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"Monda lsten: 1 uemlsild embert a ml 
db/dlalunkra. I. Mdz. J. 26. 

A XIX. iI.tázad hajnalán, a népszabadság eszméje cliuduU hóditó utjára. Kiszemolte a "IpagIl 
bitvallóit ott, ahol éppon találta. Magyarország határain beliil, MOlJokou talált ogy cSe<!aolll,6t; Lajos 
volt a nevo. Tetuctt noki, hiszen a görög. laos"·eznl rokon hall~zá8b "\Volt. Nép fia .•• nÓp,vezó r ..• 

. oépilzabaditó legyen hát belőle J Its III isteni Eazmo 16 h,elyon járt., mert amit a gyormek-ifju igért szent 
hevületében, ad a kbmoly férfiu ünnepi fogadalom gyanánt be is vállotta, Odaállott IUl,lk köté, 
akiknek kezébe Magyaroraxág SOTsa volt .letéve. Iri, hogy a betUk fekete bad.zdáibau költögesso a 
lJem,3e,ti öröklét sznnnyadó vetését S.óno1f.oll; hogy ihletett ajkán cseodliljön fel az áldott. wagyar 
I g e szóz,ata, flwelyet egyaránt megért a nemes és a jobbágr' j Gl/ujlott, hogy az 6 Jánglolkétól tihot 
fogjon a /!Zárat: 8\'ar 8 ogy oagy, fölemelő áldozat ' ~zeDl8égébeu ~i8.Zluljon meg a Magyar ,ósi bűne
it61. Eleit{11 fogv a a bibliai jelige lebegett lelki szemci el6tt : Teremteünk embert, terePltsiinlt. népet 
a mi áQrázatllnkra. Ezt moudotta munkatánainak il, akiJ;k~\ együtt 'ott járt ' kelt a f~rnmon, mint 
egy é\6 8%obor, akiben megtestesmt minden magyar fájdiltom, minden magyar vágy, IDIlldeo magyar 
djCfl6ség. Amit irt - végrendelet. Amit szólt - törvény. Am it miveit - történelem. 

Igy gondolkozom én, amint nap-nap után elvegyü!ök abba.o az eleven gyürübeo. am.ely Kos
suth Lajos nobra körül fonódik 1927. novelIJber 6. óta. · Mindenki látni "karja. OA jO vidékIek meg 
is könnyezik, A f6város népe pedig bUuke rel1, hogy végre valaMra ide il bevonl1lba\ott a nagy 
hazafi, mint az ország azellemi kormányzója. Gondolkozom ••. Gondolkozom, . : Bát c.akngyao ez 
ar: a tu.rini remete, akinck 90-ik szü letóse napján a tordai plaoon ódát zengt.,m a tiszteletére ji Bát 
ceakugyan ez az a tejedoimi halott, akinek még ax árnyéka is . megremegteUe a tróoofat 8 akit , éli 
~ meil~ze jdege~ben ugy elsirattaDl, miutha édo. apám le~t voJon? Bát csakugyan eZ 8 1. a lIZcnt 
oreg, alduek Via dei MilIei háza olőtt később néma borougással állottam meg, kegyelettel Iid6na, ft 

letUnt id6k emlékezetének? ' 
Nem I - A K088utb ·szobor Dom a mnHé, Ez a 8zobor lU örök magyar J e I e n, amelyben 

~ az al.H6pek é8 az utolaónak készcn kell Ion nie II EIa~a. javáért minden áldoutra. Nemceak K08S~lh 
van Itt. Ut van az egén miniszter-tanáC8, Mit végozhetnek igy a OIlgy nyilv állosság előtt? É8 ml~rt 
oo? l Nekik ugyan nincseu aemmi ~itkuk amit bárkino.k el no árulbatnáouk. Neofrégiben móg a fölel 
lDéhében - porral és IDohával beboritVII.: feledésb .. mcrUl90' _ e~enderegtek valamennyien; de adott 
jelre kikellek a ,iri veremMI, levetkőzték magukról"sd, amí földi, a wost iU állanak elóttllnk, kó' 
Iteu i8mét aa onzágéplWe nagy munkájára. 
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A Corpus Juri •• értotlen • •• A kard markolata lZilárd .. . A tekintet, moly a jöv6bo 
bizakodó •.• É, ime a t611ivek megdohbaonak I Az ajkak megnyilatkoznak. A kezek nomes néz. 
tu.ban egybeforroak. S k;/;i:dittlit - egy fejjel magasabban - a magyareág glóriá. vezére l ~~~ 
markol é, ODoan uórja norte a nagy Alföld !önaégel badldáiba a nemzeti öröklét ébHdó' e 
Nem hiába szórja; mort BZ ó,i hODnak minden Tögéből egy-egy hó. wrem, névtelen h6aei a ~ee:::i 
nagy uabadságharc'nak. A modern Hadak utján ott vonul fel, a tomor háttérhen a né f k ' 
fülébe a nép vezére zoo&i a nép8labadeág édel hymnua'.U. • p la, . Inek 

Az alt~t6 mtlvéu: megtette köteleIlégét : " T~remt.ünk embert a mi ábrázatunkra I" J4üve 
hallhatatlan, mtot az Eume, amelyet kőbe vétett a mt okulásunkra él gy<lnyörülégün'tre. 

Szeretet. 
(Robut d. Ú1I7JUlnal., 1782-1854.) 

F~ldl ile/Dnk olyan r6>ld : milyen j6 volna, 
hogyha ezt a pár napOL igaz bikességben 
1~lIh,lnók I 

A bikess1 a szrrtltt gyDm61cse: s hogy 
mlndenkl ,,1 j b,kmtgb<TI ilhmünk, bizony 
nem eiysur tOrnOn)( és snnuednl1nk ktll. 

Senki Stm tDkiltltJ. Ali, van embe' hiba 
nilkOl. Sokszor f"hért \ltJtyunk tgylk a mdsnak. 
t s tzI a luhd ,gyedill a szert/ti Itszi elu/seJ· 
helóv,. 

A ml nag, MesluDnkr6f ina van, hogy 
SZerttt, ~véll földi iletIben lZeretett IfIlnd
nyójunkal véghelellenül. 

A szerelel nem "Qgged, Soha el nem fdrad 
'" iltl tondjal közólI. A szereid haldt/alan kl
m~rithetetlen. Megeml5ztl önmagdt; de ism" 
Ulta lied s mlnfl többel dd a mogdlból anndl 
inkdbb MVeIkedik. ' 

Bizony mondom Ifnéklek : a szert/6 szIv 
mdr e földDa mennyországot teremt maga klJrDl, 
mert lsten van 6benne s az ISlen - sZeteitI. 

Mint a harma/csep a lIirdgok kelyhében, 
ugy ro(!yog a SZere/et az Isltnes It/kek mélyin. 

Oh bdr mindenki Igy szert/ni aZDkc.t 
aklkel Oz Ur gondJQira bizott I Ugy szeretni 
mint tf9 19U1l édes Anya I . . , ' 

P • •• 

Az aludomdny, mely egyedal tehel 
bennank~1 jobbakkd, ntm dolgokról és 
/OrvénYelkr61 sZdl, . hanem a személyek r61 
és ezek gondolatairól. És én szivesebben 
/Ol/dk el egy óról egy nemes szivO ember
rel, semhogy a nehézkedés /6rv'ényét Mn
gésszem szakadallanul. 

A. emberi mav.Mdés igazi lényegél 
Vestl/JOk el. ha el .. IJak magunklól 
.a szentek éltiéi •• 

MART/NEAU. 

SurfteulO. 

Brassai bácsi. * 
Igen ~lZteU ünnep16 It<lzön,ég ! 

Mindenekelőtt kettős Izerénytelea.ségért keU Onök. 
Mt bocsánatot kérnem. 4 Z első at,. hogy egyáJ.t.oJt. 
han vlUlalkozni mert.em aDnak: a nAgy szellem.!tlBk. 
nak mélta tá.sára, aki há.rain évtizeddel ezelőtt köl. 
tözött el közülünk egy jQbb bat,ibtl. lIélte.Uaana.k 
~re1.tem· ·rua~aru- ene a. reladatra. B minél iuabb be. 
Icmcriilte:w tárgyam tanulmlLnyowába, annál nehe. 
!.ebbnek én em azt. Hogyan merjek én elenyésző 
törpe, ehhez a. gigászi feladathoz fogni' Köriilbe. 
Iül olyan ez, mintha a kis vörÖ6bcgj elÍ,!fDer61eg 
lLyilntko7.11ék A sas merész ezA.rnyaJás.1.r61. De et· 
zlirt a stcrényteleulégért nem c5u~n engem terhel 
II íele16sso.íg, hanem inkAbb azokat, akik e fe'lIdMtaJ 
cngem mcgbiztak. Szeréuytclenséget követek el, ugy 
énem azzal is ,bogy amid6n minden korok egyik 
k-ghatalmasabb szellem.6ri~át a.karom méltá.tni, S~ 
ját. gyerekkori emlékeimmel kezdem. A. gyer 
me.kkori benyo~sok \'égigkisérik' az embert az egész 
életen. Nem bal\'áuyodnak lIoha. el, csak idők mWtá· 
\'a1, egy é~t tapasztalatAinAk reflektorAt61 uj vi· 
lágitásba bel~zve uj saint ' és alak'ot. u j értelmet 
Il.,.vernek. 

Gymnekkorom~Q.. gyakrnn m(lgjelent ház:unknál 
('gy k\ilönös öregember . Hosszu 6sz haja és szak:illa, 
mncos arca, sa.jáhágos ruhá.1.at.'\ dzt. abenyomán 
k<'ltették bennem, mintba. valamelyik meséskönyvem· 
ból lépett yoln& ki valami ntUé'l7.tendös vari.zs16, 
vagy az Ezeregy Ejszakának pa.lIickb61 kiszá.bá.dult 
szelleme. Hogy az igar.at megvallpm, határozottan 
fé ltem bőle s nem győztem csodAlkozni,hogy sriUeip> 
olyan nagy örÖlllmel, OIYM kitüntető sz.ivess'!ggel 
fogad ták mindannyiszor a. különös vendéget. A\nikOl' 
pedig térdére ültetve kérdez6sködött iskolai tanul· 
mányaim,n\I' II (Jl féU,n)ren,1 habo7.va, feleJgettem kér · 
!l~ciTe: b izqny nem sejtetteml, hogy minden nem' 
Mt ck ~9 i1:l6k1 egyik. I~mullltoeabb, Jcgwbb oldalu 

t.'Iugc~óje nkltatott figyelOmrc. 
KÚ!lóbb, U-roüló korotnl).1u is többször 16ttaw 

:.ls b",1l0t1am ~cgetni Brassai bácsit, de akkor mtu 
ItS eredeti cgyéniségéhcz fll.r.&ló humoro~ anetdótAII 
ragadtá.k meg IeginkAbb figyelmemet . 

Erctt itélet·, a.a élet tapac;:dalatAi &ziikség(!eek' 

.) A David Ferenc Egyttt 1927. no .... l1·iki esl~lyfn 
'elolvuli i Butogany Ann., f6v. tanAm6 • 
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abboz, hogy l'I.laki • BrassAi Sá.mncl Cenk~lt )f'l.1t.ét 
gy~wpnttis~bol. : jt-Uemél mHlányo)nl ta~ja. B c. : k all i 
maga is iparkodott egy ólcten á.t i,ml')retcket gyűj.

teni, m~rheti /)31 ~98Zel ,hogy mj1lcn ncg(,nyclI, 
fl1UWtJi .rtyoldolu &z átJag·ember~ tudása nz ti mibdent 
(0161016 ismereteinek: kimarithetH Mn tlLrbdao. lD.ctlél.t. 

