO zsollárba kapott. 
álomgkéPekbe Ol l~ztelték kifejezésre törO gondola
taikat (!s énéseikct. Igy Icll azokból a !temzeI 
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.urnát. a dal h %ene motívumaiban vigasztaló 
ev.angeliuffi. 

Abból a nemudékbt'!I egyesek még itt járnak
kelnek kOz(lttOnk. Ahogy mondani ~Ioklák: nagy 
idOk tanui. Számuk egyre kevesebb, de az ö pél
dájuk, amellyel az újbó.' reájuk szakadt kedvlelen
ségel hordouák, és tUnk il méUallan b<!ntalmakat, 
majdnem megszégyenltó reánk, az újabb nemze
dekre n'zve, akik ebben a történelmi időben még 
mindig ncm tudnak a helyzet magaslatára emel
kedni Pedig Trianon - ha sokat cJ is vett 16-
10nk - dc mfgllagyla elhnográfiai alapon kieir
kalmoloU országunkat, amelynek a neve még a 
vaauli kocsikon is: Hungária. Mostani halAraink 
közOl! szabadon irhalunk, beszélhetunk, törvénye
ket hozhatunk, II népek tanács!tban is egyenlő 
jogon részi vetu:lUnk, c<ak leljesilsIlk mindazoket 
a k6lelezeuségeket, amelyeket vállainkra rótl egy 
reánk diktált, hogy ugy mondjam; egyoldalulag 
megkötött békeszerződés. 

Trianon sokat elvett, ami nemzetgazdadgi 
szempontból életkérdés a mi számunkra. A terílleti 
veszteség is bántó, mert országunk régi s mind
n)';jjun~ szivebe beidegzeu gyönyör!i térképet a 
mostam csonk még szUkségMI sem pótOlhatja. 
Ugy vagyunk vele, mint a gyermek, akinek gyO
nyOTü játékszere volt; de a saját hibájából össze. 
!örOIt s most hiába igyekszik a sok IOrm(lékb61 
Ismét rgy kerek egészet alkotni Csak álmában 
sikerlll néha-néha. De az ébredés annál kétstlgeb 
ejtőbb, annál siralmasabb, Hát még ha elgondol
i~k .• hogy az el5~kítoll részeken apank-anyánk 
sl:Ja. mellett 011 kuzd, olt vonaglik millió mei 
mllhó testvérUnk egeiostromló mártíriuma: 
lehetetlen, a velő meg ne rendílljön ag)'unk-
ban s Onérze1Unk ne kiáltson elég-
tétel~rt Istenhez, aki a népek sorsát 
atyai 

s ezer 
~~'<~t családi 

talp--

nemzetet a szabaddgharc ~ tAd" . t 
s annak letörne utin a kQlmldön szera eR I l 
rest a magyar nemzetnek s eh'eibet mind...:r 
hiven, egy epizód ersz4nlúgival. ragaszkodiE 
Ez a Dtdk ferenc hazalh~ága aki a iolfolYbuJ&
ság rend~lellen. talaján állva, 'bOica ménáJ.~ 
megalkolJa a klegyezést s a király es nemut ti
békíllése útján megnyit az ország gazdasági IZe! 
lemi s erkölcsi fejlŐdéSében egy olyan neveza n· 
korsz.akol, amelyben hatalmas lendOlettel haladunk 
előre, amelynek csak a szerencsétlen vitágháb0r6 
vet véget, UszkOt, homályt, salakot, vért, gyáuf 
és keseriiséget hagyva maga ulán. 

. De most veszem észre, hogy akaratlanul is 
milyen fekete lelt gon~olataím menete. Pedig hit 
én nem azért vagyok III, hogy ennek a sira!maa 
jelennek krónikása legyek sem azért hogy • 
multból reánk meredő félistenek szelIeméi idéuem 
hanem. a~ért, hogy legalább nagy vonasokbaJi 
megrajzoljam a .Magyar jövő· képtt, ugy, ah<v 
azt én elgondoltam. 

Általánosságban szólva, a mai tizenhArOla 
vármegyének nem nagy jövőt jOsolok, mert hiá-
nyoznak egészséges élet fo!ltételei: • 
szabad s13bad mozgás és a ritmikus 
télekzelvétel. pedig a szervezetbo!n minden-
féle kóros rakódnak le, amelyek előbb-
utóbb idegességet és lázas álla-
potol. 011 is bomlasztó kelevb-
nyeknek a teszik a testet s egyúttal 
a lelket is Röviden: ez a diagnÓn-

halálos. Lennie kell 
amely kuruzsláslól & 

megnyitja számunkra 
meglartjuk az előirt 

:"ikeserii orvosdgot, 
,~, sorsban is van 

Még nem 

• szénamurva 
megindulnia. 

szebb 

~::;t~:~:~~:~:~fel a csatát ~mberi a piros es .~~;o;, ~~ 
Ezt kell elősegftenllnk kellő ,,; 
koTlás., önm~let il nrumt 
:lai gyöngéd par.u?CSltadvll ED,.., t~ 

, eey lIKIWullt, Oh. .at miDc&t 
lOIr: mUKIepf megmagyafÚ. 

