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az; unllanus egyház torténetében.- Ezeken ', - helyeken mondotta ki az: orSl.ag~yiih~s elöb':t Erdélyre, azulan egén 

, Magyarországra nézve, hogy az: unitárius vallb bevett vallás (recepta re~ lgio), , 

Quinque Ecclesiae . 
• Tudom· a te ~olgaidat. Lám, ajtót nyitoltam 
elöUed oS nincs, aki be tudná zárnj azt.

Ján, Jel. 111. 8. 

_ Hí~es neves Pécs városának lankás halmain 5 egyház épült hajdanán. Innen ddkos. neve 
mal vezérclkkílnk élén . Németül is : Fünfkirchen. Mondjuk: öt templom városa. Régi dics6segének 
sugárözönében úgy Ol olt a Mecsek alján, mint egy mesebeli királynő aranyos karszékén: Tekin
tetét büszkén jártatja körül az előtte elterülő sikságon ahol egykor vállozó szerencsével mérték 

,,.,1 ös!ze fegyvereiket az ellenséges hadak s ahol most habzó vetést ringat a kóbor esti szél. Neki 
h6,!ol az egész környék, amelyet lassankint éi saját képére alakit át. Minden fordulónál ~gy-egy 
~égl, ~edves emlé~ állit meg. mintha csak mi magunk is részesei letttink volna a lefolyt zivataros 
Idők tllkos örömemek és nehé! próbáinak. 

Dómján, minaret jén _ mintha még most is viaskodnék egymással a félhold meg a kereszt! 
,Pedig az .a százados- kílzdelem már régen a mullé. S csak az arcélekben s a vigan pergő, eleven 
beszéd árJában keresheled a város régi urait. 

. Lépteink alatt kong a föld, mert itt tulajdonképpen két város van. Egyik ~ föld ~elelt. 
a máSik meg a föld alatt: a katakombák rejtett világa. Fönséges, bá$lyaszerü tornyaival a fiatal
mas székesegyház, amely ünnepi dlszt öltött magára a tavaszi pompával ékes környezetben, és 
~ föJdalalti. te!"etkező helyek szomszédságában csodálatos épségben meg":laradt. kápolna, ahol az 
~ldOzések IdeJén védelmet találtak az első keresztények. Fent i~, lent I~, mlOl~gy félá:l?m~an. 
Járva-kelve . hallo",! 3% angyali üzenetet : "Lám, ajt61 nyilottam elott~d s mncs,. akl be tudna ~arnl 
Q2t . ..... Ajtót nyitottam, hogy végigjárva e város templomait, mlDdenütt hirdesd a lelke ben 
örök Időktől fogva zengő testvérszeretet himnuszát. . ö ök 

Ha már it! vagy, térj be amott a dombtetőn a Mindszentek templomába IS, holott a t r 
időkben a te szent Erdélyed vándorapostolai több. mini százéven ál hirde!lék hogy ~gy az I~:;~ 
egy a Világ, egy az Emberisé20 S készek voltak ezt az üdvödtő hitet mar"romsággall~ me1g:dítni 
telni. Ne bánd. hogy most a Pálosok prédikálnak ·benne. Az idő kerekét immáro~k ~Is~za unitá
n.em lehet. De te azért mégis Erdélyt keresed ott. Es meg is találod. Megtatálod e ; ezt a 

• flzmus Szentgyörgyiavagjait, akik a babona és előítélet sárkányaival fOlvellék a harcot 
városi a testvérszeretet Philadelphia-városává varázsolták . . . . ? Sk . B Máté és 

S még fennebb, a Tellye gazdag csorgójánál - kit látnak szemeim ancz s ' ban 
V~laszuti György az. Két jámbor egyházi férfiú, akik itt mos~ák meg kezüket drt~~l~~ ~ációj 

"" mielOtt megkezdenék,-a XVI. század szokása szerint, a két napig tartó fnevezetes l péCSI d P 
a templomocs~ában a csupa szem-fUi városi polgárság elölt. _ ' ellenségeimet. is . 

. . . En már nem vitaikozam. En csak szeretek. Szerelem még az v Sztfkeszlo. 
ht van az AiM, amely idvességre nyílik és örökéletre bizton elvezet. 
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ui Vallás. 
(Dr, S. M. Crothers.) 

A lJaUdst unki emberfia ki nem találta. A 
volldsf senki emberfia el nem tlJrlJlheti. De amig 
csak kortdrsaink kebelében (J valldJos érzés minten 
önk/nyl jelentkezik. b/tlosak lelletilnk o/feM/. 
Mgy oz hOVQ·(ovdbb szebb CS Igazabb. nemesebb 
és vontóbb alakot igyekszik magdra iii/eni. 
A vallds nem l/RV pottyant aló az é~ból. mint 
valami csoda. Erede/e Itt van a mi klJ~vetlen 
klJzelíinkben. Az i/tI - a valld., A vallás
É/ti. Ennek erkOlcsl és suJ/eml eleme/Ml fejfódik. 
S miklJzben az olkoló elemek módosulna.k és dt · 
alakulnak. t1s=tulnak ls nemesednek, elódll aZ a 
vallás, amelyre nekdnk napjalnkbafl oly naOy 
szOks/gRnk van. 

A sunvedó, de szenved/lei kiJzben fs meg
súntelt ijrömet é/vuó emberi sz/vnek a vallása ez. 
Ui rendet, uj világot teremi iz zl1rzavarból, És 
en szentüL me!! vagyok Oyözödve róla, hogy a 
mi karunk kiwitóan alkalfltas egy ilyen tisztult, 
egyetemes es reményteljes kijelentés befogadására, 
A mi korunk, ez a modern világ, a maga vé/!te~ 
lenDI fejlett lechnikájával, tudományos eszkiJulvel 
/s nyughata/~an lelki prob/lmáillal egy uj vallás 
magvát hordja méhében , Kl tud ebböl a'zürzavarból 
kibontakozni? KI tud ebben a káprázatos uj 
életben tisztdn látni il Kl más, mint a józan felvllá
go~odds barátai, akik minden iROZ erkölcsi ért/ket 
sznmba vetlek, megbecsUUek és tiszteletben tartották 
ele~lij/ fogva. Most hát itt az a/kolom. Terem/sUnk 
tf~nsorban ls önönmaE!unkban és azután körl1löttllnk 
mlna~l}l7lt az ~gész vildgon összhangzatos, b/k/s, 
munka" szépseges, szabad életet. 

Mert ez az - uj valtds. P. b. 

, A kereszt. 
Irta és a Nószövelség mére. 27-lki kul!úrestélyén felolvasta; 

Dá.nlelné Lengyet Laura. 

K . A férfi ott (ll! az asztal mellett és várt. 
.?ran megvénü1t, sapadt arcan különös merev 
~a6dalmas feszültség. látszott. Nagyon jól tudta: 
órIi'a f~~etée~~~ ~~Ylk . legkínosabb, legnehezebb 
tért ki soh ve ezol. Am Bac!'ó Miklós nem 
\'edések el~1 a V n~h~zsége~, a küzdelmek, a szen
ból m : o t I.dő , mikor még tUzcs harcvágy~ 
hiába a. mar a bIztos, pozitiv tudásból hogy 
viselno~~nden, ~ mi reánk méretett, azt 'el kell 
Fizessünk s h ~~Ivel !artozunk, ki kell fizetnünk. 
ha má a sóhal. panasz, késedelem nélkül Á ug'ysem tehetünk másként. . ' 

~ it~. lassan j(inyilt és a szobalány beszólt: 
lsasszony már elment 

keresett, ~~~~~i ~a az ab hölgy jö~, aki a multkor 
Félő esne e. 

az idegen ~ö;eLte~ el dSl a szobalány beatutettt 
szép termeto ass pa Iral, magas, feltUn6m 
lAt'lotl • IllU zony lill !tI be. Azardn yilágosan 
De 'Illud ...; ~.!1IOID 1Zip1'1 nJomai. 