Hos~~, '(g)' 6VSfArzadr& kinynló Hete érdeke· 
lebb, mint 80k regéo,y ,má,rl csak: .wrt ilt, mert csemé
nIch'cl, foroula.taival IZOl'QSa.n ösnefŰ8tr Q.tzaJ az őri· 
4si és sokfélo 6.to.lakulAssa·, amelyen baz6.nk XIX 
I!IZMa(J .fpl,ylomÓn ke-efztülmeut. Mégsem uA.ndóloozom 
~n o. rcndeU:'ezésemre ,óJló rövid id6 aJo.tt hO.l1gat6sá.. 
~ élCb'1!jz.i adatoklcnl fátásztá.ni, inká.bb tur ' 
wrelc<lzom... ~. ki~tjem obM1 8. csodáJ8traméltó 
cgy6niBégb61 azokat o. vonásokat, OJllelyek 
engem, mint tanitlu,al fogJatmz6 egyént, 
mint magyar és unitárius nőt legjobban megragad
tak : & bámulatos ,paodag6giái érW~t 69 tudást, li. 
nép szeretetét, a. .meleg kedély t ,igaz hazafiBágot, 
mély "alI6:908sá.got ~ ami ezzel jé.r; unitAriu9 ·egyblL. 
táhO:l 'YÓ.lis ·törhetetlen é9 éldozatos J'll@'a,SzkodAet. 

Mégis fcgJ.alkoznunk kell azzal a környezet rol, 
amelyből ez a tÜJleményes egyén r61,.afutéeára indul. 
Jole lyek azok u örökletes vonáaok, n. szülöi h6.zna1l: 
~ környezetnek azok a. behatásai, a.zok o. neyeUai 

tGnyezők, a.melyek a 'legönáJl6bb, legeredetibb egye
ni~égre ia rányOjl:rujóJCi :bélyegüket Y Tudjuk, hogy Bra.s
lai dédapj;l Welmess Jánoe, mint luthcrá.nus sZÁIIs 
nsdalos kmUt ·TorocUc.6ra. Brass6ból, mely vá.ros· 
ról o. esa"lM' későbbi 'nevét vette. 'ts va.j.jon nem 
tsmerhctljii..k:-~ fel a. késő unoké.ban is a német l\6ök 
tulo.'P0ns'igait; a nagy szorgalmá.t, kitArtást, igény
telenséget, lakarékossáfrot1 De a. széRz &Stta,los má.r 
87.6kely feleséget h oz 'magá.val, az ntódok meg épen 
BzinroBgJar osaJ;\dokba hbasodva, ,& megyo.r a8RZO
nyok és a magyar környezet hatálla. alAtt teljes,eJl 
mngyvokká. lesznek é8 .vallásukat is az unitárius va]. 
I~so.l cserélik fel.. A kis Sé.muel gyennek-já.téka,it 
egy 1'Ctld~vUl müvelt uni~ 'riús tanitói , ma.jd papi 
btuban ]6.tSI'.3. l:dcsn.pja tanu1t, soknt ol,iáJlcitt fér· 
Ciu. akiL széles Iá.t(,körben ('rdekel kma mjnden .s.eIleroi 
mozgaimp., elolvas miudent, amit Q, le ta.rgi~j.'i.b6l 
ébreded) nemzeti' stcllem felszinre hoz, figyelemmel 
ki~ri a. nyclvujitást, a.nyagi erején felül vf1sá,rol mo.. 
8Y1U könyveket és lapokat. Méltó élettársa felesége 
Koucu Kri~ztina. aki tudásban 6s mű.velts~bcn meu
!lZC i!elülmulja: kortá.rsno5it, németül, sót latinul fa 
tud és férjének segédkezik a, tanit6.s körül. Ebben a. 
környezetben szivjll. magában a fogékony gyerméld 
I('lek a. tudásriak, a könyvnek' a. szeretetét és 1i.pjó.t6L, 
nki kivá.16 tanitó volt, a tnnit,á,s irfl.nti ero5s bájlá.
mot .. Mert hisWl'l Brossni Sá.muel élete végéig ta. 
llit.6rocster mamdt, m(-g pe4ig a ja.vából, aki élet.
raju. ir6ja. szerint cugy érette magát, minL hll.l fl. vlZb:cOit 
ha tauitll al{'lU •. Ut! o Hziilo5i házbAn v~öd':k lelkébe 
ti. mély Va.Uá.s05Stíg, m ~lJ' HeSAIIjá.t Aok megpróbá·. 
t .'\tn~3 és nz em'bere"kben va16 cso.l6d6.s uté.n scm 
hngyta. cl lloha. Itt kerUl k'etébc a,; e lsiS kis játék 
hl'gcdü s enel m.r eljcgyd magit élete nab'" 
ét ncmcs 8'lenved6lyének : o. zcnt'lnek>_ Itt kezdi rotg'\tni 
a hibliM., a.nwly;etl egéSr> éleUben nagyon st.jyuef' 

OI~BJlott s amelyeket keYe$Cn ismertek ol I 
nu nt Ó. - 12 éves koráig éde . ' ~ a .posan 

s ap,," t&lhtOtta., aki 
mAr Irorán rÁ.!ltoktntta ar> öntev6lr.enYlógr é . 
ló.oon az önlr.épwsuek!, a sa)1Lt i ni t ia.ti\' fI. 'fLb~1 s ~ZU 
ereJéből való tanuiMnak: lr::ös1.öuhcttc ll)l .' e8.;A.t 
,...... k fa8sru 6ri6ei 

~no. legnagyobb rfszét. A latint, az o.kk .. 
Il l.c llemének m'egfelcl:6eo ő mAr , .. on Idők 

o.z e erru ISXolá.lJan 
a. magyar nyelvel es,yü lt t&nulta, et t kö.,etle csak
hamar n nétnet éli rrancio..~ De ennél neDI 4110tt m . 
hosStu f lete folyamán csaknem ... , .. _~ eg. 
tc 6 é - OSBteS I!. ... mot· 

v ' ~6 és ho.lt nyelveknek birtokába. jutott. 
, ' Diákpály~)ft. , meglehet6sen kÜ~delmca. Akolot&
Iá.n, é.tmenetlleg n. o.ngyenyedi, majd vl-g6tvényescl1 
il k.~oz~á.ri kollégium növendéke. Mindenütt felis . 
men klvé.ló tehetségét éa ta.ntl.rai neretik bM 68 
(t'yf nisége sokazor Ith.adozik n. rideg jakol. ; r~e~:m 
e~eo . Tnnul';s6.t szülei nyomaaitó anyagi he\yze'.tc 
Ullatt t6bstör megsz.akitja., de mindig akadnak el6-
kelő éa befolyé$O' CB&llLdok., amolyek pllrtfogolják & 
togln.lkoztat}ák mint praéceptort, könyvtárrondez/H 
titk'árt stb. a ő ~indeten alk . .,lmakat örömmel ragad~ 
mcg, nem annJlra az anyagi ellSnyökért, hanem rnt"rt 
tn.nulhatott é8 tanitbato .. I' I 

Igy alkalma. oyilik a vil6.girodalom r emekei
nek megiSmcrésére, <le azért legközelebb 'll nivé
het 0.1., ami ~yar. Már gyermekkorá.ban Csokonai 
versei 6s a. Ludas Matyi a kedvenc olvasmányai. Má.jcl 
n. nemzeti fellerlf!ül6s korAban lelkesedéaeel olvassn 
Ara.nyosr(l,kosi Székely Sá.nHor épostA~ és a Zalán 
futását. O maga. csak érett k'orá.ban, 1832-OOn ke~ 
I:z.á.mottev6 irodalmi müvekkel ismertté vtl.lni. V€~S(tt 
nem ir, de a.nn'l ~öbb eSttét ikai tanulmányt, b:
rá.la.tol, - amelyekkel Bok ellenséget is steret trulgá.llak 
fi olégiai és filozófiai fejtegetést, uevelésiigyi cik· 
keket, nemtctgllz~as4gi fejtegetéseket·, .- amelyekben 
Stocbenyi hivének vallja magát - Igy lassakint ko· 
rának minden stlwlolt;cv6 szellemi tényea(;~ve l érint· 
kez l!s~ ,. jut . • Tot.ay· :rerellcz ~ .At.p:eneuml](l" bey~'~ 
és akadémiai tagsjgro n.j{LnIjá., Arfuly J;inos, elisme· 
réssel nyila.tko1.ik T61~ mint II dogi~ Gót:á.th).1.rób, 
birlLlataival Kölcsey nagyrabccsülését nyeri meg Pe· 
16fivcl barj,tságot köt. Gvulai Pállal sokat v:talkoz.ik, 
dLl o.~t:rt . köld-töo.iWOOl. lliIltY..,raCocsillik. e~t. A7.0n· 
kivül áJla.nd6 Ö6sllC}(ötcMs'ben áll Erdély. suIlomi irá.· 
nyitóival : W eseUnyi M:ikl6ssaJ, józsika Miklóssal, f\ 
Bethlon, 'Bánff,r csaJMokksl. Bevezetik az Erdélyi 
Ka.szin6ba. ahova széles 16 t6kör ével, nngy tud!isA\·aI 
.wj I&;.el~t visz be. (Mrgism;Crktillk D;a.rabás M~k l6s· 
sttl. aki lcfellti.) Do 110m sJc.a,rj:t, hogy • tuollis egj! 

kivtl.ltsá!toa' os:ttAly privilégiuma legyen, banem részel· 
tet.~ nkarJ,a- ~bbun a: szflCt;ebb néprér~ !lCe t is_ Ez(r~ 
'iooitja meg -Al cb6 magyar néplapot, ~ JV'aS.1rnapl 
lJlj:1ág':t.ot, amJ·lwnek aokáig nerke~!Zt.6le. . 

Az 1837. év nagy \''ltow.sokat jelcnt (l, Drassm 
61ct6ben. IM ~v t.avn.s~ ro~lliclM osapM érl. 
'dc ~J.t - '-'t forró odlUldó fiui érzéssel Ii~e~ 
~ sap.!.". , 3.A" 't' I i\ VII 
tett, szoUljiunk 'Q,blakálJ~ viUt\m SUJ)lI- e. - . ' 
,. . t "" ...... ből jött vára'tlan ÜZCD.cl, amely lm 

m nHn ..... <.& ..• Jt melynek fénJé' 
16.s11.ban olyan megscmtnJsh..... 1\ emJ 
0 61 olyan tiBztArt megIAUtik az. ~r 

ki ••• ·.y.' .e és ~enge8ég9 a. \'llá@"otmt.· porszemnyi _ IO~ 
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't6 '~onha&ó Aka.raH..o1 I!IZCIDOOD ' - cso~atM' 
1;\)'1 ,lDl ~'.' L-Ieat.uik nagy emberek élet é),e. kápcu.. gy_ran "" r- . 
G d t " wt S.t Bernátra é8 Lutherre, Braa8a.lra, 

;.oD O)U • ' IL., de ru!;''' . bn.t4tAJ. van M.' n. trlgu<. ...... el>,em'ny, b" 

IS ~lci n ,. -'-ual,I>10 ,őt kü lönös kegyelemul!k ny.ugs 'JfI ll......... / ' 1Í,na.k 
Ve!Q: 11ogy atyjl. épen ugy balt meg, ahogy lM@: 

';'ba.jtotta. .. 
;: . Azo'nOOn uS')'anes az 1837. év ÖI"ÖlJliilt is ~ 

t _· ... '-~-n· ebben oz Ó\'ben tea~!'JJedi"k forró óha.j-
zot . s-""OU- • . JI' h 
..... oo\'Al'l9zt.:.ll- " &JÚ,rnnl:; a kolou,é,rJ. kol glUm oz. 