a MMiI sotaf baladtuat ebb D • .! 7 
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..;,. tlltzeomlás ót/l Áts~envedUlnk egy félszeg 
fomIdalmat. az emberteten és istentelen kommUn 
bOraf ..... t, , utána mindj:lrt egy olyan reakciót, 
UldJnek eredményeit m~g nem tudjuk ellogulat· 
_uf megltélni, miután még igen kOlel áll~nk 
IIOIU jóform4n benne vagyunk. Csak azt JátJuk, 
hogy a lassan gyógyuló nem~ettest még mindig 
réveteg szemmel tekint II jövendőbe s nem igen 
lát olt egyebet, mint kárt és szenved~st. Anyagi 
kátOlUlt erkölcsi ~ullést, szellemi kiskoruságot és 
kenybirigységet, lestvérharcot és feleke~eti ~Ulö~. 
liget s ami mindezeknek nyomáoon szokott Járm : 
egy .tItalános romhalma~t, egy chao,t, amelyben 
csak isteni sző teremthet újra igali életet, rendel 
~ boldogságot. 

tn halloHam ez az isteni s~ól S azért jöltem 
ide, hogy Izl hirdessem nektek magyar testvéreim! 
Talán még nem keső ! Talán még haunálhat:
.Éltsittk meg tgymdst*. His~en nem vagyunk a 
B.1bel tornya körUI, ahol az Uristen a bibliai 
legenda szerint megzavarIa az éplto5k nyelvét. 
NekUnk nincs is az a világra szóló tervllnk. hogy 
egy olyan tornyot épitsiink, amely az égig érjen 
Nekünk csak az a célunk, hogy mindenkinek 
meglegyen a maga szerény, de meleg otthona, 
amelyben apa·anya-teslvérek igaz szeretettel simul
nak egymásho~ s a kölcSOnöS bizalomnak és hü
ségnek ősi pillérein nyugszik a jámhor mcgelégc-
dés. Az ilyen alkotásban pedig a mindenható 
litennek is bizonnyal kedve telik l azt nemhogy 
megakadályozza, Sőt minden lehelő módon 1'0-
seglti Ú az idők folyamán megszilárdhja, mint az 
évezrede, bástyákat, amelyeknek kövér és kavics
szemei ellentaJlanak a zúgó viharok minden 
ostromának. Értsetek meg el!Ymfist hiszen egy 
Atyának gyermekei vagytok. cS a Teremtó nem 
asztrint .fog osztályozni litekcl, hogy kinek mi a 
neve, sZlDe, faja, vallása. Ó csak aszivetekbe 
tekint oda, ahonn3n .származnak az életnek 
cselekedetei," Egyformán keblére Oleli a vár és a 
ku~yhó lakójál, hogyha egyik is, másik is meg
őm ~ebe:é~tn az igali emberi méUóságot s a 
becstilet utJáról soha - még gondolaIban is _ 
le nem tér. Az osztályérdek sohasem győzhet 
auélklll, hogy önmagának és a nemzetnek helyre
pótolhatatlan veszteségeket ne okozna amint azl 
legutóbb a saját bőrllnkön is sajnosa~ tapasztal
~k. Az orsdg összes lakóinak, a haza minden 
liána~ és le.1nyának egybe kel! fogniok, hogya 
kOz lavára célzó minden nemes törekvést tAmo
ptva - ' ami!}t Széchenyi ls óhajtja _ .eg~ Ustu, 
t{lY Idka eros nemut tt!1~en o mORyar". _ 
Einllek m~ tg~másl, amig nem késő, nehogy 
Imi nemzetI megváltón~ is kénytelen legyen a 
vlro& felett emelkedő hegyen előre megsiratni. 
uerenC$étJen hazája sorsát ; mert a pusztuló 
jeruzsálemnek omladozó kövei nekUnk még csak 
.. yrnbohum; de unok.1ink námára már égbekiáltó 
liraJmu valóság lehet, amely ellen mAr nincsen 
fele~beús De ugyan hová. is appellAlnánk amidön 
Idcsinyu lonaalkodásainkkaJ, emésztő gylllöleteink. 
kel; IVacy dermedt kOI-OnyunkkeJ kihtvtuk magunk 
, ft I UI Lttt I I jelennek és a múltnak UI.-

nalmas tévedései vel megnyomoritottuk az utánunk 
kOvet~ezO nemtedéket is. Óvja lsten nagy ves~ely_ 
tOl ml malyar hazánkat! Szeretem hinni hogy 
m~~ is .óv a, hogyha mi a család h a tutvérist': 
OSL Jogalt és kOtelességeit, mint követendO eszmény~ 
~tvLSS~Qk a haza és a nemzet életébe 5 ott is ápolni 
Lgyekezun.k a~okat, .derék kllzremunk4JOnak állva 
be a többL nemzetek kO~é, az emberiség legfensObb 
céljának elérésére.- (SzéChenyi). Ilyen s ehez 
hasonló ideál becsIIJetes szolgálatAban betelik a 
le.gnag~obb magyar jóslata, hogy .egykor nagy éi 
dICSŐ leend a magyar". 

A második isteni SIÓ, amit hallék, ez vala: 
.Dolgouatok" E~t kivánja maga a lélfentartA& 
Ontöne, amelyet az lsten beoltOlI minden ő 
teremtményeinek a lelkébe. E~t követi az ember 
amikor arcának veritéké.vel eszi mindennapi kenye: 
rét amelyért nem szUnik meg soha im.1dko~ni és 
dolgozni. Ennek ad elhikai tartalmat a pog4nyok 
apostola, amikor ezl mondja: "Aki nem dolgozik 
ne is. egyék." Enn.ek a Yilágtörtén~lmi miSSliOjáí 
vázolja Jézus. a mL Me,terllnk. amLkor égi AlyjA . 
ról s~ólva, így beszél: "Az én Aty4m mindez 
ideig munkálkodik, én is munkálkodom" S mi 
magunk is bizonnyal a saj4t élethivatásunk kisebb
nagyobb feladatainak teljesítése kO~ben állandóan 
tapasztaljuk azt a nagy igazságot, hogy "munkás
ság az élet sója, rothadAslól mely megóvja." A 
nemzet életében pedig ennek az életelvnek oly 
nagy fontossága van, hogy azl soha eléggé nem 
hangsuJyozhalluk. Széchenyi is erre buzdit: ,,001· 
gozni és munkáJ ni kell naponta stllnellen " 