-_ ....... volt ~bbeD az eIher-

-" -"-' - '-
vadt szépségben. Mintha folyton sirahla v I k' 
vagy valamit. Talán egy bolond, dőre IUlCSa 'fj ,II 
kori álmot, lalán önömnagát, hogy ~7. álo~b u
hinni tudott. an 

~zemlllel láthatólag reszketett, mikor beh~pclt 
A férfi szomorúan, dc nyugodtan nczle. Az arcán 
nem látszoU selll harag;- sem felindulás. Nem v It 
azon más kifejezés, mini a mclyscges fájdalmO 
részvét. Aki 1I\0st Bacs6 Miklós arcá~a ,,", ,:' 
11 " llú \; " .,n e sem liSZ' , 10gy I sz esziendövei ezelölt ez az 

asszony az élete, a mindene volt. 
Hogy melleUe ismerte meg a legnagyobb 

b~ldogságot és miaUa szenvedett pokoli kinokat. 
Mllldez elm.Ut régen. S a férfi, amint a sápadt 
remegO asszonyra nézett, immár biztosan tudta 
~zt, ~mit a fájdalom elsO és legszOrnyObb 6raiban 
IS sejlett, hogy kettOjUk kOzUI nem 6 a szeren
csétlenebb a boldogtalanabb, 

_ üljön le kérem, !Igy látom fáradt. 
Jóakaratú, barálságos hangjára az asszony 

fölvetette fejél. • 
_ Köszönöm, valóban nagyon fáradt vagyok 

testben~lélekben. ' 
- Látom. 
Egy percig hallgattak, aztán megint Bacs6 

beszélt : 
_ Csak ma kaptam meg levelét. KUlönben 

rOgtön intézkedtem volna. Sajnálom, hogy a múlt~ 
kor nem talált itthon és mégegyszer kellett fáradnia. 
Egyébként mivel lehetek szolgalatára ? 

Az asszonyt nem tévesztette meg az udvarias 
hang. Jól ismerte emberét, hiszen öteszlendclg 
volt a felesége, Tudta, hogy sokkal mélyebb sebet 
ejtett ennek a férfinek a SZIvén, lelkén, bü8zkesé~ 
gén, semhogy az feledni tudati volna , Nem is 
appelláll sem a, kOnyörUletére, sem az irgalmára. 
Sejtette, hogy hiába tenné, meg aztán benne is 
volt na~y adag gőg. Bármennyit szenvedett, gyöt~ 
rOdött IS, bármilyen bűnOSnek érezte magát, mégis 
félt a megalázkodástól. Am jól tudta, hogy volt 
férjében szinte fanatikus igazságszeretet van, Ehhez 
akart most folyamodni. 

_ Azt hiszem - kezdte halk, bágyadt 
hangon _ tisztában van azzal, hogy nem bocsá~ 
natát jöttem kérni. Olva n szenvedés után. mint 
amilyent én okoztam Önnek, nincs bocsánat. On 
nem az az ember, kinek kedve telnék egy asszony 
hiábavaló megalázkodásán. KUlönben ami volt, 
már a multé. Ha vétkeztem, sokat szenvedtem 
érte. Higyje el, Ön nem voll olyan boldogtalan, 
mint . . . 

_ Egészen biztos vagyok benne, hogy nem 
voltam. Nekem iH maradt a gyermekem. 

Az asszony megrázkócfotf, minfha bruWII 
ütés érte volna. .ume, a csodálatosan mi. 
barna lzeme könnyel. Ezen s kOnnyfMY~ 
Ion férfi arc4ba. 

hoBY ml&tjDllcm? 

tajbI laUIr. hOfIY Idf" 
Ali. 
••• 
ILI .... 

• 

• 

c 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

, 
I 

I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ 

• 
'I 
.1 

t 
~ 

--



l 

I 

• 

l 

! 
I 

l 

, 

l 

I 
I 
I 

! 

• , 
I 

.. • • 

_____ UNITÁRIUS ERTESITO 
---------.~~~-=~~----------~3 

hirtelen egy kis képet vett elO kezitáskájából 'A be h?zzám. tvi sz611, a kislányunk. A erm 
kis arcképe n látszott, hogy nemcsak az idő sárgl_ egy mgecs~ében, ugy ahogy az Agyból k~zökö~~ 
tolta meg, hanem a sok: titokban ráhullt könny olt ?IU a hideg folyosón. Sírt, zokogott az ed ' 
és csók. Egy kis rövjd ingecskében álló három- an~Ját hivla, mcrt megi jedt valamitöl. Egy Pi~~= 
éves gyermek képe voll ez. Az asszony keze natlg mozdulatlanul nézlem a siró didcr 6 
remegett, mig a képet, feimutalIa. meket s e pillana,' alatt két dolog 'futott ter;iz~~i 

Egyebet nem vittem magammal, mikor a agyamon. Az egyik magamra vonatkozott hogy 
házát elhagytam. Ilyen volt a kis tvi, mikor ... nem szabad apjától is megfosztanom 'ezt a 

- Mikor az anyja hároméves korában anyáIlan gyermeket, a másik Önre ho s z 
elhagyta - fejezte be Bacsó az asszony mondatát. semmifél.e vezeklés, könny, fájdalom. degYmégOh~ 

Aztán keményebb. nyersebb hangon folytatta. p!-,rgatónum tüze sem teheti bűnlelenné az an ál 
- Tulajdonképen mit akar ? kl gyermekéi. elhagy ta .. Vannak bQnOk, melye?kei 
- A gyermekemet akarom látni! szemben magának a mindenható Uristennek jósága 
- Most, 16 év után? . . Is. te.hetetlen. A kisgyermek kiabált: mama, mama! 
- Előbb is akartam. Jól tudja, nem rajtam KIcSike arca eltorzult a fájdalomtól és nagy kék 

múlt. De most végre meg kell mondanom: ha szeméből hullt a k ·nnyzápor. És én már akkor 
vétkeztem, megbanhödlem érte és jogom van t~dlam, hogy ezek a könnyek azok, melyek miaU 
ahhoz, amit most kérek. kicsordul a ban kelyhe, melyek miatt el kell majd 

- Joga magának? jönnie a bfinhődésnek. Akkor elégtételt éreztem 
- Miért nem mondja: egy asszonynak, aki a gondolatra, ma sajnálom Önt miatta. De sem a 

elszökött az urától a kedvesével? harag, sem a részvét nem válloztat a dolgon 
- Nem ezt akartam mondani, hanem azt : semmit. Az Ön bfinének kelyhe akkor az elhagyott 

egy anyának, aki elhagyta gyermekét. gyermek könnyétő] telt meg. Mit akar hát éntőlem? 
- Igen elhagytam. Retlenetes vétek volt, Halk, kinos, keserves zokogás voll a válasz. 

tudom. A férfi várt egy percig. 
- Jóvátehetetlen vétek. De ha szenvedései re hivatkozik, azt mon-
- Ne beszéljünk most az én bííllömről. danám, lehet, hogy igaza van. Talán csakugyan 

GOndoljon arra, hogy valaha szenvedtem ezért a nincs jogom eltiltani Önt gyermekétől. Csakhogy 
gyerekért s az én szörnyű szenvedésem árAn ez a gyermek, ez a fiatal leány nem tudja, hogy 
kapta az életét. Valaha az enyém volt, mint a Ön él. . 
kezem, a lábam, a szemem. Es senkinek nincs - Hogy én élek? 
joga teljesen és végképen elszakilani lőlem . - Igen. Mikor azon a rettenetes rt:ggelen 

A férfi elgondolkozva nézett maga elé. Ön után sírt, én a karomra vettem és azt mond-
- Valóban lehet, hogy igazat mondott. Maga tam neki : ki~sikém, a mama elment, messze, fel 

szenvedett miatla, vele. Senkinek sincs joga az az égbe és onnét vigyáz rád, hogy jó kisleány 
anyát elszak~tani gyermektOl, még ha az olyan vagy-e? A gyermek vállam ra hajtotta fejét és 
vétkes is. De hiszen önmaga szakította el magát vékony kis karjával átölelte a Ilya,kamat .. Igen, 
gyermekétől. akkor jut ft eszembe először, amIt az Imént 

Ránézett az asszonyra és folytatta : mondtam Önnek, hogy kettőnk köztl l nem én 
- Igen, ha arról volna szó, amit ellenem vagyok a boldogtalanabbik. 

vétett, talán azt mondanám: ítéljen az Úristen, - Ön azt mondta a gyermeknek? 
mert csak ő tudja, milyen boldogtalan az asszony, - Azt mondtam neki, az anyja. meghall. 
mielOtt búnössé válnék. Én nem tudtam Önt Ez volt a legkíméletesebb dolog, anllt ünnel 
boldoggá tenni. Ki volt az oka? Talán Ön, talán szemben tehettem. Eleinte meséltem neki az égrő l , 
én, lalán mindketten ? Ön találkozott egy férfivel, az angyalokról, késöbb azt mondtam, hogy. egy 
akivel elindúlt, hogy megkeresse azt a boldog- nagy tengeri úton beteg lelt és ott vesztettük el 
ságet, amit a velem való élet nem adott meg. Örit. A leánya imádja az Ön emlékét, egész éle
Bún volt-e, amit cselekedett? Akkor úgy éreztem, tének leghőbb vágya, hogy méltó legyen az asz
hogy rettenetes, gyalázatos, hitvány bfm, ma már szonyhoz, kinek fehér, tiszta lelke folyion. ott lebe&, 
nem merek erre a kérdésre felelni. Végre is azóta körülötte. Minden nap mondtam az anYjáról va,la ml 