f .... ~a.,- ""t ..... ,,~}, 
Elsó dolga" ,hogy haw. megy ~s édesany ~ ~ ..... OI 
bO~~ Kolou Tá.rrn.. Ettől kezdTe ar; Mes anya ha· 
IlllMg lIem v,áJ.naJo ej . többé. , 

, BJ11Ssa.i uj 8teUeule.t hoz a kolJ~i'ClID.ba; 0:. nem· 
t')l:U: to.td. IUMm D~\'f~1 ; •• "". 6 fllllt-'t. ~ a. ~~koJ Il 
nel'el6 munJ4i.j.1. - uem09&k nálu nk, de mmdenult
rweg, mCIev .za.~I,y.o 1r:b6l á fJ ot,t, nllleJylak bo ,nem 
mrt.isa 'k:'ér lelhetetllln 8zigoru biin~U8"t " on maga utan. 
Júi volt terillésze t~ebb, mint az, hogy li. tanuló· 
it:","r.ágnak legf6bb gondj~ ivol t -:- norq '~ 8zigo ru ' tör· 
', (myek betnr~a, h{\.llcm ozok'Dak miDldcn leheM ál · 
ko.lorWnal való k.ili$l.tez~ . , Ennek · bizony a jellem 
k~pzésre nem (l. !q;:p;:>bb hai~a. vol t .,A Brassai nogy 
,;zive, humánus lelke., ~~Iyet lIlir a k:ülföldi nagy 
1)(tlng6gusoknak: Herbartnak, Diest~rvegnc~ , COl~e. 
niu~nak miivdi is Plegi.l!lctték, cz ellen tiltakouk. 
AE ifjl1S~ ' flrobapon csapongó lelkét nem kivánja. 

gUUlbnköt ni, hanem szeretettel, IDcgúrt~s:J.d; a. pr:--
duktiv .munka. 9zolg.\tatába áUitani. F elismen cS 
tAmogatiB n. t('bcb~gct - nem egyszer anyagilag .is 
-, (inkt'pzésre sarkal, öntevékenységre módot n yujt. 
Nagvképüs6g helyett a szeretet miftJeo.hat ó exejS"el 
a. tisdn tu~sal , ~ épitö munkáva.l a.kr tekintélyt 
teremteni. A :C.""ly képz6sé.N! éneket, zenét tanit~ 
énekkart 8ZCl""ez. - Volt fis nép,~eriisége az ifjuság 
el6tt s e1: Ii:.Arpótolta 6t; aiért 8. sok gá.nC!ert l!~ 
kJlllemotleo.ségért , .Ilmit (eJjebbvalóitól s7.3.b~·elvü. 
a.e(!r ~ el kelle t . ü.r.!e. - A ,~~ teréu sem volt 

.. ' barátja Q. rid(!g l"endszerbo skat ulyázás nak. A tor . 
. Wnclcmben pl. OO.lq ti. s7ÁrlU tén~k TelsorOlós6.t, 

M évs'l.á.mok bcme.golásM tartatta fontosnak", hanem 
Q. kor 8zellomét, ru:okat az esuu"éket, ::unie-ly,ek lU 

csem~nyeloot. e l~ztók. - Alttl..1:á:bao. az volt ;az elve, 
hogy : kevC5et.,do jól. - Azonban mint tan.á.rnak leg. 
nagyobb érucme volt., hogy a középiskolá.t latin isko
!ából nemr.eti i.~ko14.vt\ igyeke"lJCtt vllJtozl:n;tni és neki 
e% iór&!zt, si~lt js. Alta.Lá.ban annyira. á.tvan batva 
magyar fa.jp..na"k és hn..r.ijllnok szeretetétől, hogy ez' 
\14. Ie!'z'!rul m,int vezérlő caillag inditjl.. 6t minden 
C8eleu.,dctk~. S mikor llngyarof$1.Iig és Erdély fölött 
tisztulni ,"bqLd: Q. lA.tóhatru-, az 6 lelkit is reménység 
hatiL át. A 48-M CIIem.6n~ párisi, bécsi forra-
dalom hire 16.:1:ba. IhC{Uálc, lelkesit6 beszédet intéz a 
tanuló Hju.~hoz; mAjd A mlu-ciusi eredmények hi. 
rére tüntet az UIlió mellett tMnitvAuyaiv1i1 cg,vnu 
Lo.pja homl~a. l"'>t.öfi Bzava.it irja:. f!rik á. gfIobona. 
molege"k! a napok». Réut veBZ a. küldötts<:-gbe.n, 
~tJI la,. Unj6 é.1'&1&!beo l'.est're megy. Sltóm} auy' 
.I\'y".i.ra j!XFollÁlja tnagit Erdély, magyo.r~~aJd ügye. 
ht. hogy mik:or Ur4in II e:lftszll.ri I>ereg-óel J(oloz~ . 
~ teUen meer, ., 1M1lo(~lo.i I'kényrelen éB oeak 

• , 
ot ,m . ' oC 

1859.bclD k'OTül vissz,," Koloz8\"kra mint tanár, ~ 
~ iE~(·lvi MUZQlJjn 6rc le81:, ahol Hen:nann Ott6~al 
dolgozik ~i\tt 

:F.lete ut~096 idllazakiit egyhdt.á.nak sfJCntdi,. to6b' . 
~'ol. lLUi&n;L(l1l is eg~8l'. életélt"ll hü 9ltcrettel ragt\II:r.. 

kodik. Szerény jö\'edclméb6I, m~aka.ritott l~7..éblil 
kt8z8~csen 6.ldoz eayh.i%i 68 iikol.n.l célokra. köl . 
csönt ad aU;1 1 tu egyedűli k;iköté8I!Cl, hOC h.1iji.1a 
utt.n anvjáoak {izQtlsék A k amatokat..: Hivő lélek volt, 
sl:ere tctl htcnnel l6.ran.logui s él6 példijs volt annak 
hOf.'Y n. ltu,domány nem z6.rja ki ti. ... llá.so~ságot, lIőt a. 
nagy tudom~nyo! igllzságok. 1'égelemZésben mindC-g 
IstenheIt az örö~ kutfon Asoh ol.O vezetnek. 

Pedig ha valaki valnh.n. sokat tudott, a.~ BI"3.'IslIj 
Sámuel " olt. Alig van a tu,do.m.ánynal: olyan Af!:,J., 
amelyet 6 nem művelt volua. A matewatikáoon ópoly 
jll.ra.to~ volt. mint a fizikioon, ~ f61d:rn.jzban, 
min t a. történelemben. S amit t IldoU, nem tartoth 
önzőcr. mnglinalo, hanem ar ra. törelced !!"tt .bogy nz 
embcri:iég közkinc.~évú tegyo. A ta.nköny .irodal.mnt ,. 
majdnem minden t tldom,t\.ny ágban gazd:&gitntta.. Leg. 
h eh'cseb o hJll\ll.ro~.ya to,lAn. m~ " hohu' !.: ·1 voll 
Enl(>ly fl6r.fl.jll.t nlt.1n. Benki jobban nem ismerte a 
kutatá$airól a külföld js e!ismOT61eg veti udomdst. 
Van egy növény, melyet az egész vilAg botanilmsai 
a RrsPsni ncvé\'e! kapc"IOIa.tban emleg,c.tne" s A. fr3nk . 
(urti oka.démió,ba. tagna.k hivt.á.k meg., épen II fii vé. 
8zetben elCrt eroomények m,ia.tt. De 6 nem thrlozolt 
(LZCIk küz ~ a l otnnik u,j(lk kii1.é, ki csak r6slteire bOIl.colva. 
t.Uldj5ik mliltMlyolni a. növényt. Brassai végteleoiii 
s1.crelte a. vir{lgot. E~ek ápolá!a legnagyobb élvete. 
tei köre u1l1(\ZOt . .. De..cl is halm01.tAA vele tisztel6i,és 
aó"bnrá.fiai. F.zcJ( pedir n.'87 sa4m'mal voJtnk. S 6 
hAlás volt ti. szeretetért, ' lU' hasonlóval viszon odo. és 
igazán 6szinte jó barát t udot lenni.. . 

Csat~""Iot nem -AJnpitott., de a finom url n6lc 
miItlE!Ufltt van n6it tp.r!8Sága., akik Innulnak t61e, 
soba.. AJ4\.r Kolo7,sVá:rt, akár Pesten ta.rt6zk~k, 
tar8366.gát kereste és ,él\ftlztp, nem is volt ennek,.hl!"!\val 
t-á.rsalognak, !nu1.sikó.lnnk "ele, kedv6t k'eresik 6s 
kényeztetik . 

Utolj~ hagytam n.~t, nm.i~ Brns8i bácsi leg. 
iobban szeretett., ami élctknek legl iszt4b b .legza.vAr' 
talanabb'. örömeit nyujtoUo., o.roi ezt az eg6sz ~zéP 

hosszu életet ):Ilint egy csillogó MllnyM.ló harro~mkllll 
LlCéaaz\s' fűzi tissze~ & t:enét. . 

Hozt.á. ~zCJ::"6dik CI: JDá.r gyermekkorában . ,ami kor 
kis jAtékhC'gedúje pellgetéslivel gyönyörködteti a fal~ 
belieket és amikor k is jit!zópajtÚJJninak, a. .grófl 
gyermekeknek zeneieckéin lDObón Jesi e l é8 !:4mulo.tc. 
gyor~all fogja fel llZ oktatÁc:lt. ugy~Ogy [l. 1'lI.H:::;~ 
önként lis sziveseo fog lalkoznak ,ele. Fo/y ta o.iártl. 
ez akk or amikor l.oogorá.jn nem Ióvéo, alt &.Szt , 
.fcflte tt biUcllLyükön gyakorol l.., oly/l.O ~tll~t09 
"'~sltségr() tesz l>znrt, hogy nemsokára maga l~ tanlthQ~. 
f..-egjobb:Ltl (r7i lll/tg4t nzokkal . n.k ikk'e! cgyutt mUlti· 
k.6J.haL éli ilyonkor a %augorát .hcgc(lut vagy A gor· 
ponk4t <fSyfonn6.n jót kezeli.. Egy-egy hAngwrseny 
k" h'c('rl liO~II1.\I IIt~IJ.~ :\·. les7. PÓ8tre wlgy B&:8be a 6, 
aki má.-Jk illönbon t.akarGkM, és 'igénytelen ,olt i1yeuk'or 
nem 'Ajuj,lt A kölhégckct, s6t DDnak örü lt~ ha 

, 
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m,&st is réneltethel.elA ~ ~Iv.caetben , amelyet ilyen. 
kor 6 is ;abban élveJ.CU. 

Utolsó h legmekkapóbb momentuma a. Bras9.a.i 
li&::6i zena 1Alya1'tl.t4sának ,amikor haJ~os ágyá.D 
Huro)" .r~ , a nagy hC@"edil·müvész . já.ts 1IOtta c! 
még egyster, utolj.'ira. kedvenc darabját. J,.óror . 
• a .ene hu!l4(o'ain evezett it ielke a% örökkt
VIlI~ba. 

Mélt-6 befejezése egy boaszu életne\., a.mely. 
nel: minden pillanata fJZ Ist.ec; országánok': az igM' 

fJg és népeég diadalának eljövetelét szolgálta. 
'.la J)lt.e.n különös kegyelme.ként szokták' em· 

legetni azt, a ritkn hosszu. életet, ame ly Brossai bA· 
bsinak osztiU,yreazül jutott. Valóbnn lU Isten kü· 
lönós kegyelme ez, dc nellljOSll.k 6 iI1inta, a.ki ezt a 
földi 6letet egy szebbel tökéletesebbel cserélte fel, -
banem! (EfllkaJ iD"k-,bb mi irántunk, alá e szép hOSflzn 
~Iet ~ag AldA.saiból reS1",esü!tünk és részesülünk 

racion~lis irracionalizmus) ez lesz egyházunk jr,v6 
lelkészI karának leg buzgóbb törekvése. 