Az isteni szóra figyelve ezt követi a szán
tóvetö, amikor al őS ugart felszántja, liszta magot 
vet belé s jó reménységséggel várja az aratás 
Urának kezébOI a maga jutalmát: a mindennapi 
kenyerel. A mIlhelyek, a gyárak sUrgO-forgó népe 
ezért izzad, ezért verejtékezik; mert munka nélkUl , 
tét len vesztegeIni - bün. Tétlenségre kárhoztatva, 
elzsibbadnak legjobb erőink , azok a lesti és lelki 
képességek, amelyek mint isteni adományok arra 
valók, hogy általuk ezl a mulandó világot s benne 
a magunk és szeretteink életét minél szebbé és 
gazdagabbá tegyUk s termeIjUnk és gyUjtsünk 
nemcsak a magunk kényelmére, hanem a jOvő 
számára is. Minden ilyen munka emeli egyullal a 
közjólétet s a népek szabad versenyében oda állit 
bennUnket is a sorompóba, hogy kllzdjllnk az 
elsőségér!. Ilyen kitartó munka és kutatás hozta 
és hoz~a Iéire időről· időre azokat a világraszóló 
felfedezéseket, amelyek egy-egy nagy tudós nevél 
soha el nem muló glóriával veszik kOrt!1. 

.Dolgozzatak." De nemcsak a n~pi kenyér
ért, hanem ama mennyei kenyérért. IS, ~meJy a 
léleknek igazi tápláléka s amelyből aki eSZik, soha 
meg nem éhezik. Hir _ dicsOség - egy nemzel 
háJaja, az utókor kegyelete k~slOruna. meg az 
igaz munkásnak emlékezetét, akI .nonosllJ8 magát 
II nemzet mulljával, annak dics05séges .vagy g)'á· 
nos napjan a költénel csodalámpáJénaJ ugy 
iLltrtja elénk, mintha magunk is r;!uesei lennénk 
a százados kUzdclmeknek, Osztályos "raak öröm
ben b bánatban egyaránt, EgyilU emeikedilnt él 
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bllkunk el II nemzettel; de még a, bu~ás

~rs \'an valami fölemeLend6, m.rl ha Jogalll~: 
d ll: unktól mcg is foszthat a zsarno I 