1~ esztendő telt el. A harag elcsilult,a szenvedély szépet és jót és a leánya lelk~bell immár szenIIé 
klhült, a fájdalom elaludt. En nem akarok a bírája váll az Ön alakja. És most mit akar? 
lenni. Hallottam, csalódott abban az emberben, - Oda akar állni a leánya elé és eImon
aki miatt engem elhagyott. Még azt nem mondom, dani neki: az apád hazudott. Tizenhat évvel 
hogy megérdemelte. Amivel nekem tartozik, arról ezelOtt egy hideg téli reggelen elha~talak téf:~i 
ne beszéljUnk. Egyet azonban tudok. Azon a az egyetlen édes gyermekemet egy Idegen. 
reggelen, mikor az Ön leveléből megtudtam, hogy kedvéért. Elhagytalak egyedíll magadban, andeg, 
elment, elhagYQtt, oU ültem szobámban és azon szeretetlen világban. Az apAd hazudott, nelll a 
gondolkodtam, hogy csak az iróasztalom fi6kját legfenségesebb slrhanl, az óceán alaU nY~I~sz~a~ 
kell kinyitnom, az a kis revolver egyszerre meg- én ti zenhat éve. Messze kint kóbor~ltalll a VI g s 
szabadU minden fájdalomtól minden szégyentOl, egy idegen férfiemocrrel és a t~zes, márnor~1 
minden gyalázattól. A keze~ a kulcs után nyúlt, csókok között elfelejtkezicm a klsteányr6/, a 
mikor az e!OSzobából a gyermek hangja hallatszott egy téli reggelen magára és sorsára Ilagytam . 

• 
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ób n egy barátnöjénél. 
A leá~nya mos,! l~tOgyga~gyaen~lalehe~sek éonel. Egy 
En küldtem e , o . hon lesz. Ez alatt az óra 
óra mul~do~~~:: tn. Akarja a nehéz, súlyos 
alaH ~ 'bb hordozni magában némán, vagy 
keresztjét tova bá·ába .1._ elmond neki min-
b a leánya szo J c3 

e~~1t van a leánya szobája mellettem, én nem 
d:" " meg ha be akar menni. Tizenhat évvel 
gato6~ ábizÓU engem és a gyer~ekét ·sorsun~a'. 
é
eze! esr rábízom Ont lelkiismeretere. Cselekedjék 
nm. I 

annak parancsa szenn. . tá t 
Az asszony felemelte arcát ~gy pillan s 

I II az ajtóra mely ... leánya szobájaba " vezetett, 
ve':n elfordúll ' t61e. lassú, vontatott léptekkel 
f:dUIl kifelé. mint aki egy lát~atatlan , de rettene~es 
kereszt-sú lya alatt görnyedezik. E~y hang:. egy 
szó nem jött elö meggyö~ört lelké ból! csak mdult, 
hogy soha, soha többé \-Issza ne térjen. 

Süt a napl-
Kisülött a nap, az áldott meleg ~ap! . Meg

nyill a bOségsza rú , amely pazarul_ontJ~ rank az 
élei legföbb áldásait: meleget, fényt, vllagosságo,l! 
derül ; - termékenységet a dermedt rögökbe ;. uJ 
pezsgő életet fűbe, fába , virágba . . J::rezzük a Mm
denható nagy szivének dobogását : kisütött a nap! 

Igaz-e, hogy alig pár hele, ditleregve buj
tunk a fűlöU kályha mellé, hogy jégpáncél födte 
a csörgedező patakot, hom-: fagyos köd ül~ a tájra, 
zuzmarát hagyva maga utan, m nt halott, koszo
rút a természet nagy temetőjén. Vagy bus álom 
voll mindez csupán, amelyből ime fölébredlűnk, 
hiszen kisütött a nap! 

Az áldott meleg sugarak millió, meg millió 
3pró életet ébresztenek lij munkára, új örömre, 
fú, fa, virág, erdő, mező apró lakói sietnek kiél
delni parányi é:etllket, megnépesilluek az elha
gyott fészkek, megélénkülnek a hallgató vizek ... 
Kisfiiöll a nap ' 

S az apró emberpalánták. a gyermekek sem 
tudnak ellentállani a bilvös varázslatnak. Nagyra 
nyilt, bámész szemekkel, mosolyogva üdvözlik az 
uj tavaszt. Az iskola padjain Ulve. tekintetuk ki
kilopakodik a tanterem ablakán. Hiszen odakint 
sUt a nap, zöldill a rét, virág nyilik minden ágon, 
madárdal szól édesen, hivogatólag minden bokor
ból.. Itt a . tavasz! közeledik a nyár, az áldott va
kácló! MIlyen . boldogság lesz itthagyni a poros 
várost, a szilrke utcákat - balangoini a zöld 
erdő hUvösén, hemperegni a virágos réten lubic
kolni az üditó friss habokban ! J~n a nyár! Jön 

• a szünidö I 

De a sugárzó, boldog arcocskák között sá
padtak, bágyadtak is vannak. Ezeknek átlátszó 
sápadt.ságát csak még jobban kiemeli a . ragyogó 
tavas.zl. napfény. Mosolyognak ezek is, hiszen 
melyik gy~rmek ne örülne a ragyogó napsugárnak, 
az Illatos Ibolyának, az. elsO fecskének ? De az 6 
mosolygásuk olyan bágyadt olyan szomoru csak 
minieg)" reflexe amazokénak, a bOldogoké~ak, a 

gondtalanokénak. Oh, ezek a sápadt arcocskák 
nem fognak Osszet barnapirosra sülve, kigOmbö
Iylklve, éleMI sugározva visszakerülni az iskolába, 
hanem lalán még sápadlabban, mint amilyenek 
mosl. Mert mit jelent számukra a nyári szünidő? 
Szomori! tengódest, szQk, egészségtelen lakások~ 
ban, am elyek nagy részben napsugár sohasem 
téved. amelyekhez képest a tisztántartott, tágas, 
napsotötle tanterem valóságos eldorádó. Játszó
helyUl zöld mező, virágos rét helyett poros, bacillu.
soktól fertőzött nagyvárosi ut :át, avagy szük .ud
vart, ahol mindjárt felh;,.rsan a házmester zord 
vétója, amint egy kissé önfeledtebb. a mulatság. 
Táplálékul kevés és silány tejet, selejtes gyfimöl
-csöt, sovány ételt. S az igy eltöltött nap után 
nyugtalan, egészségtelen álmot a túlzsufolt, fülledt, 
forró lakásban. Oh, szegény kis páriái az életnek, 
mivel érdemeltétek meg, hogy ennyivel rosszabb 
legyen a sorsotok, mint szerencsésebb kis pajtá
saitoké. Hiszen lelketek ép oly ártatlan, kedélyetek 
ép oly üde és harmatos, szivetek ép oly fogékony 
minden szép és nemes iráni, mint amazoké 
mig a kö nyörtelen élet, a korai gondok le nem 
törlik róla az üdeség hamvát, idö el6tt el nem 
fásitják, érzéktelenné nem teszik, kemény, durva 
kéreggel be nem vonják! 

Aki egy ilyen kis lelket megment a korai 
hervadástól, aki egy ilyen gyermeket pár heti bol
dog szllnidőhöz juttat, amelyMI majd tiz hosszú 
hónapo n keresztOl taplálkozhatik teste és lelke, az 
valóban nagy jóltevője nemcsak annak az egy 
gyermeknek, nemcsak annak az egy családnak, 
hanem nemzetének, hazájának, egyházának. , ru 
méltán megérdemli, hogy nevét követendő példa 
gyanánt fölemlegessék és megörOkitsék. 

Hollandiában, amely--..országnak a:mi hazánk-
hoz igazán semmi köze nem volt, évenként -
már hosszú évek óta - sok ezer és ezer magyaJi 
gyermeket fogadtak be üdülésre. Nem ritka eset 
volt, hogy egészen szerénysorsú családok, ahol 
már 4-5 gyermek volt, még ráadásul egy ma
gyar gyermeket is odavettek. S tetté~ ezt nem • 
egyébért, mint a Krisztusért, a felebaráh szeretet 
örök parancsolatának engedelmeskedve ! 

ruok a gyermekek, akikről fent szó volt, 
ránk nézve nem idegenek: vér a mi vérünkből! 
unitárius családok gyermekei. Tudjuk, hogy a ml 
unitárius testvéreink között, szerte a csonka hazá
ban, vannak sokan, akiknél nem okozna nagy 
nehézségei, ha asztaluk· a eggyel több teríték~1 
kellene tenni, eggyel több karéj kenyeret sz~IRI, 
eggyel több fekvőhelyet készíteni egy pár hétJg a 
nyár folyamán. ,~s ha ez némi kis alkalmatlan
sággal járna is, ha egy kis gonddal, v~gy mun
kával tObbet róna is a háziakra - vajjon roSl~ 

szabb követői akarunk-e lenni a Kriszlusnak mi, 
mint külföldi jótevőink? Vallon szabad-e viss~
riadnunk az áldozaitól, különösen mikor egy kIS 
magyart szegény c ,onka hazánknak egy jövendő
beli polgárát kell támogatnunk, erösitenünk, ;eset
leg az életnek megmentenünk. 