November 4 Jke. 
Azonban ezek a gyOnyOrü tervek mit érnek 

ha az államhatalom épen a jövO nemzedék nevelhe' 
a sok. áldozat al fenntartott iskolák a16! hU lza kl 
a talaJI Mert, hogy nagy veszedelem fenyegeti az 
erdélyi egyházat erről az oldalról, az közismert 
dolog. A reformátusok s a kalholikások már több 
2imnh iumukat csuktAk be s nagy volt a veszély 
ho~y az ,unitátit lsOkna.k is be kell zárniuk c2)'ik 
f glmnázmmukat I<z lsten; gondviselés és ennek 
nyomán fakadO áldozatkészség már elháritotia a 

• veszedelmét November 4-én délelőtt épen -, ;: .. Mz 
1s:érdés megheszélére gyUltek össze a bels.~ , ... h~ ~ek , 
lelkészek és tanárok egyaránt. Dr. Boros Gyi)rgy, 
fc'ovács Kálmán és dr. Kis Elek megrenditő beszéde . 
utá'n az egé~z gyOlés mint egy ember állott fel s 

1D8. is • - soh el nem felejthetr', amint a közeli veszély által 
Birj6.t annyi drága emlékfintk~l !3 cr,"klycnk~l a lulfeszül6 lelkesedésig ~ Msiességi~ hajtott 

",,,,. ",)'ütt elrabolt';\k t6lUnk, oem zará.ndokolbatunk belsO emberek - maguk is nagy anyagt nehéz
oda, bogy lregyelet.ünk koszoru jtt d,ldott hlWlvai fölé ségekkel küzkOdvén - egyérteimüleg ajánlották 
helyezzük.. Nagy szeUe.~ I'tIl()nban ~Jn \'ellettc el fel fizelésük és jövedelmük egy tekint~lyes részét 
MlO.nk l enki. A. miénk mArad az,: minden unit.1· (a püspök jövedelme negyedrészét I) az iskolák 
ril11 61 miI, :len mngy.v reszeeedhet.ii: be lőle , s mi fenntartására Abban a pillanatban val6ban meg 
nél. többen osztozunJc: rajta, annál hamaro.bb létre- kellett hajolni - az Isten nagysága elOtt. 
jón M, amiért! ő w.nul~ ~U 61 dolgozott! : a. O'lg.", A kedélyek lecsillapultával J ó z a n Mikl6s 
egységes, erős és mÜVclt. Magyarors7~g . 1 vicarius emenée,jett szólásra és szivhezsz616 be-
=z'========= ====== =_ -szédben év'i Egyezer pengőt ajánlott fel jövedelmé-

ből az .\ Ima Mater segélyezésére. Szavait hatalmas 

Unitárius napok Kolozsvárt. 
A, Unlt!,I", Eli"!' F4t.n!, .. 1921-ben. 

Valóban nagy napok voltak. kUlönösen, ha 
az Aldont nagyságával mérjük a történelem nagy
ságát. Be különben .is uj szellem ébredését, uj 

'erők feltörését láthattuk az egyház: és világi" 
emberek tekintélyes számu gyülekezeteiben. . . 

Lelké.z~k konlerenclája. . 
November 2-án kezdődött az unitárius nagy 

hét a lelkészek konferenciájával. Ebben az é 'ben 
a hitoktatás reformj a volt napirendre lüz e A két 
napig délelőtt és délután szinte megszakitás nélkül 
tartott megbes élesek anyagát ' a theologia 
professzorai szo! ~áltatták Dr. Kiss Elek az 6szö 
vetségi , Gálf.fi lőrinc az ujszövetsegi, Csif6 Salamon 
a történelmi, dr Boros György a hit- és erk~rcstani 
tanitAs reformjár61 tart·)ttak elöadást s mindezeknek 
alápjét dr. Varga Béla egy kitunő neveléstudományi 
felolvasással vetette meg, 

A felolvasásakat minden alkalommal élénk, 
nagy érdekl~dést kivált6 viták követték, amelyek 
során kiviláglott, hogy a gyakorl6 papság meg
értelte az idők jeleit s ezeknek en$edelmeskedve 
a . hit és erkölcsi nevelést mélyebb -Alapokra. 
h I t é I m é n y e k r e, a vallásos érzelmek nannoni
kus kifejlesztésére óhajtja fektetni Az Ember ma 
ismét az örökkéval6 Istennel v::ló belső kapcso
latra törekszik, jobban, mint valaha s ezt a belső 
I~ten élményt a növendékben felébreszlen ', ezt 
kifejleszteni s ezt öntudatossá tenni (igazi unitárius 

éljenzés követte. " 
. A világiak sorában is megindult az egyház

menlés nagy munkáj ·l . Gr6f Horváth-Tholdy Ru
dolf évi SO.OO ) Jeit ajánlott fd s 6t bizonyára 
követték már eddig a többiek ' is. Meg~afó voI!, 
amikor Márton András székely gazda éVI ezer lelt 
szavazott meg önként a bajba kerü lt Édes Anya 
segítésére , 

Ez a nap ' november 4.-e már az unitánus 
tOrténelemé A hltbuzg6ság és fajszeretet 14ngoló 
érzelmeiről szól a nap kr6niká:ja mindörökre. 

Nóvember 5-én tartották gftlléseiket a 
Lelkészkör, az Unitárius Irodalmi Társ.aság, .a 
a DáVId Ferencz Egylet, a Nőszövetség . Mlnde)!ylk 
szépszámu közönsé .' érdekl ~ d~se m,ellett nagy 
lelkesedéssel ~. a megujulás érzetének szamtalanszor 
megis métlődő jeleivel. I 

FötanAclfsés pap.8zentelés. 
November 6 án reggel 8 órakor kezdő 'öli a 

kollégium diszlermében a fölanács . illése. . ~ ~ 
Dr. Ferenczy Géza elnöki megny!l6Ja ~ 

Gvidó Béla esperes imája után a felszenle/endo 
lelkészeket mulatták I' e a főtanácsnak Ezl kövelle 
a püspöki jelentés. melyet az ösz f6p~szt~r Ferencz 
József püspök ur immár ölvenegyedlk I.zben ter, 
jeszt a főtanács elé A jelentést nagy lelkesE'désseJ 
vetlék tudomásul épen a reverzal.isok kérdésében 
tanusitott nagy szabadelvUsége miatt. 

Ar. istentisztelet ideje elérkez~~ . a f~lanács 
tagjai, az espere ek, theol. tanárok.~aJá s~san át
vonultak a pílSpöki rezide-cia épületr~be , ahonnban 
ferencz jözsef puspUköt kisérték át a lemplom a 
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A templomba való vonulási a felszentelendö J 5 
iru leJkéttt sora zárta be. akik a templom 

Jaz Utasztal körtlli térségen kétoldalt 
I D V"ga Béla magasszárnyalásu 

e . r. k éé ' l 
beszéde 

áldozatas övet s Tu 

püspök tartotta meg a 
a I. Péter 5. 2 3. 

5Zéps,~ga beszéd voU' Egy 
,nd' le -zUrOdött bölcsesége 

szólott, Fe 
papszentolés.i 
alapige alapJán . 
patriarcha élet 
benne volt. 

Beszéd után az uj lelkészek letérdeltek s a 
pUspök az esperesek é8 theol. tanárok kézrátétele 
mellett 'a püspök elmondt<i a papszentelési imát 

eJetemnek talán ez volt az utolsó papszen
teJése-" hallottuk még egyszer a csengő szavakat 
s éreztük, hogy ezt a jelenetet ' mélyen, nagyon 
mélyen szivünkbe kell zárnunk. • 

A felszentelési okmányok kiosztása után a 
felemelö ünnepély véget ért. 

A fötanács ezután még tovább folytalta 
tanicskolásaif D. u. fél J órakor Berde-ebéd 
volt amelyen teljes számban megjelentek az egy
ház Kolo)SV3:t időző férfiai. 

Ide iktat juk még a felszentelt lelkészek név · 
lorát : Pálti Albert medeséri. B:.rabás Miklós 
na~yenyedi. Benczédy Domokos més " kői, Biró 
Izsák bordosi , Major Sándor komjátszegi, Pál 
D,énes magyarzsákodi, Máthé Zsigmond nyárád
szen'mártani, Szent-Iványi Sándor kolozsvári, 
faJöp Zoltán iklandi Dobay István homorod uj
falusi. Simén Domokos homoródalmási lelk· szek 
Jancsi László budapesti hitoktató lelkész, dr, 
Borbély István kolozsvári kollégiumi igazgal6-tanár. 
Boros Jenő sz kelykereslluri tanár és Lőrinczy 
Zoltán egyházi ellenöri szolgálatra beosztott lelkészt. 

Reméljük és kívánjuk, hogy ez a főtanács a 
hozott .áld~zatnak megfelelően vaJ6ban forduló 
po~tot JelOIJOn egyházunk fájdalmas történelmében. 
Adja Isten, hogy uj források fakadjanak a mély
ségekben és uj Lélek ömOljön egyházunkra Attól 
to Abból, kiből az ajándékok é. kegyelmek har
matousa soha sem szünetel. 

• y. L. 

Unitárius nagw napok Washingtonban. 
OkL il-II. 

na .. Az amerikai nnitáriu80k f. évi okt. 11-1 a .i k 
PlalD tartották meg Da""" ,·0Iellt68é.. , 

konferenc'" k t W"''' Ohr. g08 
mok f6 I lU a asb.iugtonban, a:t Egre~ ü l t :ilh~ 
beuMe várolában. lhotbogy az ott elhangzott 
n ' tA . k él megbozott határozatok a:t aw erikai 

nl rllllOEon kivül a világ önzel egyhá,ntillak. Óli 

::.~:te~elr. az. érdekeit is közelr6.l ~rilltil!:, szüklé
..... 1.,rtiU.k arról lapunk hasl\bJalll ill méltóan 

meznl, 
A. elnöki iI:lék t d Lo · la.ha el k' , e r. UIB C. Corllisb ur l og. 

• Ine nevét 8Z eg" . feleke:tet kölöiiÍ) tS z magya, I l.r,a ll ~ llom 
8Z a lelk fóo r' I( n~lkUI örökre uj,";!I(! :.:árta Ó 

ee r lU, aki Anlerika figyelm ':" :t." .. onlélyi 

-

magyardg belyzetérefelb ivta. Két.ll:ter járt Erdélyben 
I Enropa kü!llnböz6 államaiban él6 lr.ieebbBégek 
vMelmére, az 6 kezdem ényézélóre New-.Yorkban egy 
tUlaad6 felekezetközi bh:ottaág alak nit. Fárad.igoe 
munkija már i ll kéuel logbató gyümölcBöket kald 
teremni ezámunkru, A:t elnöki emelvéoyen foglalt 
belyet ' az Egye~iHl Államok egykoru elnökfl, ma 
legf6bb Héló birája df. Talt Ott volt yanhe.tána. 
dalom Bzille·javu, akilc ma nemcaw.k az amerikai 
unitáriuB egylJáz haj óját vezetik, banem 811 ''állam 
politikai, társsdw.lmi éB t.udományo. életében is 
v('%('I'ó~zerepet töltenek be. Bámulato. buzgó.ággal 
é8 kitartáeeal vettek részt a konferencia három 
nIlpo! tanll.c.lr.ozásain ezek az el611:816 uralr., mert 
érezik. bog)' a l!olr: ft eulyoe feladalok, amelyek ma 
az egyéni, a tánadaimi életben és a ' nOOl2:etközi 
Igazaágl!olgáltatáebao ie megoldáara várnak, esak 
Jéznl Kriutue &vangéliumánalr. jegyében oldhatók 
m('g. Vajba al: európai államok vezérMrfiai ia roá
eUlD élnelc erre az egycdEi! tidvözit6 ig8uAgra I 
Bizonyára jobb !lapok virraanának akkor a mi 
Bzenvedó néptinkre i8. 