tol ~s n~baIC~kf HlggeltenségOnk királyi nt~ItO
~~~Yme;örik minden fOldi halalom . Csak dol-

f;~' sza olmasan dolgou:unk Onérnttel. 
gonunk. I S~hCnyi {udOIl es /Ikart. .Lenyesik Ufr a~h~al lábaimon járok, Icvd~jdk. tábal~l1at 
~z i~en f~gok járni s ha ezekel IS klszakltldk, 

ez.e fo ok m3~zni: csak használhassak • BI~'OS 
e!~k ~nne, hogy az ilyen ~Iszt!n l . akaral . k.lo 
öW célját elllbb u,obb et fogp érm s Imnden 

~eue, amelyet .nepllnk dbzéer'· • dlclO~?U, "mcg 
fogja egyszer teremmgyOmOlcsé' - Ifja Wesse
lényi M.klós bárónak.) . ' . 

A~ Uyen munkásigyeke~et, az. Ilyen IgazI 
nemzetvédelmi munka kepez. a genncét a nép 
javát célzó reformoknak, amelyek .mindenek (iJ/611 
tT~I(S1 és tdTsadalmi tisztaságot" fel léleleznek. 
Eleken kereszWI JUI cl hoZ2Ank a harmadik isleni 
SZóul amely ezt mondja: .SuTess~lek Anydtoka/, 
a Szt~t malJ)'aT Hazat," Szeressétek a Hazát. 
oe ne csak nóvaJ mondjátok, mint ahogy leg
többen swkL1k ; hanem ebben az érzésben olvad· 
jon fcl egész ltnyetek, MUlt a túznek lángja, éges
sen ki a hau.szeretel szivetekből - szivIInkből 
minden Onzést, mimlen hiúságo' és Irigységet, 
minden szere,etlenséget, amellyel honftttlrsalllk 
lelkét megkeserhhetnöI s a magyar nemzet jóhlrét. 
nevél bemocskolnok. Amikor a 111mnusz fenstges 
akkordjai fölcsendUlnek, még a 5zabad tg alatt 
is, úgy erenllk, mimh. templomban at oltar elOtt 
<illanank, vegyIlk Ic a kalapunkat, haj tsuk meg a 
fejIInkei s ligy vArjuk ts kerjllk magunkra és 
lU.einkre, at egtsz nemzeti nagy csal<idfára az 
~slen &ltlasál. ::, am.kor annak lI,ols6 viszhangja 
IS elenytszell, meg akkor.s zúgjon lelkIInk III t lyén 
mini egy ~negaradolt hegyi patak, at ezereve~ 
nemzeu mulinak mámorilO melódiája, egy~kOtve 
bennOnk cl1tpheteUen stálakkal "a múltat s ,·0-
vendőt," 

Szeressétek és ápoljátok a hazai nyelvel. 
A magyar Rőt, amely ma már a ma,a hajlekony-
5&gáv~1 és kecses~gével eppen ugy ki tudja 
felezm Oss~el tnhelllkel és gondolataIIIkat I mCg 
aJ. elvonl ,gatU.gok boll;selmi rendnerét il mint 
Wrmely R!U nyelv a nyugati nrelvcsaladok kOtOl!. 
De amig .de eTtOnk, nOIUÚ úlal lellünk me 
sok all\clot larlOllunk $ az örheJyen olt vJrrll8Zto~t 
mIndig II nemzct Geniu .. , hogy JegféJlObb kin
csUnk el ne ltalJÓdjek. Ezen Imádjuk az ISlent. 
aen loga~unk t10stgel egy egeu ~lelen M, ezen 
leJeuUk kl ragaszkodá.unNat az igat barál iráni 
eICn boc61Uunk nlcg at cllenlOégUuknek Krl8Ztu~ 
~aranc ... Uerlll', ezen reszkel a mi azlvllnknek 
rome,. ezen bilstakoúlk a mi lelkUnknek banala 

ezen ulJOng a lelkeaedts Izent heve, ezen menn ~ 
d?r~, nHm a IUlgllláó Vihar dladlilkereke, IU~ 
~ ~:t':J.~~ö l""ma, 1:1.1:11 hflCludltJuk et felelnkcl 
"'_~I'" IlII I, mer.:al;lzkiJUva él mélY'é,CI bOn_ 
....... .mclV1!l e' ho", k 
'I'..,.unll~. ' "Cll. por« hl mu 

De ,.a lIUIl)'ar UO mq nem ll\I&)'ar ~ra"" 

II olvasunk mi napjainkban kivil! annyi üom~ 
komol magyar nyelven. hogy majdnem megc~ 
mOrHlnk \Ole. De et csak eggyel több ok .ana, 
110gy szépséges magyar nyelvünket, amelyre ~dl:$ 
Anyánk lan[lolI, valallol al. erd~l.ri bércek kOzOlt, 
II Aranyos hOmpOlygO hulláma. meneIt, annal 
inkább uereuUk II annak szOzi liutadgat a "agy 
városok rontó légkorétOl megoltalmazni igyekenllnk. 

A han jal felfogott érdeke azonban III 
kivánja, hogy II nó csak mdsodra"gtl szeu~pel 
töltsOn be honliui ragaszkodásunk es bálványozó 
szeretetünk kimulalásaban. ElsO a Idt legyen. 
Mert "csak 8 százezreknek egy célra törekvő tette 
emelheti ki nemzetUnket alacsony álIárJból." Elég 
volt már a uönoklO haz.afisdgból. Most hadd JOJ
jön a lettek hazafisága I Ekc a barázdában, kala
pács az 11110n, tóll az lr6aszlalon, mozdony a 
vllégot jelentO sineken, anyai kéz áldása az ifjú 
bajnokOn, szerelmes csók a didergO rÓtsastáJon, 
kivont kard a kézben, OkOlcsapas a népek tár<;ol
lató antalán és isteni megnyilatkozás a magj'ar 
égboltozaton : "In hoc slgno vinces" - ez a 
.,Magyar JOv~' sugárzó árnyképe a meslers~gel 
hatarokon, Ezeket nem az lsten alkotta: lehál 
önmaguktól össte fognak omlani. Csalt idO It~r
d~se az egén. (Az én d!tumom: 1927.) 1:11 tlgy 
érzem s ett nátamnál nagyobb ember is meg
mondotta már szaz évvel ezelOtt "Egyedll! mlma
gunkban van a feltámadás, ne felejtslIk ezl soha," 