Az Unitárius NöszGvetség munkaprogramjá. 
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nak egyik legjelentősebb pontja a gyermekekről 
való gondoskodás. Szeg:énrsors~ lInitá~ius gyer
mekeinket állandóan nyilV811tartjuk s amiben szUk
sége! l'zem'cdnck, tehetségilnkhöz képest segitUnk 
rajtuk. Most a nyilr közeledtével mindinkább elő
térbe lép a nyaraltatás kérdése. Szeretnénk minél 
több arraslorú ló iskolás gyermekeket nyári udu
léshez jullatni a két szü nidei hónapra: juliusra 
és augusztusra, vagy legalább is a.;z egyikre. 
Anyagi eszközeink, sajnos még nagyon lavol álla
nak attól, hogy mi a saját eróinkhöl íldülótelepel 
lélesItsUnk. Kérve-kérjUk vidéken élő jobb módú 
unitárius családjainkat, jöjjenek segitségi.lnkre 
ebben fl törckvésUnkben! Vállaljanak egy-egy 
szegény főváros i gyermeket a nyári szünidőre, 
vagy legalább egy pár hétre. Ebbeli kegyes és 
Istennek tetsző szándékukat jelentsék be minél 
elóbb a budapesti lelkészi hivalainak, esetleg 
saját lelkészük títján, hogy a gyermekeket kel.lö 
időben beoszthassuk. KérJiik annak a közlését IS, 
nagy kb. milyen korú gyermeket és fiút, vagy 
leányi óhajtanak-e magukhoz fogadni. Minél előbb 
kapjuk a jelentkezést, annál inkább módunkban 
lesz az 6hajtásokat tekinteibe venni. Az oda- és 
visszautazlatás költségeit természetesen a NöszO
velség viseli, valamint a feliJgyeletet is vállalja, 
amenn)tiben állandóan érdeklődni fog a nyaraló 
gyermekek hogyléte és magaviselete iránt s ko
molyabb panasz eselén intézkedni. hogy a meg 
nem felelő viselkedésU gyermeket esetleg mással 
kicseréljUk.. 

Reméljük, hogy ez a kérelmünk nem fog a 
pusztában kiáltó sz6 gyanánt nyom nélkül elhang
zani. RemeljUk, hogy kisilt a szivekben is a nap, 
amely minden napnál ragyogóbb és melegebb : 
az áldott Jézus szeretete, aki azt mondotta: • Valaki 
egy ilyen kisdednek gondját felveszi nékem veszi 
fel gondomat-. 

Spest, 1926. április 9. 
Bu;ogány Anna 

az Uniláríus N6szövetség elnöke. 

Képek a londoni szegény papok 
életéből. 

A gazdag és győztes Angliában il' van sze
génység és ezt az angol papság szazai türik, 
közöttük sokan igen k.épzett emberek. akik ifju 
korukban sok mindenr61 lemondtak mert hivta 

• • 
a Mester, magaval ragadta a szent hivatás. Százával 
vannak olyanok, akiknek anyagi helyzete olya n, 
mint a legros.szabbul fizetett munkásnak. A háboru 
at élelet oU is megdrágitotta, fizetésük azonban 
csak a régi maradt. Nagyrészt ez az oka annak, 
hogy na~ a hiany a papokb3.n; jelenleg körDIbelDl 
5000 lelkészre van még szüksége az anglikAn 
egyháznak. 

Ezeknek a sorsán enyhiteni van hivatva a 
~én)' papokat támogató egyesUlet, amelyhez 
Ig~n sok segélyt kérő levél érkezik olyanoktó l. 
allaknek némelyike családjaval együtt csaknem 
éhezik. EzenkiVUI kiváló egyházi szónokok gyüjtenek 
rtszGkre megható módon ecseteive sorsukat a 

templomban összegyolt hivt k előtt adakozásra 
hfvan fel öket. 

. A segélytkérő levelek engednek némi 
bepillantást a papság küzdelmes és neh éz életéb 
mert ezekben tárják fel kénytelen kelletlen e~ 
sze~énységet és nélkUlözést, amellyel kOzdeniök 
kell . 

"Nehéz vigasztalni a szenvedőt , megnyugtatni 
a haldoklót és eszményekért lelkesíteni az ifjút
- mondla egy közülök - .mialatt otthon a 
szegénys~g borzasztó réme lesekedik a gyermekek 
torkát fOJtogatva". 

.. c;,sak 18 fillérem van és az a ruh a, amelyben 
felkelek , mondta egy edmontoni pap amidőn 
megidézték, mert adóját nem tudta' kifizetni 
.EI kellett adnom arany órámat és láncomat 
könyvláramal és más ingósagaimat. Nyomoruságoni 
feleségem . betegségével kezdődött, amely 150 
fontba került és f~lemésztette megtakarékoskodott 
pénzecskémet. A sZivem hasad meg,amikor szenvedő 
feleségemet látom. Nebezemre esik nagyon a 
nyilv~nosság elött panaszolni, de meg kell tennem, 
mert támogatás nél kOi nem birom tovább a 
küzdelmet-. 

A mult évben egyetlen segéJyadományra 2000 
folyamodvány érkezeU be. 

"Egy 17 év óta lelkészkedő papnak" _ irja 
saját püspöke - "akinek öt gyermeke van, fi.zelését 
230 font ról 270-re tudtam csak felemelni. Amikor 
ezt levélben megköszönte, sorai végén megemliiette 
ho~ egyházközségében most nevezlek ki egy 
elemiiskolai tanitónöt 300 faRI évi kezdő fizet~sel". 

Elszegényedett papok panaszkodtak pUs
pökUknek, hogy nyugtalanilva a gondtól, miként 
fogják majd adósságukai megfizetni, nem tudnak 
egész lélekkel egyhazuk ügyének élni s nem kellő 
gonddal elkészülni beszédeikre. Nem tudnak 
könyveket venni. A hivők, akik nincsenek 
megelégedve a vasárnapi győnge beszédekkel, nem 
tudják, "ogy hétköznapokon papjulrnak minő 
gyötrelmeken kell keresztülmennie. 

"A szegény papsag ünnepi alapja'; meghaló 
történeteke ' mond el Londonb.Jn élo papokról, 
akik családjukkal együil éveken át egy napra sem 
cserélhetik fel a főváros egészségtelen levegőjét 
az Odi lő, tiszta falusi levegővel. Egynek közülök 
roppant nagy ekklézsiájában 14.000 bivól kelleH 
egymagának gond~znia minden segitség nélkül; 
egy másiknak pedig családostul egy[llf hat éven 
át egyetlen pihenő napja nem volt 

tS ezek a ~zelidleJkii emberek nagyobbára 
jó családból valók, akik oUhon kéJ]felemben nőttek 
fel jólétet, tudást és szép~et visszatükröző 
környezetben s lemondtak mmdenről, csakhogy 
istennek és embertársaiknak szolgáJhassan3k. bár 
előre tudtak hogy minő megpróbáJtatások várnak 
rájuk. Hany~n leltek azután lelkiismeretJen embe
re knek zsarolóknak, szédelgő résZVénytársaság ... 
alapitóimak zsákmányává I 

ElgondoJbaijuk, milyen tövises lehet az útla 
az olyannak, akinek negyvj!JJévi szolgálat után .1& 

csak évi 110 font a fizetés!; beteges. sápadt es 
erOtlen ; kis megtakarifott pénzecskéje pedig 
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odaveszeIt 3 takarékpénzlárban Vagy egy má,siknak, 
aki cSl1 I ~dos. évi fi zetése 150 fon~ s tlze~cg~ 
é\'en jI nem tudotl egy rend ilnnepl ruhát vel~m 
magának. E~ harmadiknak csa~ 130 fon! ~ ~á
randósága s vasárnapon kint, nllnlhogy ~Iclkhr~ 
nem jut, több méri Idet kel l g)'alogolma pap. 
hivatása teljesitésére. Feleségének _nem tarlhat 
segítséget s mindkell6jOknck kcseru nélkülözé
sekben van része. 

H6sök ők, akik szelid megnyugvással túrik 
nehéz sorsukat s meg nem törő hillel és lelek kel 
teljesftik knlclessegeiket. I-fösOk, aki krOl nem 
szólanak magasztos énekek. . 

A Jegszomonibb esel, amelyről ~Z anglikán 
egyház londoni pilspOke mege ml ékezik egy 68 
éves papé, aki kény telen volt évi 132 fonl fizetés 
mellell is tovább szolgálni, mert nem akarl a 
szegények házába ker(J]ni. . 