Az amerikai nnitll.riul egyh'" fe116dé'ére 
néne jellemZŐt hogy annaIr. azellemi és anyagi 
ereje az elmult 26 év alatt megtizueretöd öU. Mi 
ennek a titka '1 Az, bogy amerikai tedvéroinlr: 
kom olyan veszik s zent vallásunkat 8 anna'k terje· 
déseért aDyagi éB erkölC81 áldozatoka\ hozni oU 
mindenki szent kötelességének tartja, I{ollutb 
Lajóa, a magyar nemzet apoRtola 75 évvel e7.előU 
a z unitáriue Rómában, Boelouban, ahol az nnitáriua 
yankee·táreadalom támogatása mellett legnÁ110bb 
diadalát aratta, megiamó~lte azt a nyihl.tkozalAt, 
hogy az nnitárizmna a jö.,.6 valláea. Amerikai 
teatl'éreink már is beigacoltalr. Kossuth profeciáját... 

Megazivlelést igényel as elnöki jelszó, amit 
az elkövetkezendő nyolc bónap prograrujául adoU 

. az egybáz biveinek. "A jór6 év májnsában ta~ 
taodó l!:özgyttlésöDlr.ig - mondotta - legalább ie 
öt percentes eró gyaraptKIált - kell felmlltatnnnk u 
egyházi élet minden vonalon". Öt percenttel k('ll 
legalább ia szaporodlJia e~ alatt az idő IIolllott az 
egybázközlégeknek, Az egyházközeegelr.ben a bivek 
SlámánRt e a kölömoo.tó egybá.tfáreadalmi egye· 
aflletelr: (nőazövet.égek, ' térfiegyleték, itjueági "Igye· 
ametek) tagjainak . Legalább ie öt pt'.cellttcl foko
zódjék a hivek buzgó8áIJ:a éa álclozatll:éBZlóge, 
évról·évre e akkor - mondotta dr. CorniBh - Ilo .... 

Amerikai On.itáfins Jo;gybáz 17 év alatt IélekezJI.má· 
baD, anyagi éli! sz'·lIemi urejéoo.n egyaránt- megkét· 
szereződik a megkét~zerezett erővel l:tolgálhKtJu 
majd az emberie '~g itd vöLité nagy jdealjait. A,; 
unitárizmua lényege: a:t örök WQZ~1i8, szŰnl .. leu 
lejl6dée é, t6kóletoefldós. Mindenekuek ti,lka ped ig 
mozgatóereje a hl,iHég 6s ll .... áldo,;atké6Z8ég. Gerlllol· 
nalr.·e a magyar unitárin, bivek afra, bogy nekik 
i, büeégttkkel é. áldoz,atkéeégükkel kell biznrr yB:í· 
got tenniök ezent valIAluk mellett ? AI. UOIláriUM 

név nagy Ir:ötelezett.aéggel jár mindenütt . 

A valláe oem csupán COI.II.k " pa[lok me8tcr,l\\W', 
banem ru/neIen lsten terumtette eUluerekrwk h'gtiln . 
to, .. bb lIamély61 ÜK,Y8. Errol teU a konferallCla 
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.. inti e.löU bisoDyJágot Mr. TaU, .. Egyesült 
Államok legMbb birija, haopu1ro."'n ut . a 
i . ... Agot bogy a materialismul "Utól o..ki •• 1'811'-0, 
hU meau6,ödálo ~. as e\'anpliuw gyakorlati aJkal. 
mU". meu\heti meg a vil'go~1l& egyéni, Uonlldalmi, 
. 1 Üzleti " n8uuotkö, 1 poliLihi élet minden vona
J4u. A ,' aJlA.oI hit nem maradhll' a templom négy 
fala k~ö", banem a ~J'.korla t.i élet i, kell, annak 
Jobb', egi ••• égeaebbó é, igauágoubbA tanuio. A. 
avhA. nem .Arkó.hatik el a tár.ad.lmi élet Dagy 
probh1mAj e161, banem ép esek Ilkorel megoldlÚával 
kell biloul" got tenni létjogolulbágAl'Ó1 é, gyakor
laU tSrtékér61. Aa amerikai agyUI.kra dr iU leg
Dagyobb 'eladat Meg kell hogy értelték as 411am 
politikai Unyu 6il'81 as' a kötele.,égei. amely ma 
.. emberi jog él igaaúg Bu nt érdekeinek HelgáJa
Uban as Egye.tilt ÁlIamoha vár. Sürgették ft kon· 
ferencla lagJal Amerika rMz'I'éteJ6' ft Néplt:ö'I'obégben, 
hogy al a lö'l'l~ben . ue Olak biaonrol nemzelek 
érdekuöve"6ge legyen, hanem val6ban a jog él al 
igh"g érdekei' IJ:olgAlhal8a aloknak a nemJ:ete.knelr: 
a Javára kiket sérelem ért Hallatnia kell Invál 
AmeriltAnak a NemJ:en6.1 bir6aAgok "lélein il, 
holtY oU a. emberi jog' él igald,g érdeke valóban 
meg'l'MelmeJ:telaéll:. Mindezek a kijelentélek ft 

waahingtoni nni tári u, konferenciAn olyan emberek 
ajkáról bangt:ottak el, akiknek nyil atkozataira as 
egé .. nemset (.elfigyel. S hogy mindez ne maradjon 
olRk elbl'lnroU .só, megfelelö érlelmU határozati 

,java. latot terjelzteU a konferencia Oalvin Coolidge, 
at EKY.eltm Allamok elnöke eM. 

Erdekel, valhili Illempontb61 a több határozat 
il. Kimondotta a konferencia, hogy as unitárini 
identi .. teJetek még vonz6bbá lb melegebbé tétele 
t'éljAból egy nj litnrgilr:us könyvet .. erkeezte\ mel,. 
a nnének él a többi ml1véneteknelr il még nagyobb 
u erepet enged. Elhatároda egy Unitirinl OU-hon 
fel4llitáút Waahingtonban elaggott, asegény vagy 
mb m a g , n y o s uniUrinl hivek sdmAra. 
Kimondotta a konferencia tov4bbá. hogy minden 
évben febr",r 5eét ifjua'gi napnak t ekinti, amikor 
il mindon t\gybázkönégben Ifju8ágl i8tentiazteletet 
tartanak, me.1ynelr: minden egy81 . d mM még a 
Isóldki .... olgAlatot il az iljudg tagjai lát j Ak el. 

A Ir:onferencia tealvéri Udvödetét küldte ssé' 
a világ 6 ... e8 unitárillaaiboii a kölöttülr: hozdllk a 
YlI,gyar Unit1riáa Egybáz hiveiheIr a Kirá lybágón 
iunen él tu l egyaránt , biltoliha minke~ ar TÓl, 
bogy mi érettünk, a mi ügyünk igasaágánAk dia_ 
dMIáért hnl1dlr:olDi é, dolgolDi Mmerikai t6ll tvéreink 
luhI!. meg nem utiunek. 

Dr. Csiki. 

t " J U S Á G. 

Felhivás az unitárius leán,okhoz. , 
Kedvu Teltvéreim I 
Aa \I~iU;riu. u&.övetaéa. elha"rOl\a, bogy 

lliuytto:MUht .. t alakit. Ea II •• ó Id Dye&1 ... lU~t 

való ... inUlog nem idegen ol6ttetok, hinen a proteatt 
tel lvéregybú ak körében már rég6ta vlrAgl6 tik:' 
dé. t fejtenek ki. m -

LeAnyegy •• UlelUnk ala ltit.á.áuak 061 jo ' 6 
ba •• 6- essor_ 
_ ' ogy a u 81öveh ég jövendó mHköd6"'\ bizto 

I luuk as nj genarició neveMIével, má'Ollaorbat; 
foglelkoztatnl akarjuk a növondék leánygy ermekek t. 
mtl~t épen ~b~en a kOrban 1I0rulnalr: l ogillká~b 
aegttaégre, kiUöuöaen pedig arra, bogy er6eoo-6k 
bennük az leteD, a baza é, as emberszeretet J A 
eaalád, II baza, 8 1 e~háa é, as egéll eDl~i 8é 
aoraa _ a leányoktól lö~. Ba 61r: á térzik é. vállaljA: 
a reAJuk ""r6 u ant hlvaliat : nem Clilggedb C k 
bihetUnk a magyarság l ordnak JObbratOrd.' ."." , 
h 'h,.... . '00. an , 

.1 e .. n .. a.s embemág jÖ'l'Jljébeu ; ha ök n om télje-
.. ti lr: kötelea8égüket, ~a 611: tulnehélltek találj i k a 
feladatot, ameJy rBáJuk '!'ár, ba üree formána k" 
béktr6ualr: érzik a család kötelékét, ha aza\:itani 
akarnDk a mult tradicióival : eIvé .. az ország, do 
elvelt:nelt ela680rbau ök maguk. 

Gondoljunk a napi lapok l Öngyilkoeo\:c eimU 
álland6 ~o~atára . Gondoljunk a rra, bogy épen a 
legutóbbi ld6beu, é.pen a legjobb modu I talán a 
legmű'I'eltebb környezetben váltak meg öuU ut fiatal 
leányok az élett61 8 fel tétlenül órelDi fogjuk, hogy 
védenUnk kell magunkat, claládunkat, hazánka t. ée 
egybb unkat a puu tuló romboIáBtóI. 

Az unitári us egjbás kicai, de admottevó, 
nemclak itthon. de küllöldön ia, azt 8zeretnök, 
hogy a kiaazH mu leányeg.reeiileti1nk mükÖíléee 
is . zámottev! ~egyen. 

Két hetenkint egy·egy d 61utáni ö8azejö\'etelt 
tervezünk, ~Izben valli\soll elmélyedéuel, rászben 
irodalmi, 'l'agy tudományoa elöadá80kkal füazere.zve, 
aconkivül egymás azóra ltOl. ta táaár61 i8 8zeret nt'ult 
gondOlkodni .. ava/atokkal, zenenámokkal. A jóté
konysAg terén a nöu:ö'I'etséggel kapcaolattal réut 
akarunlr: venni minden nemea akci6ban. 

Ha llottá tok a ter'l'einket. Esekután kérjük a 
..ülőket, eugodjék meg gyermekei lr: no k", hogy réut 
_vegy enelr: a leányegyeeület w iikö<l ésóben éa lel8ló
!italak titeket-leányok, jelenibuetek, m.nél ul\gyobb 
u.4mban II közös munkára a lellr:éui hivatalban . 

• 

• D. F. 111 .... 1 EgJosDI.t .DV, 4·1 kl.QIlliJi. 