- 1:5 ne felej tslIk azt se, amit a nagy mesemondó 
mond a Janlcsdtok vignapjaiban : "nlhola "em
ute/: Vugy ujjdszO/ctnl, vagy mcghalni /mmdr I" 

Tert/um non datur. Amen, 

A világ unltáriusal nacy ünnepre 
gyülnek össze Amerikában") 

Aa .ncol •• amerIkai wnlürlamu. 
centenn.rluma. 

(Cluj-Kolozsvár, "",I,~O •• Sajá' Jud.) A 
világ unitáriusainak ,,, len at ldtn. 
Az amerikai 1 i az 
ünneplik I 'I~"il'~""" 
dolOját. évvel ezelOIl egy uent 

i~;:~~,~~: magába mU éB el1ndur u 
III Iltján. A martirok kOSl:oruIA

i az Ilj hitet BÓváraó, v.Judó 
I vallásál. A langeszU " 

az unilárJuI v.11U 

l, 

~ n1mt .... ·K ••• 1I 

lslen hiYés 

unltArlusok teltwt,' iraDIetter 
hiUellvereikre.' centennbium 

t cgyhu IeIJei bevonWval 
A megbtvások nW' IDII 

hOll Erdt!lybOJ 10Ja ... 
UI ... ·)aII. 10-1 .... bO' • UIItO 

J ... 

• 



vendigtlJ Iálni Amerikiban a ven-

, 
" nagyon szerelték volna, ha 

fényét Ferenc József unitárius plls
megjelenéSével emeli. EttOI azon· 

az agg püspök eJOrehaladoll életkora miatt 
kell mondaniok . 

A kolozsvári unitárius theologia és az umunus papság hjvalalosan fogja maga! képvisel
Idfti a tengerenluli ünnepségeken. De vat6sá~os 
~okjárás fog megindllini azoknak az umta
rias papoknak részérOl, akik theologiai végzelt
Rgok után az amerikai hivek meghivba folytán 
pAr évig Amerikában Jelkészkedtek és élvezték az 
amerikai testvérek vendégszeretetét. 

Érdekesen és szinte misztikusan esik Ossze 
az amerikai és angliai unitárius egyház mega la· 
kltásának napja. Száz évvel ezelótt ugyanazon 
a napon - anélkQl, hogy eiOzeIesen ebb~n me~
állapodtak volna - alakilotlák meg Angliában IS, 
Amerikában is az unitárius egyházal A Slen! 
cWumok e csodálatos találkozásoinak jelentóségét 
az unilmusok azzal akarják kidomborílaní, hogy 
egyszerre unneplik meg a száz éves évfordulói 
Amerikában. 

HIREK. 
R.,...M>:tl6: BrllÓ LoIj05. 

Utol.ó emelés. ReméljUk, hogy az Unitá
trtesG f. évi előfizetési díjának 30.000 koro

való emelése, az ulolsó emelés lesz. 
az ugrást azonban még meg kellett ten

mert a mult évet 5,000000 kor. adóság 
. Ezt pedig ki kell fizeinitnk. Ne vegyék 

-:-. néven olvasóink ett az 50 százalékos dragu-
siessenek II j is kQtOnOsen 
a mult évi I is (20 OOO 

az .. Erlesitót. 
elGfizelés Osz
a Kiadóhivatal. 

Kontros I 
Szekér 

1., tordai 

7 

~zv. napajtai Fellele Lajosné $lill. var_ 
esán)'! Tomay Anna 74 eves kor ban f. hó I-éo 
Selmecbányán .elhalt. Az elhunytban Fekete Zol
tán. Fekete LaIOS és Ormos Zsigmondné hfveink 
édesanyjukat gyáuoljAk. Bánatukban igaz rész
véttel osrlozunk. 

Odescalchl Artur herce, az újdgok hfr_ ". 
adása szerint a múli héten meghall KOrmOCbé_ 
nyán. A magyar tOrh!nenudumény egy hirneves 
nesztora, egyházunknak p~dig egyetös oszlopa 
dólt ki vele. Történeli kutatésait eléggé érl~keHk 
azok a tudományos társulatok (Magyar Történetmi 
Országos Régészeli stb IérsutaIOk), ametyek igaz~ 
gatósági választmányi tagnak választotMk meg. 
Mi jóltevő, nemesszlvü hhrokonunkat gyászoljuk 
benne, ki áldozatkéSlségét mindenkor bőségesen 
megmutatta irántunk. Áldott tegyen emlékezete. 

Az adventi vasárnap d~lutáni Istentiszteletek 
telt padsorai azt mutatlil.k, hogy az ilyen d~lutáni 
Istentiszteletre nagy szükség van a fijvárosban. 
Szükség van azért mert sokan vannak hiveiIlk, 
akiket le lkUk vágya a munkaszünet napján a 
templomba, az lsten szlne elé hiv, de killönbözö 
akadályok miatt délelőtt nem juthatnak el a temp 
lomba. Ezeknek az .~Iet vizére" szomjazóknak 
UdU'; forrá sai lesznek a missziói házban megnyíló 
imaház déluláni lemplomozásai. Addig azonban 
amig ez a második ttmplom is megnyilik, a Ko · 
háry-utcai templomban t artunk délutáni lsten · 
tiszteletekel. Legközelebb a Mi,t-időben . Márci~s 
első vasárnapj6n lesz az elsO Ilyen alkalom . HI
deg idójárás esetén a templomot l(itjük. 

Jókai ünnep. A nagy mesemondó eml~kének 
áldozni kívánunk a centennárium esztendejében 
mi u n i t á r i u s o k is, akik~ek szi~~hel 
kUlönOsen közel fekszik a nagy Iró, JókaI, at 
.Egy az lsten- regényeivel. Hálán~ és kegyelelUnk 
koszorúját tesszuk le emlékének SZIvUnkben örök
élelu szobrához, február 17-én este. 6 órakor 
budapesti templomunkban. A DáVId ferenc 