Nem rég, amikor il Tcmzén nagy ~zlrálk 
volt, nevezett pOspök felkereste il docklandl pa
rÓchiál . Ennek lelkésze, egy jónevü angol család 
gyermeke, egy segédlelkésszel végezte nehéz, hi
vatását a szOrnyO szegénység, elhagyatottság és 
vigasztalanság helyén. Az volt a feladata, hogy 
vigasztaljon, reményt ébresszen a cSOggedőben, az 
elhagyotlban, mcrl ilyeneknek sokllsága vette őt 
kOrO! s jómagának csak egy kopott, szakadozott 
köntDse voll. JI Tudtam, hogy rni vAr rám, amikor 
erre a pályára léptem - mondotta - . mégsem 
birtam a hivatás vágyának ellenállni." 

E szomorú képek mellett vannak vidámak 
is, amelyekre a jólét és megelégedettség napjának 
fénye árad j mert vannak a JÓl fizetett és vagyo
nos papok kDzöll is apostolai szent hivatásuknak. 
Igy pl G. A. Studdcrs.Kennedy, jómódíl lelkész 
a City-ben, szabad idejét nem olvasással miti 
kényelmes otthonában, hanem fáradhatatlanul jár 
mindenfelé az országban, hogy javflson azoknak 
a helyzelén, akik kezük munkájával keresik ke
nyerüket. Ö t. i. a tilkára a keresztény iparosok 
társaságának, amely a szeptember elsején levő 
munkAsnap (megfelel a nálunk május l-én levő 
mun~ásna'pnak) el őtti vasárnapon ezer helyen 
tart I ~tenhszteletel mindenféle templomban métt 
a Westminster apátságéban is. ' 

Ezt a napot az ipari munkásság vasárJIap
jának ~evezik . Ekkor mintegy félmillió munkás 
egyháZI em ber vonul zászlókkal, zeneszóval tem
plomba, hogy egyou énekelhesse a litániában : 
.Kérünk, Te ve~~ss minket, hogyegyOIt dolgoz
hassunk a kö~ Javára, hogy mindenkinek módjá
ban I ~gyen ffillldennapi kenyerét békében remény
ségben s önmagát megbecsUlve megszereznie.
Slu~dert .. Kennedy, aki a ki rálynak is kedvelt 
papJa, élJel · nap~a l csaknem szOnd nél kUl prédikál 
az. Orsz3gban mIIIdenfelé s hirdeti az országban 
mllldenlt:lé s hirdeti ezt a szenl keresztes hadJáratot. 

. ' London észak i részében Basi! Bourchier 
~Iát pénzén épitletett e~y szép templomot, amely 
~y áll egy dombo~ , mi ni a hit világl lólornya. 
Egy vasárnap lSlenhsztelet ulán meghlvta hiveit 
delulanra, hogy nézzék végi~ a nála lefolyó ten 

niszmérk6zést. O maga igazi mintaképe a modern 
papnak szép szál ember, erős , egészséges, tele 
nemes érzéssel. 

A kicsiny mel1ékutcAkban, kUlvárosi részek . 
ben azonban sokkal többen vannak a szegény
séggel küzdö (1)05101ai a papi hivatásnak akik 
szúkös falat jukat is sokszor megosztják nélkUlOzö 
szenvedő hiveik kel. S-y. ' 

• 
Biinbánó 

• 

Enek. 
Uram-Teremtőm, irgalomnak Atyja I 
Öleld magad hoz fá j6s lelkemet. 
Kit annyit Uldöz-tép a sors viharja, 
Feléd sóhajt bUnbánó gyermeked. 

Némán leomlok földi sá torodnál, 
S bus könnyek árját ontja két szemem, 
Itéletedben - hogyha Ilern hajol nál -
Ki á ll na meg előtted, Istenem I ? 

Uram bocsásd meg sokrendbéli bünOm, 
Mi nagy teherként nyomja szivemet : 
Oh, ne taszits el! - Inkább áldva türOm 
- Mint szent Fiad - sulyos keresztemet. 

Szégyen-gyalázat szolgabélyegétOI 
Oh szabadils meg, édes jó AtyAm I 
E:.s oh, ne vess ki soha szent kegyedMI, 
Mig szivem áld s igédet zengi szám. 

Szolnok, 1926. március 29. 

Józan Miklós. 

Orszácos Cyiljtés. 
(V. közlemény). 

A nyugtázást a beerkezés sorrendjében, há
lás köszOnetünk mell ett folytatjuk : 
148. Mészáros István (Budapest) 436.000 
149. Kis·Kovács Rudolf • 250.000 
150. Kisgyörgy Áron (Szakály) 223000 
151. Zsigl1jond Pál (Szeged) 50.000 
152. Buzogány Elek (Budapest) 50.000 
153. dr. josipovich István né (OyOr) 30.000 
154. Kiss Sándor (Budapest) 100.000 
155. Fekete Gábor . 61.500 
156, Berkes Imre _ 15.000 
157. özv. Oraef Sámuelné (Budapest) 400.000 
158. Csáka Jdnos (Pestujhely) 200'000000 
159. Nagy PAl (GyOr) 50. 
160. Szetess jános (Keszthely) 20,000

000 161. Gálffy János (Eger) 20. 
162 özv. Lipkay Arthurné (Szada) 400.000 
163. Horváth István (Békés) 270.000

000 164. Tanka Sándor (GyOr) 200, 
165. özv. Nádudvary DezsOné (Kisvárda) 170.000 
166 Kálóczy Istvánné (Budapest) 150.000 
167. dr. Szegcdy józsef (Esztergom) 100.000 
168. Marosy József (fadd) 40.000 
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169. Polgár Lipót (BucJapcl-- l) 
170. Ráduly J1n os né .. • 
11 1. Lélay Árpád (Szombathely) 
/72. GOmOry Károly (Alag) 
173 Imreh József (Alsódabas) 
174. dr. OOlhárd Kálmán (Budapest) 
175. dr. Sch mer Sándor 1/ 

176 Oál Kálmán (Ki.peSl) 
177. Prernusz Lajosné (Vecsés) 
178 Hollósy f . Islván (Budape31) 
179. Försler Lajosné " 
180. Oolhárd Mózes ~ 
J81. Oothárd Lajos (Kispest) 
182. Molnár lános (Csepel) 
183. fekelC Oyula (Ujfeherlól 
184. Józsa Oyörgy (Budapesi) 
185 Málllé Lajos (Rákospalola) 
186. SIgmond Olga • 
181. Asztalos Gergely (Budapest) 
188. Hadnagy Emma (Pecs) 
189. dr. Ürmössy Károly (Oyula) 
19J. K/u sch Mária (Budapest) 
191. ürmössy Zsigmond (Budapesi) 
192. Mályás Pál (Kelenvölgy) 

250.000 
150.000 
100.000 

3,300.OCO 
1,125000 
1,110,000 

4oo,OeO 
351.000 
250,000 
220000 
200 OOO 
20~,000 
150 25'J 
150,000 
100,OCO 
100.0 O 
100,000 
100,000 
70.000 
55,Of O 
50.000 
26700 
200: 0 
20.000 

I.-v. közlemény egyUU: 49,072.666 
Ez at összeg egyezik a Postatakarékpénztár 

94. számlakivonatával. Teljes tisztelelIel 
az Egyhó2klJzség Oondnoksága. 

HIREK." 
Tele10.számunk : Lipót 974-24. 

Istentiszteletek u rÓ!J líroabflll éR környékén. 
Minden \'naArnall d. e. II órakor nz V. Koháry~ 
utcai templomban. MiQdon hó második vasár' 
napj tIlI (I. u. 4 órakor a VIII. ker. CsobáACZ
utcai olomi i.ko/úban (K:íh -á ria·lér melle tt). ~'lin . 
d en hó utolsó \':!'sflrnupjt\n d. II. 'l órakor Rákos · 
palotán t II KOSButh LajoB.utcni te r. telllplolllblllL 
C,A" vilhlmoBkocsi ,'égállomáB). 

Esketési, temetést, keresztelés., egy" 
napl?!!l. előbb kell bojelont elli. l':zt saját ér(lokébcn 
tnrUta ulilltl euki szem e l őlt. Hivnt alos órák: d. c. 
11-12·ig, d. 1\ II - I) ·ig. 

N6sz0vetségi gyiilóack, biblia UHlg,)'ll rflzatlal 
egylitt mind en hó második caillÖrtökóll d. II. fi 
ómkor. Ezekre II gyiilésekre milldoll érilekiötlő uui. 
tári~ ls a8Bzollyt Bzi\'eson IMunk. 

Ifjuségi Istentisztelet (I Llrilis 25·éu (1. II. 

r, órnker II Koháry.u tcllj tOllllllomunn '1'nllllló ifju. 
lIágll nk számÍltlt tartjuk ezt n:t: hte ntiB:t:toletet 
amelyre II 8:t:illóket is nivesou lútjuk. 