Szeretettel üdvö1.1(im as egyesületneld minden 
Eg) es mq;je.lellt tagj4/:. ~8 kérem, hogy a üszti)br_ 
Mu lunolójAt olyan 91erettel h me~rtéHel haJ~~:' 
meg, mint amilyen 81eretettel éa leke9OXl6asel 1~'Y,e
keltünk u elmua é,vben a ránkhirult írladatokat 1llo<1S" 

cldui 
As egyestlleti elnöb éget-, meUye] a mult ~v. 

ben tartoU lr:öz-gyölélJ ogy baD~u lelkeaodésaeJ iun' 
tetelt ki, nom bio,ágból, batalolD vágy ból, hanem 
as uoiU,in, .. smák iránti Ir: ioltbatatlan azoretetam 
él; kötolellégem 'udabihan fogadtam el, mer t hU
tam hogy az nnitáriu! ifjulág elérltezett '" bunon. 
ne';edik 6rábOl. U ttam az'. hogr hit es II. uW é .. 
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!J2;Öp feladatok ra hivatott. EgyollUlet tová bbra hl 
Inegmarad II régi tté tlcD8éga ben, a z: nom cuI!:. Il 
jelelllegi ifjulláguaÍ', hanem az ogén nuttárl118 
egyháznak: kimondhatatlan kárára éli i tt Bodape,· 
teu el6bb-utóbb az IlnitárizwDI megazöoélére ve
zet. Lli.ttaw azt a ve8z~lyt.. melJ' uervez6tle[]Bé~ 
csolén ug]' anyagi , mint erkölcl i téren fonyegeb. 
U,ttaru ad, hogy az ne itáriu. ifju.ágból kezd ki· 
"e8zni a lelte.edé. é, az egybb iránti Iz6retet a 
8011: hiábavaló próbálgatás CB eredménytelen munka 
Iltán . Dc, a fel8orolt é, 80k fel nem lorolt v08ze
delem mellott láttam azt, bogy mi n<1 e ll unitárius 
ifju nat ott él II lelke mélyén, ti to'kban, miudenki 
elói drágll -kiDcaként elrejtve ('gy vágy: Vág,. a 
a szebb és boldogabb -jövő, vágy az unitáriUB 
reneBzánsz ruegteremtéBe,"Vágy kicsiny e~yházn!l: 
oaggyá, dics6\'é tétele irúnt.. Ott él t a szivekben a 
vágy e Bi\·.Iir, kegyetlen él ~ttcl Illemben m'ely el
rabolta élc li!uk legdrágább Ir:iuclét a gondtalan 
ifju é\'01o:el pgy·egy vágy a gyengéd, megért6 meg
bocaáhl.ni, fel emelni, bátoritani éa vigantaini tudó 
nerelet iránt. Szükségé t, érezle a gondos anyai 
l zivnek, me lytől a son oly kegyetle n m6don Bza
kitotta el. 

• 
Gondolkozva az el6adoUakon e8ze mbe jntott 

egyik igen ked\'ea tanáromnak a b.nács8, ki azt 
moodia ; .... ' ill .. no csiiggedj utek soba. Ha rOBH 
helyzetben vagytok gondoljatok arra, hogy vannalr: 
emberek, ki k még rOlsza~ba n Tannak éa ti ia ke
rülbettek suly08abb viszonyok közé, Ha olyan TOsfÍi 
holy zet ben vll~ytok , bogy annál louzabbat nem 
tudtok elké l' ~el n i , akkor vign:.:tal játok: magatokat 
azzal, hogy cnnéT Nuzabb már nom jöhet akár 
~i,~ ill csináltok él próbál játok meg ll. le hetetlent 
III Ugy érl'ztcm, hogy ez a mondás az uoitárius 
ifjuság élelében nagyOD Rktoá1i1 ugy éreztem, hogy 
elIlIH rOs ~zabb helyzetbe már ",em mi körül-
móuyek kötöt t ne m kerölh et tehát neki ketI 
fo~u i a .leheteUeoaégnek is. Ei hat ároztam, bogy 
8ZIV~B, kitartó Jnuuk;íl'a l igyekezni togok nj életet 
"fI.raunln i é~ dacára gUOJ 08 m Ollol yoknak, leki
ca" nyl6 nyila.tkozatokllltk , kédl'gy iutéaekaek, mnn
k~n kat foly tat tuk mig si kernIt egycaü!elönket 
IIJr .. tá w!l.szta ni. Mig sikorült. egy te tterős, komoly 
cé ~Oké~t kom.olya n k ii~dő szer 'l"ezetet elővarázsolni. 
~ I g I!l ke riilt egy miu'd" n sZl' p ért, ne mesérl és 
Jóért lelk:eaedLi és kiizde lll tu dó ifj uságot öl aze
gyiijteni. 