Egylet vallásos estélye körében Jókairól. és az 

E;gy az Isten"-rOI log felolvasást tartam Józan 
Miklós püspöki vikáriusu":k. ~z estély mliso.rát 
ének és zeneszámok bövlhk kl . február 17-lke 
tehát . Jókai-est· lesz. Unitárius köteles~ég ezen 
megjelenni. Ezzel kapcsolatban tervbevell~k, hogy 
Jórai .. Egy az Islen" dmu regényét. mmtegy 15 

éldányban megszerezzük s att hivemknek elo : 
~asásra kikölcsönözzük. Mert most m~gvenn: 
sokba kerul, de Igy mindenk.i el':llv~shatJa. ak .. 
még nem olvasta s megismeri, mIt Irt róluIlk 
nagy mesemondó. 

Tea-estély. Az Unitárius Nőszövetség ~ 
évi tea-estéJyek fOlytatása, ké"'dé~u~n~6 r;~d~ 

u 5 órakor ea· 

jén. 
a II. 

. Erre a délutánra szivesen 
I kQ!Onösen a 

I a "VIzesepp" 
. 29. 

minden első péntek-
6én este fél 8 órakor 

4. u. aialii Pálffy_étteremben. 
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Unlüriu. bAJ. A Budapesti Dávid Ferenc egyhUkOtKgOnk tagjait , nyi lvánosan ellsmm 

IfllsAl!'i EgyesOltt február 7-én (RombalOII) fé l 25 e5: tendO lelkes h Itlradhatatlan munktljAnak 

•
1",', ko.,dettel mfisoros .t.iuc.cslélyt rendez az érdemeit. BO-HlO tagból Allolt azünnepl6 tArsa-

fi há ban ság, amely december 19-én este összegyUlt al: 
V. kerOleti Koháry-utcai uml nus z . . unitárius házban levő Kör éttermében. Egymást 

K.rllcsanyl üDnepilnkiln Budapesten ur- érték II fetkOnönlők. Or. GOlhárd Zsigmond egyb. 
vacoo/ál veUek 450-en. Kenyeret el alkalommal gondnok az egf"ázkOzség nevében kOszOntOUe 
is JÓzan Miklós"é fótiszleJetO aSSZOIl~, bort dr. fel l egelőbb; majd átadolt az egyhhkOzség sze
Sándor Jenő rendő/fogalmazÓ testvéremk adtak. fetetének kilcjezésélll, egy szép börkötéses és a 
KOszOnjllk. jubilálÓ óhajtáSa szerint " nagybet!is" bibliát, mert 

D e breceni I bizony a 25 év elOni .messzi--ből, mára ,közel-
gyfilésc mIg a mult le!! s a bibliáb61. a nagybetGs kellett Dr. Csiki 

fenlartási Alap" hoz a maga I Gábor az unitárjus papság, Bir6 Lajos a mul] és 
(OtmiHiÓ) koronával járul hozzá a pénzt a jelen tanflványai. Buzogány Anna, a NOszövet_ 
meg is kaptuk és most hálás szereteltel Ilyugláz- sIg, dr. OlmöSfiy Gyula a David Ferenc Egylet, 
zuk. Az ilyell egyházkozség. amel,r már , leány" dr. Koncz János a vidéki uniláriusok nevében 
korában is ilyel1 nemestelIel mulatJa mel; ra.gasz- kr.szöntötték fel az ünnepeltet. Közben a sok 
kodását és meleg szereteté! "anyja" az ulUtán%mu~ vidéki és meg nem jelenhetett helybeli l isztelők s 
i~nI , szép reményekre jo!!,oflt. Ar. "anyaegyházak' az egyházkOzsegek táviratai! olvasták lel. Dr. 
elől! kOvetendő példa lehet a .. leány" első tette. Molnár Jenő , mint volt os't :\I~'t;!.rs3 . a diáklársak 
"Vivat, crescat, florcat!' IIzenetét hozta a múltból. $ehey Ernő nagy tár-

"Egy hivő~ 100,000 koronás ad?m;\nyát, sadalom szeretetét tolmácsolta Kovács Kálmán 
egI' ana érdemes szegedi szegényIInknek luttJUuk. Kolozsvár s az erdélyiek nevében Udvözölte.J6zan 

Ango l órák: kttd6k~ek milldcn péll tek~n vikárius meghatódva mondott kGszGnetet, a meg
d. u 5-7.ig, /wladóknak mmd~n szcrdá~ 5-:-7-lg tiszteHelésért, a szeretetért, mely hivei szíveben 
a lelkészi hivatalban. A még Jelentkezni klVAnó kÖIUlfonja az ö személyét .Egyházam iránU rat:asz
kezdök siessenek és jelentkezzenek mé'~ január kodAsomnak, hüségcmnek s lelki vonzalmamnak, 
folyamán . hogy nagyon ('I ne maradjanak a tGbbiek- kifejezése voll eddig is az élctem s ezután is az 
tőt. J(esőbb nehéz It!z pótolni az elmulasztaltakat. lesz legszentebb kGtelességem. hogy lsten dicső--

RendörlIk lelkigond ozása a múlt évben ségére s embertársaim boldogságára éljek." Igy 
megkezdett módon az idén is tovább folyik. Józan mondotta s megkérte az "unneplö gyQlekezetet". 
vikarius minden hó haTmadik csütörtökjén Isten- engedje meg, hogy azt a bibliál , amelyet most 
tisztele tet tart unitárius rendőreinknek a lelkészi kaptltl, kis templomunk szószekére ajándékozhassa 
hivatalban. a 25. év emJlkére. 

Tábori pIIspök bei ktat ása. A protestans Ifjudgi h irel!:. A D. F. ifjúsági egyesulet 
katonák lelki eletént!k gondolAsára két évvel ezelőtt elnöksége kéri azokat a tagokat, akik az év folya
protestáns tábori pOsJlÖkseget szerveztek. A tábori mán lakást változtallak, hogy uj lakáscimUket 