RendOr istentiutelet ll liudou hó harmadik 
CMUlörtökóu d. Ii, 6 órakor. 

Angol társalgás miud en hó 0le6 6s harmu
dik póutekjóll d. u. 5-6·ig II lolk6szi hh'lüRlbau. 

, Lak'8~éttoztatás oleMII ('gy ltl\'e l~:t:Ólal)OU 
ktirhnk órtelltóSL :11'': IIj eim ról, hogy In(lll nkat pou
to.lill kbbe8itlles8Uk. 

Ha eiD' csal ad ban !ictegilóg, !Jag)' egy4\b 
buj 111111Ul1, lill vnhulIOly cSllli'ul 11l/:{jn kÓrh{,ú IlpO. 

-
hís ahí korlll , h07.zIH:lrlO;ll.ói levóllHl!I \'agy loler 
órt08itlJék a lelk68:t:i h i \' lItlllt errél, hogy ;(nHl l1l~;I~I~ 
orónkt61 telik onyhithel:lslik tOllli·lolki f:\jtlal ~t 
s:t:onvcd6 tosh'óreinkuek. W.I 

Konfirmáció. Május. 13-Áu (1ldoz6c8iitörWkÖII 
d . O. 11 6r:~kor kezdődik II bP081i ogylllhközat\g 
Koháry·utcnl tomplom{lbllu az ar, UnnopólyeB azer. 
tnrlft8. nmollyel felllótt korba lópó irjaink az c . 
h.ázköz8ég .tagjai közé lelkileg ill bea\'altatllllk. U. 
tlik ról IlYllv(moSIl!\ vallomást tO~:t: lIek 68 elöa:t:őr 
róuoalllnek az urvac80ra t\ld4saibau. Az iiu llcpól 
beavatást dr. Csi ki Gábor mi~siöi lelké8Z vég~' y.e,s 
'I " . ..I, . IóI . (list .1 óza u Miklós püspöki vikárius moudjll. Nom. 
ceuk n niilók et, de a:t: érdtlltlődókot is sziveseu lát
juk. Május 12-óu,én (á ldozócBütörtök elötti) szerdán 
d. u. lj ömkor általános kikérdO:t:éa lesz ugyancsak 
II tem plowban. 

A vallástanItás ellátáeáról és az iskolákról 
szóló tanügyi jelentések vidóki lelkéezei nktól és 
megbizott vllllástaui oktalóinktól még .mindig nem 
órko7.tek meg az osperesi hivatalhoz. Áldoz6csii. 
törtökig k<lll bokülden i II jelentéseket. 

Kulturest. Nőszüvet ségüll k kulturestjo márc. 
27·én folyt 10 II leguobb erkölCBi sikerrel II DMlk
téri evang. iskol:í.ball, Ez az erkölcsi Iliker biztositva 
is volt már előre II szerepl6 mii\'lÍs1.ek és mlivée:t:
n6k relléllésébell. Nem i~ tud unk kiilöu·kiilÖn di o 
8sÓrotet mondani egy ikről sem, mert mindenik,llok 
" logtolje8obb sikerér61 sz:ímolhatullk be, Dflllie lné 
Lengyel !.ullfa, '1'. M:Hrny I<: rzBi, Halmágyi Anlla, 
dr. PIIPP Zolt.{umÓ éB Nngy Ilonka llIii"élrzn6k, tu , 
dás{lknak legjobbjait, tehellrégiikuek legszebbjót 
adtflk . Or. C!lik i G:í.b6r mognyitój:Í\'al egyiitt egy 
csoltor S:t:óll virág az omberi 8zell01l1 kertjéből , , . 
egyik virágját e csokoruak Dánieinó Lengyel Laura 
foloh':ls:\S!ít kö:t:öljii k iB. A miivé8:t:ek tehát mng· 
tették II maguk rószór61 az oslély érdekébeu azt 
amit meg kellett tenniök , miut' ruil!Jéuokuek, A 
kö:t:ü nsóg azonball - tisz telot a jelen!Jolta kuak -
lIell'l tetto llIog lIzt, amit :. wii "éuok a közönség 
lól II 1\ NÓilzövotség a - 8zeg611yokot tnlllogató -
h i\'ek t ől elv{lrhat. lIilíbll volt woghi\'ó nom jüt,tek 
el. Hiába \'olt szinte 1l0\' elsőgesun olcsó belópönij : 
(10.000 K,) uelll jöttek el. Hiaba szolgálta az 
estély jövedelme szeglnyeink felsegltés ét : 
nem jöttok ol Inok, altik e ljöheUek \'oluli. fgy bu · 
kik el m indon uóp esz IUo a köllölIség kÖ zÖwbösilé· 
g éll flh\l l l.ll~\gáll , amely rÓllz\'ótloniil Pl egy ol a 
S:t:cn vedök mellett, tlo IliI 6 m~ga keriii bajba cl
várja a köuyü riilotos sz ivek. tlogiuógét. M!'Igcg)'lIzer 
köuöuolot II szorepl6 gárd iillalr. ÓS tisdult jole uvol· 
tllkUllk. 

Husvéti Unnepnnkön kiclliuok bi z.~Il}'ult 
tOUlplOillllllk h ívoiuk befogad iháru. A kót IlUJlol,l' 
11111)011 626.nll éltek Ilr"nceorá\'1l 1. A kUllycrot Józan 
MiklólUó r6tilztelotii lIsszouy 1\ bort Sznthwáry 
P(il hitroltouuuk ndoUl ányo:t: tll. Istou (ild(isa legyell 
rajtuk. 

Az Unitárius Mlssió·Ház l. II". kiJHh'i'IOY:1 ~Ö · 
:t:elobbr61 megjulouik .l:Iilzok egy Jelonbo"I .. : C 
oi mell. S:t:t:l u:őjo .Ir, Csiki Oábor, lII i811i6i 1t:l lkéU:. llflU . 
Ilki o&:tol n ilIuuk(i\,II] ugy régon b o:t:ott hllf.uyt 
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. uw lui ogyháú irodalllHHlk bau. Rendre 
óh1lJ.tott I~ . It gy ~ főbb ágazatait. 8 azokban cl
veUI II ~ lUC cd nlláso9 gondolat világánál 
mélycd vc a mo crn v • 6 6-
d borltJa Iti az un itárius lélok bouso meggy ~ 

om Nála a T llromtÓ korláU"1l U r a nagy 1I1Ln
~6S6~ bOU' de uralmát II 8:tcrctetre al~p[tja 8 en· 
cD8~. o. ' h ,"dk min:ub.zokat az ;1.1da8okat, ame

nek konolL e J . 1 b t 
I . .Ii: r "ldi életilt:ket gazdagítják 8 att a klo t ala ' 

J
). '~"at allloly fl világ c81ibjaitól fel!lzabadlllt. 
an VeJ' .• "k "" felé 

I t • m.,békült Ic lkUdret az o rD e e 
SCUDC "d"'ó" . Enu ek il neHemi folyamatnak meg lo I Ja 

VDllJa, . . é" l é, 
és bovégez6jc ruibolloiink a IW8zt118~ e e~: '" 
, " ".ág ru,')' az üdvöt már Itt a foldolI 

il apIg. • , " 
. ok8zik olóké"ziwll( a kerollztóny anyaS7.Clltegy lUZ 
~~gaszlo8 igobirdctésoiben és lebi~~u~solő szor~ar' 
t:'isábau. Ebb6t II lllunkábó,l e~y TtVld. lDul~tv~n~ 
már mcg is jelent a~ . Ullll.ArlUs ErtesItő . marc\Usl 
szám:íban. A könyv ára: tt\zött példány, 40·000 
korona vászonkötésbeu, 50.000 korona. Ezt a mUD' 
kát ru/n den cgyházat szeretö unitárins ember reu· 
doljell meg az . Unitárius Missió·Házuáh (Budapest, 
JX. ker. I{(ikos-u. 3.) egyuerU postantall'floyon a 
dr. C~iki GM,or címére. Munkatársunk sr.ép müvé· 
hez szívből gratulálunk:. 

A Dávid Ferenc Egylet áprilisi vallásos 
estje ismét sok érdokl6llő t vonzott Koháry.utcai 
templomuukba. KUlönö~en hölgyek: jelentek: meg 
nagy sz{lmban, mi nthogy il7. előadás tárgya is 
olyan volt, hogy elaósorban a nók társadalmát ér
dekelte. Gregcnen I.u jza urnó az Országos Protes· 
tios Nószö\·ctség Cötitkára tartott előadást "a nő 
bivatáea az egyházi és gyiiJekezeti életben" .~imeo. 
Az egésll előadáson megérzett, hogy gyakorlatból 
ismeri, a I\Ő ilyen irányu hh'atásának betöltését. 
Kellemes csengő hangja I:!zép magyaros előadása 
könuyen utat talált a hallgatóság szivéhez. A Váci· 
uti polgári leányiskola ének kara. kellemes megle
petéskónt hatot~ és igazi élvezetet nyujtott. Poóa 
Margit tanárnő Olin<len elismerést megérdemel a 
velletésért és a tanitásért. Az orgona játékot ezen 
oldaláról már régen közszeretetnek örvendő milvé. 
sziinlt dr. Molnár Jenő Antal látta el. 