Mu nká nk b:lrlllenu vire lelkes ia volt még 
megközelitőleg ,!cm érqU;: 'I"olna el később felsoro-
landó .. -_.> . .• ' '. 
. .""'~'01 ell>'el n et , hu nem ta lálunk 'aegitőlr:re 
az. Uml~r1.~I S t~raad !i lo llJ ba n . lh n .. m találunk egy 
a rany6Zl\'o 3$110n)'t, ki ódeS31l )'~nk helyett éde.! ' 
allyA llk leh, kihez ne ru f,jrdul hattu"k Iloba olyan 
~::és,: ) . olyan ki vánd g,::al, bogy az ne telje8ed • 
l . Kgy an~ooyt, ki megmu tatta miként kell 
~~~rctui at lfjftt>ágot, ~gy /llszon}'t k i nem lért6 -/ tt. meg a ifjukor rÖ'I"id l{lthá'l"al j áró tévedéaek 
19y ehnotle rllégek miatt Ne m sértődött m "g t 
munká'~ t . . - • mer -

l a : nem a7; ehl Oloróaért, nem .i dicl f>ségért, 
nem a kr'tio tetée6rt \'égl'zw hllnenl 87:i"e paran ' 
ceára, Nem 16rtödött Illeg, Qlerl tudta, hbgy az 

éhező él nyomorgó diák nem gondolbat állandóan 
a lormatágokra. Nem lértődött meg, mert látta a 
könnyet mely a ' kérők .. emébe .gyiUt éiiMta azt 
a nagy lel It i vivódáat melyen átelik egy székely 
fiu - mig Urni tud. tI éo, ezéd a lok jóér\ 
Dem tudok mAit mondaDi, clak azt, hogy a j6 
lateo áldja me,g Ot, a mi második anyáDkat, ön. 
Fábry EdéIlét miod a két kezével. 

(;yermeki I dvünk ~iDden ueretet.ével él ' bá
fájával mondolr: könönetet, a mi kedves Bátya\ink
oak il, kikoek nem clai; ajt6jak, de Izivük i. 
mindig uyitva volt a kéréaüuk el6tt, kik sohalem 
zárkóztak el azeréoy kivánságaink e161, hanem 
megértő él nerető jóindulattal siettek legitlégöntre 
kik megfoDtolt és "bölc. tanácaaikkal mntatt.á.k az 
uiat melyen baladnunk keU él meglzabtálr: a keré. 
tekot melyek közt mozogounk nabad, · kik ' csögge· 
'déeünkben bátortLottak é. meggondolatlan cleleke
det-einkben megfékeztek é, fel világ' o~itottai; kik , . 
mindig pajtieként tekintettek éa soba egy pillana
tig lem ériultették velünk, hogy- 6k tö)lbek, mint 
mi vagyuok. raten 4ldá,át kérve , reájuk é, további 
munkánkra, a közgyűléat megnyitom . . 

HO$sU K.ílmJn . 
• 

IRODALdM • 
• 

Leányeg,hizak. szórv6Dyoi< fIgyeImtbe 1 
Vári Albert koto.erári vallás tanárnuk, toUábql meg
jelent egy nj köt,et beszéd, ima, elmélkeldés. Gime: 
.. Kerell ét.ek el61zör blennek. Országát.· A köny'" 
tartahnazza az , év minden ünnepére irt be· 
szédeket. Ahol a gyül~kezetek a hizi Isten .'. tiszte
letet gyakorolják, vagy ahol be 6hajtják ezt vez!iltni 
ott .e könyvecBke . kitöu6 szolgálatot tehet •. De 
nemclak gyülekezet.eknek, , hanem magb ,emberek4 

nek is. ajánljuk ezt az igazi beo8őléggel megirt 
muokát. Ára 4 1'eng6. Vidékre . 10 százalék poata' 
dij . Kéez8.égel küldi a lelkélzi hivatal. 

A vallási Gntudat fejlelztése éa emeléle 
ma mi.nden embernek bozg6 -OOrekvéle. Az uni1á
rius öntndatot alig emelheti valami jobban, mint 
Savage new y orki unitárius lelk6az- kittin6 k-öoyve; 
.A kereszténYlég fejlődél története. c A riJá,tör' 
t énelem hatalmae eorába állitJa a szerző ali olvalólo 
s onoan mutatja meg neki, bogy aZ- onátrizmua a 
történelmi fejlődés Iziikaégképi eredménye, hogy 
az Doitárizmua a mi m odern kornnba n ali eddigi 
k-eresztény törek'l"éseknek legazebb eredménye, Izel· 
hlmi éJutünk: legdilze8ebb koronája. A mövet 
Ková.cs Lajol brassói lel1ctllzünk forditotta ma

. gyarra . Ára" peng6. Vidékre 10 8~ázalék polta· 
dij . A péozt kérj Uk el6re küldeni. 

• -Tudiuk, hO(f)lha a ml 161dl hdzUllknak 
hajléka elbomol, $OlttOnk U .... Isttnl61, tudnI· 
illik : ntm kúul csindlt hdzunk, hanem 1,6kkb 
vol6 m.nyben, II. 'kot, 5, I. 
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Téli napau.ár. 
Vannak emberek, akik olyanok mini a napsugár. 

Nem vetteJ észre? Találkozol valakivel zord 
időben - hidegben és mégis mi~djárt az az 
érzésed - sut a nap. Találkozlam egy néhány
nyal. Egy pilIaniásuk a legsötétebb pinceszobá
ból szép kertiházal v~rázsolt - teli ~apsugárral. 

Ismertem egy kiS leánykát - mmtha min .. 
dig napsutésben állt volna, - köralotte minden 
vilagos és kedves voU. - Mindenkit elbájolt. -
Azóta felnőtt - egy nagy házban háziasszony 
Jett. - Csodákat meséltek az ottani boldogságról 
_ magam is meggyöz6dtem róla - csodák nem 
voltak csodák, hanem tiszta valóság. - Szeme
iben még mindig napsugár rejlik. Körülötte min
dn vidám és kedves. Jöhet a hosszu tél. dühöng
hel a vihar - a hideg nem férk6z.het Grevsheim 
falai közé. - Olt mindig napsütés és nyár van. 

Norvégia 1927. dr. Pándyné. HJel1 Ain6. 

HIREK. 

Pénz"rI ór'k a budape.u lel'-6 . hi 
bMU d. e. 9 · től d. u 4..ig Adó. ló'· .11 "."', . ..• e IleU. , ad 
UIU U)'t áh'e81 Gál MikiólI pénlláto.. ,o-

. ~,ol órAko Hite6n d6lutAn ~lig 68 kedden d 
3-S'lg, ketd.6knek az egyllii tan6.c.te .. bo •• 
KohAr too. " I . . ln n V. y-u . Et:n~ 8. (Q. f.emplokDj alaf;t). Minde "" 
ut.ole6 péntekjén tMealgá& n -r 

(I k :.ricsonYf. ünnepet az ill~n il rende
z n e mOlt a Kohiry utczal ,templomunk 
ban. 1927. Dec,. 21 ·én (szerd'n) délulá ii 
~rakor kezd6dlk az ünnepély . 

Szeg~en. Deczember hő 11-~n d~lel6t 
tari lsten t.lszl~lelet és oszt urvacsorAt Dr. Csiki 
GAbar mlssz I6i lelkész a ref. templomban. 

"Brassai bics'-. orlllág.világ elótt na 
ne"ii tud61uok, halálának 30 éve. é'fIOrduI6j:r:~: 
kul~áb6l, . okt. .. 21-éu egyetemi é. föi.kolai baU. 
glltOlU1r:: UJlllágl Egyeeülete. november l1·én p&dia 
a D~"id FerenC2: Egylet rendezett e.tély\ a Kobáry 
utC~1 temp~owban. Az ifju86gi tlnnepélyen Pálliu' 
Ódon , 8Z F~gylet eetélyén Buzogá.ny Anna thánni 
t.anárnő tartott lelolvae6et Branai Sámnlr61 a po. 
libiedorrÓI. Dr. Molnár Jen6 Antal orgonamUv6u 

Nefonutlmunk : Lip6t: 974-JI. 
: j á~é~a ée II milldig hálára kötelező Rll8piné, ~r'. 

MImiopera 611ekeeoő elragadó éneke, KiSI Pál zon. 
gorllwUvélz k;eéfÖ játtlkll e végül 16zan ' "Mikl6a 
püepöki vikárilleaak ez alkalommal ie e16adob 
Braua; odá·ja emelték val6ságg:al iiooeppé a · val· 
láe08 eetélyt 

Az tv v/glnek közeledli,,/ csekk-lapot 
"",Uike/llnk azirl. ".ogy a csekk .. gllsig/vel 
.ugy az egyhdzl ad6t. mint az Unl/drus ÉrtesiM 
eJ~fiuth/ dlját beka/dhes.s. a,. aki mig adds. 
Aki pedig már rendezte erre az évrt addsdgail, 
ne vegyI! rosz niven a cstkket, hanem haundlja 
fel al. uj tSzlend6~n . 

Istenti8zteletek II f6vároabau é8 környékén 
Minden vaaárnap d. e II 6rakor 8:1 V. Knbá.ry· 
utcai templomban. Októbert61 kezdTe minden hó , 
mA.odik vasárnapján d. u. 4 6rakor a VIII. €BO 

bánu·utcai el. iekol6ban él minden bú n1ole6 Ta· 
Iá.mapján d. e. II 6rt1.kor Peatazentl6rincen a kul
turbázban. 

Eeketéef;, IuoreattelNt, temeté&f; egy nappal e'l6bb 
kell bejelenteni. E,t. sa.j6.t. érdek'ében mindenki tart.a 
nem e16tt.. HiYBtalM 6rák: déJel~ 9-12,..igés dél
utAn 2 i 6ráig. 

Laka"'ütoztatú esetkn egy levelez.6lapon kérjük 
az érlesitéat as uj oi~l ,hogy la.punkat pon\.oian 
d.lbeaitltentik' 

Ba egy eap;14(lban betegség, vagy egyéb baj ~ 

mad. ha va.1omely osalád tagja k6rhbi 'PoIÁS 0.16. k'e-
rill, how\larto16i levélben vagy teleConp4Jj értesits6l 
a tekén.i hivata} err61" hogy amennyire eronk't6l 
telik. enyhit.eük' testi·lellei "jdolmt\t., w\Dved6 test. 

MeDdőr hteut.iezteleleiok november havá .. 
bau kezdödtek: Dleg. JÓzan Mik.l óe pUepök.i vikáriu. 
a rendőrötök evnn~liz:1tora minden b6 barmndik 
c.Utörtökéll elte 6 6rakor u:olgál rend6rbiveinlr.ll:el 
IIoZ Úr adne e16U· 

• kGvolkoz5 Dhld F. Eg~.1I .. 1~1' d .. · 
ember hó 9 é.n tartj nk a' temp~olDban. ~qnuth· 
emléküunepélynek il lIevezhetnök, mar' nema:e\Uok· 
e nemes ~Pr6f(ltájAn8kc alakjával, lelkével ! loglal· 
kozi k 1\ deczemberi eetélyen lelolvII81hában J61aD 
Mikl6s püepöki vikáriu~ . A vonz6nak i~r~.e,6 
zeoée felolvae6·eetre (decz. 9. elte 6 óra) szer,etet;. 
tel lolbivjnlr:: hiveink ligyelwét·. I 

• lossuth szobor laleplézése Dlu'ember 6:f O 
tö.rlént meg az 6riáei méretekben )tervefett keretek. 
között A 48·aa id6k lelke8edéléuek f9rrq le ,ve~Jt 
bullamzott a 16vár08 ntC1:áin. killöuö~oll iUI,J \, rre " 
vidéki küldöttségek vonltalr:: el. M~gyl\fornl'ígi Uni 
tárius Egybázunk il lerótta kegyeletének ad6ját 
nemzetünk nagy fia eMIU él egy 6 lagu bizotteág 
képvileletében megjelenve ko8tornt helyezolt a 
uoborra. 

A Reform6d6 eml'Ure minden Ih·buo lHrll\ui 
ezokott kÖZÖl proteltáns iiollcpeken , l\ VI~,,(1óI'"n 
és a régi Ouságházban egyhbuuk liilpjHi. is ~~!I%~ 
Tettek. J6san vikAriulI távollétébon I I VI~:\,lob.1I 
Dr. Cliki Gábor al Oruágháll:b:tll ' Birt'! I.·'j"" lel · 
kéazoink imádkoztak. 

1.~II-tlúcs ölélt t.al~ • bllda po~ti egyb"-
köuég prelbietériuma 1927. d~lelDb6t ,hó 4·élJ 
délután 5 6rakor al J. eUleloti Taliá~l"relDbe". 
Ezt mogel6s·öleg a 08ldaaági-Bizotttág dKI. lNí , ~ 
.pénteke d. II. 6 órakor, a HU éa Nllvel~,U&.\~' 
bilotteágok pedig dec.z. a·án (noUlbIU) d. u. ' 
6rakor ülé.8IIlelr. · ngyanceak a 'l'an :\olj\O(eul hl'" 
A Tanác.Ulil rötM87a a jövő évi ltölt~eg,eté. I .. u 
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K bli~Tt'uAQ' IIt 'lI Kö.gyllltl. kö\-etk er.ik. :unoly 
u:u. u vóglegetotl d Unt. ' ,i KClbli 'rIlUl\ollon megtár. 

UlIlt Itérdé.ek fölölt ' . Illi. 
Elemi 4s kDd,lskotábl jliró hUllI lóH\k . "" " 

tő l Olli ,oktalA'lI. . ~I UflfOló8e c lóljl\ból ~UllC'1 1.d:,;ló 
~tOkt:l.t.s lelké811ilnk minde ll hó 1~t\lIodlk \'luúr II?
áu ro" .. ' !l /lr: lkor II . 01.6 olopulöl II ~(lgye~ 11t 

{ÖI6 i. ,,ji ontA l)"ig 'orj~ó t.a1l\116k~,,-It- el , Uli,O

,hm 116 III'Sfcclik \':lIii1rulI.pj RII fl' /o:go l {) órakor .• u: 
'r VI VII ('il VII I. on:lályu tJtllulokuMk h tentlu ' 
", t ,'" " A templom lzit08"11Í1 · kötololoottsóg4\ le oO Ir. - , .. . " k AX 
nr illl:ollli IInblUyok miudon tanuló" " k e ul r] ", . r:\~ 
iUllokolnltulUl ,ohuü rll!l o t8Il1plo moI1\sról. az Ó. 

IDnh'l. t - ign%olatlnnnl. 
K~t Istentisztelet KaritcsoJlY ~ls6 1napján. 

A nUklóg paranQloltn mogoh1ásR 100110 nz urvacso· 
rai lorl6dálok elkorUl éeénok III " tervoltot, , Rme ly~t 
JÓItE\U vikárills ur I{IIrllc8ouy \Innepén ÓbMjt kl· 
próbA Illi }O~ uorillt nz Uunop ol~ö napji\ll déleI6t.t. 
ké' lltootiutoletet fogunk Inrtrlni. Ax 0ls6 roggel 
9 órnkor. nrvRoiora · outáu~1. A máaodiknt a ren· 
dOB idóben II órakor uintén ur vElCaora·ou:Maaal. 
As tinoop mAlodnapj~n Clak egy htentiaztel~t 
louno, mi nt eddig, II 6rakor: Urvaclo,át ozen la~ 