pUspGki hivatal betöllésére most kerUlt a sor. mielőbb jelentsék be az egyesIIlet titkárának: 
S.oltész Elemer volt nagybányai lelkészt nevezte Antonya Sándornak (Lakik: IX., Ráday-u. 45.) 
kl erre az állásra a kormányzó úr őfőméltósága, * 
a ref. ~onvcnt lelölése alapján. A tábori püspOk Az ifjlÍsági egyesület f. hó 7-én segéJyzö 
egyházi lelszentelése dec. n·én !örtént a kor- bizottságot \'álasztott. Kérjük tagjainkat, hogy kéré
moanyz~ ur és előkelő méltÓságok jelenlétében. seikel a bizottság elnökéhez: dr. Kováts Ákos 

nnepl beszédei dr. Ravasz László ref. püspök úrhoz juttassák el. aki azokat minden szerdán 
mondott Uíána a protestáns püspökök kilencen este (az angol órák után) 1 órakor a lelkészi hl
- kOztllk Jőun Miklós pIIspöki vikáriusunk is vataiban veszi át. A~ egyesületi tagság igazol-
- megáldották a térdelö uj pÖspököt. A~ uj 'lányának száma a kérvényekre mindenkor fel-
pIISpök egyénisége és nagy tudása kezesség arra, írandó. Az elnOkség. 
hogy. megőrzi a rábízott lelkeket. Isten áldása A~ Un itá rius NőszOvetség minden hó 2-ik 
kls~rle munkáját esatön ökjén d u 5 órakor bibliamagyarázattal 

.~~':'''''" IInnepelte e~bekötöt t gyGlést ta rt, melyre minden unitárius 
szeretett nOt meghiv. 

, , , . 

KarácsonylaDnnep élyDnk, a megnokott 
nagyslAmu apró kOzönség (300 gyermelr) részvé
telével dec. 23-án d u 4 órakor folyt le 82: őli 
evangelikus iskolában. SzU lők és gyermekek egy
formán gyonyorkodtek az Unnepély szépségeiben. 
Karácsonyi énekkel kudtllk az ünnepel a meg
gyJjjtotl uíltogó ka rác50nyfa mellett. Utána Józaa 
vikárius ur gyermekszivhez szólő megnyitó 
beszédje kOvetkezell. amelynek végén felolvas. 
Fe/encz József kolozsvári Osz pO;;pOIIOnk ORnetet. 



UNITÁRIUS eRTESITÖ • 

az angyamkal bámulo szemek nunk az uj veze10knek. a. k Ilkert kivi . 
ord1Sgöktlll néha elszoruló A Mlsslói-Hd:t Vj!zetú lelkkzé'k • . 
darabot Biró Lajos irta G~bor missió lelkéunek ,_",,_, " '"d. CIkI 

I mrpl! török d " ,,~ a velk Ö 
mondta még 5zomorÍl. a lehenekkel. a ománY~k érkeztek, az djlisAgi inlemálus bef:~. 

Végnl Buzo~ány Anna. az UnitáriU5 NOszö- dezé5l!re. Perczelné Kozma Flóra: I asztal 4 ék 
wels.!g elnöke rgy ptir kedves mcgeml~kezéssel 1 ág~ 1 5zekr~ny Ozv. Rend Domonkosné A~z á' 
bezárta az Unnepély mfisorát s nyomban áNelle Katalm és Ferennyné' 1 párn 2 ,n s 
• folytatás szerep!!t a NOszövetség. Nem szóval - 1 ágyiepedO, I paplan~uzat, 4 tO:'Ulk","',nahuza," 
de tettel. Most kczdódölt a csomag és ajandék- kendO O L' k ' aszta -
kiosztás, amely egy jó óraig eltartott. SOk vára- . . zv. IP ay Arthurn!! (Szada): 2 párlla 
toU,ssal, reméllységgel jött a kicsiny sereg az Józan Mlklósnf: l tábori ágy (felszereléssel). Ozv: 
onneptlyre 5. nem !s csalódott ~nki sem remény- dr. Nagy Györgyné: :n. 1568. tordai orstággyiilk 
ségében. MlIIdenkl számára lutoll valamilyen képe. Hávrállek Lajos (B.hréve): 50.000 kor 
.ajándéka a karácsonyi szeretetnek. ~s ez a szeretet Takács Ferenc (CelldOmölk): 20.000 kor A ·k . 
• jellemzOje a mi kicsiny és fáradhatallan NOs7.ö- az eddigi szíves adományokat há", ,,',.,m,,',,',,' 
ftls~Qnknek, amely Buzogány Anna elnOk és ~ 
IIzv. Fábry Edéné fOti tkárral az élén a semmiből nyugtázzuk n nagy nyilvánosság elOlt ismételten 
ttremt csodás világot, a gyermekek, szenvedők, a felkérjük hiveinket arra, hogy az itt' bemutatotl 
szegények számára. Isten áldása áradjon minden példák szerint Járuljanak hozzá, a megnyilás 
szivre, amely résztvesz az ilyen munkában, amely kUszObén áJtó in ternátus berendezésének munká
ucretetéMI és vagyonából áldoz a sztlkO lkOdőknek. jához. 
A karácsonyfannnepr.e, a jOvendö ollárára, pénzt, 
sOteményt, könyvet, látékot, cukrot, munkát hOztak Régi kivansagunk, amely úgy himUk 
.szent áldozalul~ a nemes szivek. Isten áldása mindnyájunknak kOzOs vágya, hogya mai Magyar
ezerszeresen hulljon vissza minden jÓltevő kézre. országon szétszórtan éiG uRitáriusok megtudják 

Debrecenben és Szegeden karácsonyelOIl. egy'!l..ásfÓl, kit hova vetett élete szomorú sorsa. 
vasArnapokon, Unnepi Istentiszteletet tartolI dr. Szeretnők, ha végre ez az óha;t4s valósággá teline 
Csiki Gábor missziói lelkész. ·Mindkét helyen nem- s ezért elhatároztuk, hogy az .Unitárius ~rtesitö ~ 