Leck6.zelebbl é. ebben a szezonban ntolsó 
Dávid Ferenc egyleti estélyiink május 21-é" 
(pélLteken) el:!lo 6 órakor lesz. 
. ~zolnokon március 28-úu, virágvasárnapján 
Il:!telltIB~t~letet .tartott JÓllan Miklós püspöki vikárius 
Ilr. ÓUI Istontlsztelet már többször volt Szolnokon 
<le tavallZi mOlt ,"olt elsÓizben. A ref. templomo~ 
e eélb6~ a ref. egyház átengedte s a ref. kántor, 
?rt egyer~ Géza telje_Itette a bintori teendőket. A 
l:IZolnokl protestáns dalárda is ezerepeit az istentisz. 
teleten, belanulta a vikáriu8 \\r által szerzett Hoz. 
dd megyek Uram, hozdd közeli" c. egyházi' éne. 
ko~ 1 nalilY ba~.áual a.dta el6. A templomot . nagy 
~dmbau . Uleg~ltó unitárius és másvallású közöDség 
Igaz lelki Óphl6uel hallga'ta Jó,O "" "k'" " szó -... ..... V I . rlll.S ur 

p vrédlkáelólát 8 Ilrvacsorai agendáját. UrvacBorát 
vettek 2 1 .e~ . AZutáu közebéd volt éa baráti láto. 
',atá80

d
',",1 II orÓBödött hiveio!;; között az öaszetar. 

ozan 8 iii órzote. 

Cl:!iki ~~!~r!l~is I~t~ntlsztelet Debrecenben. Or. 
SSZIÓI lolltó8Z r. óv m{.rciIt8 2Q.tín 

" 

Debrocenbe érke:cvén , ugyallnap délután ali nuitáriml 
val1:bu tanulókkal fnglaUtozQtt, maj (l résztvett az 
egy b:hközs6g közgyítlé8én, hol több fontos ügr 
letárgyalá8a mellett 811óbakerült egy templom 'pí· 
télének kérdéso ill, mire nézve a közgyülb egy 
elókéazitő biz:ott.sltg lr:ikUldéaét határozta el. Március 
hó 21 ·én d. e. fé l 12 órakor a Kálvinista Róma 
KOllsuth..!lteai templomában :Ilfvaesoraosztással egy · 
bekötött Istentisztcletet tartott, melyen neme8ak 
ogyházunk tagjai jelentek meg teljell Bzá mmal, 
haucm máI:! valláafelekezetii tellh'éreiuk is nagy 
számban vottek: ré8zt, h01 <lr. Csiki GábOr lelkész 
szivekig ható éH mély gondolatokat magábanfoglaló 
iinnepi beszédét mintegy s~á'Zhnszan hallgatták 
végig. Az énckvezéri teendőket Szabó Lajos ev. 
ref. kántor mellett Kereke8 Ernő IV. éves joghan · 
gató atyánkfia lá~ta el. lstontiuteletünk után 50 
atyánkfia részosill t úri szent vaesorában. Délután 
folyamán dr. Csiki Gábor lelkész több látogatást 
lett. Isten áldása még sokáig maradjon leányegyház· 
klSz8ógü nk munkálkodásán. 

"Ahol ketten vagy hárman az éo nevem· 
ben összcgyílltök én is ott vagyok vcietek". A 
Názáreti Mester egyik bagyakozása ez volt. Ahol 
két·három ember öS8Zegy1l1 az Ő nevében, hogy 
6t keres8e, ott mcgjelenik Jézus és megjelenésére, 
CHodálatára összegylU az cgész nép. Ez törtéut 
áprili l:! II -én Pécsett is a református templomban , 
ahol most az uuitáriu80k tartották 300 év óta 
az elsó Istentiszteletet. a3 unitárius a Jézlls nevé· 
beu . .. im ádk07.ni összegy\\lt... Iii ennek 
hírérE' százan és százan siettek a nemrégen épiilt . _ . - " ~ ... ", .. 
reformát us templomba. Az egyik péCSI lap 8zermt 
zsó folá8ig w egtöltötték: az erdélyiek é8 az érdekl6· 
d6k", hogy JálBák, hogy hallják, hogy szólott az ige 
300 évvel ezelőtt a "Minds7.entek" templomábau. 
Józan Miklós püspöki vikárius beszédje nyomán -
amellyel elragadta hallgatóságát - életrelcelt a 
"Múlt", az ősi unitárius élet s a beszélő f6pa.p 

.ajkáu megzundült "Szeretetigék"·ben megjelent a 
JézuB igazi szelleme: a szeretet, amely örök jeli
géje egybáwnknak, vallásunknak. És hogy ez a 
szeretét nemC8ak üres uó volt, hanem benső való· 
eág, mntatja az, hogy az első pécsi unitárius Isten· 
tiszteletet a református templomban tartották, 
amelyen két katholikus hölgy énekelt a közének 
helyett gyönyöru dnettet. Úrvacsora08ztással fejede 
be az Is tentiszteletet Józan vikárius, akinek tisz· 
tiszteletére bankettet rendeztek pécsi hrveink. Az 
üunepély alkalmából üdvözl~ iratot küldtek Ferene 
József piispök úrnak, minden résdvevő aláírásával. 
Délutáu három növendéket konfirmál, maj tl 
a Zrinyi mwelóintózelet látogatta meg az igazgató 
vezetéao mellett J ózan püspöki vikáriua. Itt 6 ~ui· 
tár ill8 tanuló késziiI jö\'elldó pályájMa. Nagy ünnep, 
mély nyomokat hagyó osemény v.llt pécsi bíveiD.k. 
Dek ez az i ~ tcntisztelet . Vité~ Felszeghy János kir. 
ügyészségi nlnök: hh'ilnk, aki egyik főirányit6ja a 
péesi unitáriU8 életnek, ogy ma érkezett lovelébcn 
ia {gy emlékc:.t:ik meg az ilnneptÓI : " Ma is teljescn 
(dhangolva __ mOllulmtuám boldngan - gondo· 
luuk \'iuza a gy6nyörllszép va8árllspra _ kedvel:! 
itt\é1cdrtl, \':í.rjuk az ószt, hogy ,íjra eljöjj közénk". 
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UNITARIUS ÉRTESITÓ 

Kaposv'r. Ez II követkoző dUD:tntuli IlII iM. 
riUI :1.Ilomne PÓCS után, a hova május IG·án utazik 
Józan Mik lós pIIspöki vikMil18l\ok, hogy ottani hi · 
l'einknek Istentiszteletet. tartson. Az Istentis7.telet -idoje d. e. I l óra, Helye: a ref. templom. 

Böhönyei hiveink a 11ll8\'éti iln nopekro 
81:inezilet úrBszhlli poharat 68 tányért yoLtek , újabb 
bizolly8:'igalll annak, hogy hitbúzgó unitáril180k 
kív:inuak lenni. Reméljiik, hogy lassan-lassan tol 
l og épI'\lni az a kie hajlék ie, .. ahol Istontisztelotekot 
tarthatnak. 

A nagy fe jedelem. ll. Rákóczi lo"erenc szü· 
lotéso emlékére tartott Istentiszteleten a koronázó 
vártemplomban egyházunkat Józao ~ Mik168 püspöki 
vi kárius képviselte. I 

Felhivas a nemesszlvO közönséghez I 
Tudomására boztuk má r olvasóinknak, bogy az 
Erdélyb61 mene~ilt un itárius egyotomi ifjúság 
számára siker ült otthont biztosítanunk. A bebnto· 
rozá~ körü l azonban hiányok ,·anunk. J<~zért fL 

Dávid Ferenc lfjl\sági Egyesiilet legutóbb úgy 
határozott, hogy a u.p útján a neme88zivii és ed4ig 
is oly megért6 llnit.rrius közönséghez fordúl, hogy 
természetben i adományaikkal tegyék Iehetó"ó egye· , 
temi ifjai nk lakásának lakh9tóvá Mtel őt. Sziikl!pg 
"olna összesen 13 székre és 6 szekréllyre. Akik 
nélkülözhetó szokrénnyel vagy székkel rendelkoznok" 
kegyes adományukat juttassák ol a lelkészi h iva· 
talba. 