oldunk. SaivoI tudomásul ,' 6tel él alkalmazkodás 
caéljából ktistiltUk. j6 e16re. 

Vitéz d,. fébry Dániel ((magyot kedves 
hivOnket a Kormányz6 ur alezredessé nevezle ki. 
Ennek akinevezésnek 6szinte szivvel örUIOnk. 
mert ismerjUk és tudjuk, hogy visel6je mélt~ 
reA. Isten részesltse sok ilyen örömben 6t is 
bennOnket is. 

A LeAnyelYelDI.', amely dr. Enyedy. 
R6bertné, tanárnő nemes szá.ndéku gondotataból 
szOletelt meg. minden hónap J. vaslirn fl pján dél··: 
uto fél 4 órakor összejövetelt tart a Koháry~u. 
4. J. em. 8 sz. tanácsteremben. 

HI .. "I napti, Nov. 27. d. u. 5 órakor Tea·délután 
IX. Ferencz-körut 29. Decz . . tO. este Mikulás-est. 
VI. Podmanle.jky u. 45. b .. z. 22· én Kará. 
csonyfa Onnep, d. u. 4. a templomban. 1928. 
r • ."ui, I·én Bél. 

Idveat. November 27·é~, decs. 4-én, deCI:. 
ll-én, él d&Ql;· 18·'" délután ó·órakor adventi 
i.tllnti.zteleteke~ tartunk Budapestell, bogy ezzel is 
~Ikahnat nyujteunk él sogitBég6re lebessünk: hive· 
tnku.ek abba a lelki munk'ban, amelyel aStüle. 
t~ ünnepére kéasUlMnek. AI: adventi esti ieten 
tilIteletek predikátorai é3 bellédjök tárgya a kij. 
"e~k(U;6 : Nov, 27 ·én d ' u. o· Órakor prédikál: Biró 
LalOI lelkéiz. Tárgya: Jöjjotek én hozlátU akik 
megfAradtatok •.• 

.. 1 9~7. dec.z 4.·én d. u. ó órakor pród.ikál : dr. 
Calkl GAber millioi lelkón. :ráegya: A Messiál 
akit vArunk . . 

19S17 . docl. ll'óo d. u. 5 orakor prédikál: 
Jlllan MUr:t61 pl1.pöki vikArius. Tárgya: ,Közelebb 
laténbas." , . 

1.9~7. dec.a. 18·é.n d . Il. Ó orakor prM ik:íI; 
Or. e lika OAber mi.uioa lelkéIt. 'rA rgy: UUör6, 
KeHlIZt.e16 Jánol. 

, , 
" 

Az UnItArIus Nöszövetsél tillz tuji tllközgyü _ 
[ÓlIt tn1"t 1927. dOCIllm iJe r hó l ·én d . u . ó 6rakor 
II tomplombnIl, amolyon I\Z uj tiutikart vAIlIutják 
mog. A IOJzgyUlbro mindcn unitáriuI alu:onyt 
"árnak él hivullk . 

Homorodatm'sl egyháxk öuégUukben kett6s 
b(' iklató·Uunepóly volt. ok tóber 23-du d41,,16tt. Az 
('gyhtitkö:uó~ kót lolki ·"ozórót Simón DomokOI lel· 
kél,. t él FiHtip Domoko!! kántort iktaMk be népei 
KyUlektltet 0161t, nagyazabúlu UOllepsóg keretében. 
Hlllú;uI Audrl\1 lIékelydorui lelkón elperoa·helyet· 
tOB iklll tt ll be II lelkélzt. óa t~flát a Izolgálntban. 
Ilr. Ki .. "::Iok dók'n II pÜlpök ur Ól ax E. K. T . 
iillvöldotét tolmliololta. A Dávid Forencz Uj. Egy· 
let és a Nlisztivetaég külön kÖlzöntötW él ,'irágok. 
kHI rogad~ kót vezetőjét. A jóakaratu emberek 
lorában mi áldáat ki vflnunk munkAjukra. 

i OjCsöslBDtmirtoDblll l 1"927. okt. 9·én volt 
li6kölzöntó. Törtik JánOI volt iklandi kántor-la uitó 
foglalta ol iga:cgató·t.anltói álláitU.. A beikblt:\8t 
Gvidó Béla olp"rel végezte. 

Llndbe'gh, B vllághl,D Oe'Ba ,epDl(( 
ia az unitárius elyhu. Amint az 8mer~~a~ 
nnitáriu80k lapja a _CHRISTIAN REGlBTER- kozh 
a leveg6 nagy h6se Lindbergb ac unitáriua Egy· 
baz hü fia . Mttr édel atyja i8, ki birea farmer voll 

MLNESOTA" államb'an é8 több mint t.iz év ig a 
" ,.t . t walhingtoni pal'!ament tagja·, ar; nni~rnll .~m. 
plom egyik legbl1zgóbb tI\gja volt halálálg Az oreg 
Ginabergb 1924. máj':l8 26·éo balt meg az ofl~g 
ré.nóte mellett. Kecdetbon beveaen ellenezte fili, 
repiillii Izenvedélyól. Érdekes, hogy épen az öreg 
Lindborgb ,' égroodelete ér telmében, a gyáaz azer· 
tartás után melyet Dietrich unitáriu8 Lelkén vég· 
zett, ft fiatal Lilldbergb édes apja tetemét elégiltte 
él hamvait repülő gépjér61 MOD a mezőn 8zórta 
azét, melyet édes apja egykor annyi ' szeretettel 
mlivelt. 

A kolozsvá,l unllé,Iu8 yéndlékok mD· 
sor08 estje. A kolOSIvári nnitárius véndiákok 
magyarországi C8oportja Dovom.bE'r ó·éo a Zeno· 
müvószeti f6ilkola ki8 termében mtilorol Altet ron· 
detetl-. Programm el6 tt vitáz Nyi redy Géza dr. 
tol máclolta u4bány Iz6val a ,,~ndiákok b6dola~t 
az öli k o ll~gi\lmoak : majd Gallai Domokos a ki
váló erdélyi iró olvada fel ttirtéooti elbeszólését, 
amelyet a uagyazAmll ktizönség élénk t~tsaéslel 
fogadott. A Budai Dalárda tagjaiból alakult négy· 
szerel wagánquarteU, továbbá Lauriai u Lajoll ~ 
O.penth .iz és K6uegby Teréz a Vmli. Szinbá~ kl · 
tiin6 tagjai éoekuRwokkal, Otb6k Attila a lelea 
szinl?adi ir6 egy derüs párolI jelonet felolva~. 
1:'lV;ll. Mája)' Eugénia zougora müvélln6 pedig 
bdli!lns tecb oikávl\1 óa kiváló mUvészi érzettel elő · 
adott zongor31záooai votték ki réasUkot a mü~orol. 
cate uagylikoréb61: II tUüaorol eltet a Drec,lllor
léle é tterem kiilöu helyilégében Muas vacllora 
köveUo. amolyoo dr. V.akó Jen6 milliutori tanti.· 
CSOS 1\ l\ortUti.nyló urra, dr. Nyi redy Jen6 a pill
pök. Urfa é, VeroBI Gábor Máv. Udetigalgató be· 
tyoltiJ8 1\ kolouvári kollogium tauári karára IDOU· 
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doU.k emelkedett hangn felköl.öutókat A mind. 
't'é&ig iga .. , 6uinto baráti hangulatban lefolyt va. 
csorát .reggelig tartó t'nc zárta be. A müaorOI 
estéo amelynek jö\'odelmo a kolozsvári kollégium 
8zogény.orau tallnléinak telaegélyezé8ére 8:lolgl\l, '" 
t: ö"ett:ez~ felUlti zetéll8c történtek, amelyekért ez
uUal ia hálál töuőnotot mond a rendezőség: 

ön. Májay Béláné (O P., Földel BéJa dr. llO P., 
Mitő Gábor dr. 16 P., Milt6 Ferenc dr. 10 'P., 
Tóth György dr. 10 P •• Kozma György dr.IOP., 
MeNS,. Gyula 10 P:, Rákóczy Imre dr. 6 P., Biró 
J.aj08 6 P., dr. Roich J'n08 l) P •. Kelet y Géza dr. 
l) P., Rédiger K' roly 5 P'J Cznkó Jen6 dr. I) P .. 
Edvi IIIós Lonto 4. p., N. N. 3 P •. Nyiredy Jen6 
dr. 2 P., Barab'IIY lat.v::o dr. II P., Jancsó Sándor 
dr. 2 P., RMiger ZoUán dr. 1 p,. Adorján Ferenc 
dr. l P., N. N. l P" Ganzner Imre l P. 

HALOTTAI N K. 

Szomoruság sujtotta JOzan Miklósné fölisz
teielO asszonyt és családjaI. Edes anyja 

I Ozv. Haiti Józoefné I életének 82 évében 
~. --=::.:....::.=:::....,!::.::::::::.-I. szép és boldog élet 
alkonyán - rövid szenvedés után c meghaJI. 
Hosszu és boldog élet, - szenvedés nélküli balál: 
Isten legslebb áldása. Legyen osztályrésze 8 bol
doR' élet ott is. ahova lelke innen kr.UOlOtt. 

ISzobotka Judit I tanuló. iljuság4llak 16 ik évé· 
. - ben 1927' okt. 24. 
I azv. Wamoscher Lajosné 1 61 éves korá-
~~=~~::;::;;=2~::;~ ban. I OlIlIalvI Józsefi (kadácsi) 70 éves korában. 
:======~~19~27. nov. 2-án. 

I Koncz Karolyné I ~end6r felesége 30 éves 
. . korában 1927. Nov. 8·án 
Budapesten. és I azv. Nagy KálmanRé I szOl. 

L. ::::....:.:~~==:::.:J. Csutak 
Eszter (simén!alvi) 1927. okl. 29·én ezeglld.n 
meghalt. Aldolt legyen emlékük. 

• 

Felelős kradó: 
BIRÓ LAJOS. 

Szobafestést 
mo.vt;zi kivitelben hitrokonoknak jutányos 

vállal és végez 

RIGÓ FERENC 
szobafest6 

Peaterzsfbet, János utca 66. 

áron 

Unitárius irodalom. 
Dr, V.e/sln!! Oyorgp: K~iza }Imos em'~kezete - 50 
Dr. Odl Kekmen : PéterfI Dénes -30 
Oagyhy D~nu : Ohid Ferenc -30 
Vdrl Albu/ : Miért vagyok én unltblus -20 
OQ/r

' 
Urlnc : A jelenkor Jézusa -!iO 

Vdn Albtrl : . Berde M6na -!iQ . .. .. _ ... 
Futna J6zstJ : UnitAnus K'~é. 1'_ 
Ben.ddl Pdf: UnitAnus hil- és erkölcstaD (népszer« 

Ismertdés) 1'_ 
Dr. Csiki Gdbor: Hiszek egy Istenben (UnitlriuI 
hiteJvek ismertetése) fl!,ne 3'

ketve 4'
.Savare.Kovdel : A kereszténység fejl6déstorténete 

"Dr. Boro$ Oyórgy : Or, Brassai Sámuel éltte 10'-
Pap Bdesi: Kis "Biblia (Biblia történetek gyermekek 

szám~ra 1'_ 
Vári A/but: Keressélek e16ször Istenn~ Orszagát 

(beszédek, imák, elnll!lkedések) ",_ 
Vdrl Albut: Imakönyv vászonkötésben "._ 

diukötésben &_ 
ferencz József plIspök arcképe -10 

Ezek a mllvek kaphatók az unitárius lelktazi 
Irodab3n (V. Koháry~ulca • . ) Vidékre 10", posladij. 

BIRTALAN LAJOS 
kárpitos és diszltő ' 

BUDAPEST, VII., AKÁCZFA-UTCA 58. 

Elyallal angol bör-. szalon~ és függönydisziléseke 
oribbA szabadon álló ottomán ebédlO-diványok 
rugganyos ágybelélek, malracok, ablakrolók ktszi~ 
tésél és autók párnbását a legjulányosabb áro~ 
Vidékiek sorookiVOI pontosan kiszolgáltatnak. Sw.
nyegek, függönyök megóvl\sát és molylalanitási 

vá\1alom. 

• .... ~ ............................... : 
i Két-, hárorn- és négynyOslös : 

i székely házi szőttes i 
: asztalkendök. törOlkőzók, konyharuhák : 
: stb, megrendelhetők : : 
• • : Deék : • • • hitrokonunknál • 
: L.kása: II. KER., TOLOYFÁ-UTCA 14 ! 
: ••••••••••• N ••••••••• •••••••••••••• ......................... ' : · ......................... . 
1 Prém János szabómester 1 
: hitrokonoknak a napl ámil. olcsóbbl!-n vaU~1 : 
: bármiféle ruhavarrást. fonbtist, tlnbl!ist st : 

: Lalutsa: Budapest, VIII., VJg-utca n ·p. : · . , ... · ....... .. ........ .. 
~ ............................. . 

• 

• 
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UNITARIUS eRTESrrO • 

ore 
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Kádakat 
Puttonyokat 

Bored~"yeket 

MezO,.uI .. igf 
8zereúmokat 

Tragacsota •. 

Kocslrhz_kel 

k~.zltDnk 

D. 21 Telefon: 5-34 

, 
ma es 

Zlrmay 
toago,., piallja {).. é . hatmóoíum 

Irhltt6k _ 

BUD'PMl . VlL, D08·U. 94-96 
(Mac.,. szbdsh kliulfbert.) 

K ézítQnk: A legmagasabb igényeknek 
megfelelO uj wngorAka!, pianinókat éJ har· 
mlmiumokat a legprecíz.ebb él legmodernebb 
teJben. - ZQngorák álalakitá&át, teljes 
kíjayjtástl, bIlrllte.ét, ltnyemét b hango-

-

Itoát nJlaljál! jottllA. mellett 

&iaUremlDel kitüntetve. 

"STUDI UM" 
IÍONYV ESBOLT 

8ac1-;u'. IV .. M'U:I I ft !to,....t 2l. " .... 
Td.dOll ; Nacrha er4et,Ift.Wl T.t\d9Q 
18.5 n ... .n . '1 ""'lda' l~ 
I 1 me ,J tk, ,!.ép rOdaluu, ~ tt t:t,demJ 
tu'kw,..tií. rakt4ra. &eUJ tz h tdlld J,i"Wl4t# 
btP\IaJ(l ti."'Oldl te: bdjtltdJ k.O.ont:! '" J!>lY9lta,tQL 
V't!! ' ~~~ I)'onl-.o éli &o04,.lMI;I dUrtb 

BERDE hftJOS 
clpéuüdete 

Bud.pel t. II. Batthyt.ny-utca 48 .• zám. 
PM j· !I női cipőt mftték utAn Irt'uittk. Ja,ltuU i. 
vall. lok. Mtr~kelt árak. HI') t . u rcipbk .uklurU 

1 •• IIlIuI vtl lalom. 

Kíl.thlt.el v6 J 90:i ·bHJ'l é. Í9:U;.lxm. 

FORSZT ANTAL ,. 
divat é. or;;.oFlld clpllll~ 

Budaput, X. Sthados·ut 2J nám. 
JaviU.ukat ponWIJJUl kélldt.ek. l..evillbh 'fi."ra 
azoDD<t1 jövök, [f ít rokonolwat julányo. [l, r . 

jutányos árakon 

felvesz 

az 

kiadóhiv 
, 

, 

... 

BUDAPEST, 
V. KOH ÁRY· UTCA 4 . S Z AM. 
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