csak híveink, de más vallásúak is szép számmal minden számában egy-egy város, kozség, vagy 
ve ttek részt az Istentiszteleteken. kisebb szórvány unitáriusainak nevét s cim~t 

A Proustans Diákmenza vezetőséK:e az közOlni fogjuk. Bár szivesen megtennök, de sem 
egyházi fóhatóságok útján kéréssel fordul a prot. időnk, sem vasúti szabadjegylInk nincs arra, 
egyházkOzségek vezetöihez. Arra kéri Oket, ügy hogybeutanuk az országot s fe lkeressük hlvein
a testnietekei, mint az egyeseket, hogy segítsenek ket. "t:.ppen ezért ké rjlIk a lelkes és szorgalmas 
H t a legifjabb protestáns inlézményt anyagi támo- unitáriusokat, egy-egy gócponton irják össze 
gatásokkal feniartan.. A fOiskolák prot. hallgatói- híveink nevét, clmét, foglalkozását és kQ]djék be 
nak ez a tápláló anyja ebben a főváros ban. Sok szerkeS2t6ségllnknek, hogy lapunk hasábja!2 
unitárius tanúlónk itt kapja a mindennapi kenyeret, keresztfil megta~lhassák egymást annak az .ulli
• szellemiek mellé. A fiainak ad jövőben kenyerel, tariÜs családfá.· -nak szertehullott, elsodort levelei, 
_ti nem hagyja elpusztulni ma ezl a menza!. amelyet kiméletten kenel tépázott meg sorsunk 

Ö nmagAval teu jót, aki ma segit. viharja. 
A .. Az "Ddv h.dserege~ Budapestre is kiler-

me~::~;~s ,~~:[d~~S rf:p jesztette áldásos munkáját. Központot szerveze!! 
aki ezideig s~erkesz- "'" a fOvárosban és Igy erOteljesebbtIl vehet~ fel a 

az ifjabb generáció- bftnözt!sek, kulönösen az iszákosság elJem kftz-
I 37 át ~d~.~' m~.=1.~ ________________________ ___ 

, 
j 

csakugyan édes lehet 
at. akinek a munka a 

most is csak sokféle elfog
a tovabbi nerkeutésben. 

Fizesse meg minél el6bb az 1924. évi 

el6fizetési dija/. 

FeletOs kiadÓ: Biró Lajos. 
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KétSlEólamu hazaCiaa dalok. 
Kli1l1nbölő '1t!7ók Ic!,!uebb bredenta dala inak gyüjtcménye. Iskolai Iusz.n.lJatra 
leite : Tiboidi JóAUe.f. -ooo A, hu~hasU ncvelb b~.empo"ó,já, bó l mk',"'d."'bUfp6tló L 
n~lk ii lölhete\ len. ra 50. arona. gyanaz romsz amu a s an. lVa 

négy slEQla mu Cérfikarok. ) 
S/m t: Tiboldi József. 

I. fÜZET. Z.6o! .... lól elljl"c. Havu J. - T alpr. 111&- Ili. FÜZET. Nemntl JoU, • • (ClOnka-MagyarOl'U4e 
RU' L (induló.) Petőfi S. - Szaba dd .,. nem orsz.áa:.) - OU Ptl. (VilLan a ~ktlel-
JOIlO M. - S:lfkelyO" •• ' tde ..... lilöll)l- lételckH:.) _ I!: lct va" ha lél . ""0" 
elem . ,\ \(11", S. _ MI ft hn l 1 Pou L. "-'Petlili S. - Ctat uért. Lampérth o. 

IL f('ZET. ~.,yar dil i .... IJ ellge.) - 'l' o b<' u Ó. - -GI"~)'OVSlk)' E. _ A u . ke'ytk . Pr iMi S. _ Leu unk ml még Ud ... rhelyu ék Ur'. Mol-
R ' !iu, Ue"!;<'.) C2UC10r Q. _ FclkOu lln t O. niU S. - Kike L méj' & fliL d bli1. EPdrMi S. 

Egr hi.uot ára 5O.eco korona. - Mcgrcndclhdö a szcnCi nél: PcstenS\!bct, Atti la-utca 15. sz.. 

A 
: il I : 2 : 2 : 2 il 

.r.:Wyl "onalkozhu néprajd. Irodalmi b 
HITI~ 'c!:nj k ;a~vAnyal meg,endell:elók: 

BudapeSi, VI., Vilmos császár-ul 55. sz. 

Kádakat , 
PuUonyokat 

Bore d t nycket 

, 2 2 2 2 2 2 2 

BIRT ALAN LAJOS 
kárpitos és diszitö 

BUDAPEST, VR, AKÁCZFA-UTCA 58. 

Elvál lal anEO] tór-, lu!on- H fIIggönydisz:!U:ael::et 
tovibbt lubadon jUó o\lomtn ebédJ6 -d.iv;tnrM, 
rugganyos ilii)'btl tldr, m. tr.::cot . abJakrolOt kHzi. 
Itso!! é& .ulók pit21b.ts.tt I lqjuttnyoSlibb ira.,. 
Vidaiel: IOrOIIkIriI! ponIOWI IcISlolgillltnlk.. SL.. 
nYegek, fijU6nylill mtiÓvWt JÓS molyl3JanilWt 

vill"om. 

; ..... ········································· .. ····2 
szenzamo kat 

Traga cso kat 

Kocsirészeket 

k észitUn 

Hirdetéseket lapunk részére fel

vesz a kiadóhivatal Budapest, 

V. Koháry-u. 4 Sz'm. 

IF J. INCZEFFY 
o . 1'. B 411. 1 ~ngeao!lyetell 

• 
• 
• 
• 

• 

Prém János szab6mesfer ; 
• 

~it rokonokn3k 3 napl ' rnil l o!cs6bban villa! • 
b~m"féle ruhavarr'sl, lordítás!, tisditást slb. • 

Lakása: Budapest, VIII., Vig-utca 33. IL 

BERDE LflJOS 
cipt uOzlcte 

Budapesl II. Batthyálly-utca 48. SÚ ... 

Férfi- éli női cipőt mdrtél:: utAD kéuitek. 
Javitást is vá llalok. Ml!rs ékelt árak. 

"STUDI UM" 
KÖNYVESBOLT 

8.dap.ut, IV., M2lUiUlI. tiJnst 21 .• f • • 

Teldon : NIlyrwt ar1fIyJe.b61 1': f I. 
186 81. aialIlII' aj .611a1P •••• 

I, eetfrl 

B M ltl. " 