A székelykeresztútJ unitárius gimnázium 
egykori növendékeihez. A? erdélyi "Alma 
Matorek' ,köztiik a széke ly~orcilztú r i gimnázium 
is nehóz helyzetbo jutott.. AJllpítviiuyaib6l ki fosztva, 
bizouytalauúl néz a jövendó elé. Az {Ii uralom 
halálra ítélte Bok·sok székely ember ne\'oI6 Anyját. 
Az Mos Anya azonban az élni akar:is erós ösztö
nével IIz6l egykori fiaihoz , kik szét~z6ródva élnek 
a széles világb.m. A Ilevelésér t és azért a sok 
szép emlékért, mellyel egykori fiait gazdagon ellátta, 
most ,'i szonzást és lIE'gílBéget kér, hogy a nehéz 
időltben is tO"ább teljesIthesse dicső feladatát a 
magyar ne~zeti uc"elés nagy munkájában. Szókely· 
Itercsztúron az intélOt c~ykori nÖI'(mdékeiből egy 
bizottdg alakult, wely el.: évi május hó 29-30 
napjára vén di:ik·találkoz6ra bivja mindazokat·, 
akik valaha az iutézetben ÜlTlúltak. A vén diákok 
nagyrésze, kikhez a felhívás IIzól, jolenleg fl. I!lIonka 
ország területén él. Azok, akik tehptjk , jelenjenek 
meg, ha áldozattal jár iB, személyesen a találkozón. 
Ha pedig a személyes megjelenésük: nehézségekbe 
iitközoe, cimUket jelentsék be Péter Lajos bizott
sági jegyzőnél Székely keresztúr, Critlturul·SeC\le8c. 
Jud. Odorhein. Románia. A talállr:ozó célja az 
intézet jövőjének roegbeuélése és a régi barátllág 
[eI6jítása. 

A kblf6 1di unitáril18 é8 8zabadkondollr.o,l.:ó 
egyházak 3 évenként onzág08 kongf(lS8zust szoktak 
tartani. Az idén április 12-én tartották meg Sbeffi
eld-beD. Előadá80k és egy bélr.ésebb világ jövöjéro 
vonatkozó megbeszélések t öltötték ki a kongrosszus 
program ját. 

Amerikai ullitáriutl templomai Ilk közill 10 
templomban már he vall vezetve a rá,lió. 

9 

Rev .. Syd.ney B. S n ow nlon~re(,li uni táriu. 
lelkész, ak i egyik kodve~ ta,,'(I '1. 1' l',. b' 
""á ~ az - au 
I "J ' rt amerikai egyházi hizottsá,lIak 2. ,. , 

l lk ' á tlV I Sikl). 
res o IP sztorko(l ás után lomOu(loU. Ilo mo , l. 

h ' b . vn ron l 
egy az an Viselt lelkészi á ll ásáról 69 egy ' ... · .. 

I I 
.1 s?u_ 

ne ot art ;. czt nz idó~ kilWjldi utazásokra óha'tj_ 
felhasználni. J 

Lőrinc ll László clcvelatuli magyar nnitáriUl 
lelkés." husv6t olsó napján délután a?: ottani angol 
uniMrin6 templo mban magyar htentiszteletot tar. 
tott ós urvacsorát osztott magyar testvéreink nek 
~~~tóbbi levelében e~ébként boldog örömmel adj~ 
hIrol, hogy cgyház éplt6 mnnkája sikerrel biztatja. 
Nagy öröme toli k a mi kis lapnnk olvasásábau. 

A Kolozsvári Un itárius N6szövetlég márci . 
IIsi köt.ókéjén dr. Boros György egrhá~i főjegyző 
részl etes és élvezetes leloh'asásbau ismertette az 
amorikai és angol N6szövetségE'k 6zervezetét, szo. 
ciáli. és jótékony munkásságát. 

I I a polgárdii unitár;l1sok 
aróf József régi biillégesének veze. 

tője márc. 16·án váratlanni elhunyt. 38 é vig látogaltli. , 
az Ur bajlékát s énekelte aunak dícséretét. Szont 
kötelességének tartotta, hegy llZ Istentisz teletelr.on 
pontosan megjelenj en. Úgy a templomban, mint II 

temetési szertartásokon kiválóan érvónycsiilt érces, 
erős hangja. Az egyszerii földmíves bitblhgósága, 
az unitárill8 egyházho? való raga~l.:kodása .okakuak 
példa lehet. 

I I dé.,aványai ref. tanitÓ· 
Nagy Erzsike nó, füze~gyarmati lelké· 

súiuk feloségének, Kincses LáSl! lónéllak IllIga ~á.~ci.l1~ 
27 ·én mel'hal t. K is tanitványai egy moleg SZIVI!, JÓ' 

ságos lelk"'ü "tauitó nénit" az iskolák l.írsadalma 
pedig ogy bájos ked\'es urilcá~yt ven~~ctt cl beu· 
ne. Gyászoló szeretteinek, akik auny. ~ze r~_tett:1 
gondozták ez uton is ószinte rószvétüok et feJe~zuk; ki. 

"Tégy jót embertársaddal : ez 
• 

a legszebb Istentisztelet", 

FrankHn Benjámin, 

Felelös kiadó: BIRÓ LAJOS, • 

Rigó Ferenc 
szobafestő és mázolómester 

Hitrokonokna k a napi árnál olcsóbban 
ban vállal ugy szobafes lésl mint . mázolást. 

LevelezO.Ja p hívásra azoneal Jövök. 
PESTERZSÉBET, JÁ NOS-UTCA 66 SZÁM, 

, 
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STUDI UM" 
KÖNYVESBOLT 

Budapest, IV., MuzellOl-klJrut 21 .• zám. 
eleion : Nagyrészt erdéJyiekblU Teleion 

Jlió-87. alakult uj "'Ilalat 186 87. 
/ Szakmunkák, szépirodalmi; egybáu és egyetemi 

tankönyvek raktára. Beszerez és nállit · minden 
kapható külföldi és belföldi könyvel és folyóiratot. I 
Vidéki megrendeléseket gyorsan és gondosan elintéz 

BIRTALAN LAJOS 
• kárpitos és diszitő 

BUDAPEST, VII., AKAcZfA-UTCA 58. 

angol bőr-, szalon- és függönydiszitéseket 
szabadon álló oUomán ebéd lő-divaorok, 

Tugganyos ágybetétek, malracok, ablakrolók készi
léséi és aulók pamáddt a legjulányosabb árOIl. 
Vidékiek soronkivül pontosan kiszolgáltatnak. Szt # 
nyegek, függönyök megóvasá! és n:olylalanilásá 

vállalom. 

IFJ. INCZEFFY DÉli/ES . 
O. F. B. által eogedélyezett 

irodája 
I. em 7. Budapest, Vilmos 

A es I Társaság 
e.rdélyl vonalkozásu néprajzi, irodalmi és 
történelmi kiadvanyal megrendelhetök: 

Budapest, VI., Vilmos csaszar-ut 55, sz, 
•••••••••••••••• • • •• •• ••••••••••••••• 
: Két-, három- és négynyüstös : 

: székely házi szőttes: 
• • 

BERDE 

Kádakat 
Puttonyokat 

B~redényeket 

Mezőgazdasági 
szerszAmokat 

Tragac'iokat 

Kocsirészeket 

készitúnk 

21. 'feleion : 5-34 

hflJOS 
cipészüzlete 

Budapest ll. Batthyány-utca 48. szérn. 
Férfi- és női cipót 
vállalok. Mérsékelt 

készítek. JaviUsI is 
sárcipók sz.akszerO 

( 

r - ma es 
• zlrmay 

.tongora-, piaDinó- és harmóDium

kés~lt6k 

BUDAPEST, VII., DOB·U. 9'-96. 
(Magyar Szinház közelében.) 

KészitOnk: A legmagasabb igényekoek 
megfelelO uj zongorákat, pianinókat és har
móniumokat a legprecizebb és legmodernebb 
kivitelben. - Zongorák álalakifásáf. teljes 
kijavitását, börözéséf, fényezését és hango-

lásál vállalják jótállás mellett. 

Etüstéremmel knüDtetvc. 
: aszta l kendők, törOlközök. konyharuhák : 
: stb. megrendelhelök : : I . ....... . .. .. ....................................... , 

i -Deák M s i ~ Prém J'n08 szabómester ~ 
: hilrokonunknál : : hi trokonoknak a napi arnll olcsobban vAllai : 
: Lakás.: II. KER., TÖLGYFA-UTCA 14::' bármiféle ruhavarrást, lordilást, lisztitást sit>. : 
•••••••••••••• • : Lak4sa: Budapest, VIII., Vig-utca 33. ST. : ••••••••••••••••••• ••• • • Nyomatott Dogná r SéI 'lcH . . .... .... . .. .. ... ... ......... .. .... ... .... ..... .... .. .. 

J pUI üzenltb"n, UIPest, LOrlr.c-utca 65. feJeM, nyomdavezelO; Neul K4lmin. 
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