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jgaz jötténet, Régi; I é, mégis I}lilldig új. Minlha Inn!.! '
ft mi szemOnk elölt naenRe "égbe al a jelenet, amely új kepel adotl a világnak. KövessOk hát mi is áhitalo$ lélekkel
• Izent családot I Az édes Anya, a kiállott fájdalmak után, örvend; mert az Elet mosolyog előlle a
jj&zolban. Az édes Apa gondterhelt homlokán simit egyet; hiszen idővel ez a gyönge gyermek mun·
kltaraa lesz neki a műhdyben. Az isteni kegyelem csillagot gyújt az éjszakában; s annak ragyogó
sugaréval messze föld ről odahivja a bölcseket, hogya csecsemőtö l tanulják meg azt a nagy igazságot,
amit a tujösok elöl elrejtett. Ez a tanulság megér minden aranyat. Megéri a drága illatszereket, amiket
magukkal hozlak. Hát al angyali sereg mit csinál? Hirdeti a nagy örömet, amely az egis: népnek
öröme lészen. Nosza, pásztorok, li a szabad mezőnek királyai, ébredjetek ti is. Jertek a kis gyermekhez.
Houalok neki ajándékba szép, szalagos btiránykát: hiszen egykor O is árlatla n áldoaal leend . Ez az
6 jelképe. Örök symbol uma' a jámborságnak és a. hűségnek. - Es te, reszkető aggastyán. g'alamMsz
feJeddei . mire vársz még, mielOtt elbocsátana az Ur tégedet? Mire vársz még a templom csa rn o ká~an?
Húz .ki magad. Tipegö lépteidet gyorsilsd meg. Eredj elébe! - Látod. mos.t hozzák az!• . ·akll te
annyIra várlál . Most hozzák a te népednek szabaditójál. Most hozzák az üdvözltöl. Vedd kaqaldba öl.
Imádkozz éretle. t.s amint nevel ad nak neki - Jézusnak neveli k _ hajtsd meg a térdedet, és b.orulJ
It .:r: isleni kegyelem nagysága és mélysége előtt. Ez a gyermek lslen fia. Te is az voltál. 17:n IS az
vagyok. Az ö lelke velérel bennllnkcl minden dolgainkban .
.
.. Látták az én szemeim az üdvözitő t " . Láuák. Most ís )álom, amint egyÜlt vannak Ismét a:r:
egyszerU ná:r:árethi kunyhóban - apa, anya, gyerllJek ; ti fölöltUk égi fényben H1ndököl a jósáJl;oS
tlkni Gondviselés. Akkor is, mint most, várlak, várva-várták al emberek a megvauasf. EZ ...".b,,~il
Slltid legalább aUlIe, helycIIUnk ili at- meg átérezte a szabadul<\s édes ör~n1él.. S
• pólya kö telékeiből a kis gyermek is. Csöntörgö Jépteivel, hol megvldam,,",oktla ,
eltelte a szent örömtől repeső anyai szivet. A jalék is komoly valósag volt
diadalmaskodjék az élet dics6 nehétségein: a holnap gond ján, a mai
"tom, amint versenyt fut, viaskodik a kis pajlasokkal, lestvé rkéivel
6 az első. Ha iskolásdit jAtszanak; ő a lall1l6 bácsi. Ha
,',
kórházat: 6 az orvos. Ha templomosdit ö a
örömet szerezzen. sdrból-napsugQrból
s
mege1evenednek, ide-oda járnak· kelnek,
. _. De a ja.léknak hamarosan vége van. ~, a kitl
Fur farag-gyalul-áctloJ-kalapácsol. Keze al61
amikor rendes napi munkáját bevégezte
.in.k ne kelljen, bona hasonlóan, já'lolban
- titokban furcsa vAzat, tUdnyt BOdreibe ; leteje pedia: a wk,.illaara

r=

•

ls c:uk ezen dl tellet. A keresztbe Illesztett rlldnak egyik vlp
IO.NAzplr~ete Um~ta~· . Kér 'OoyOrOi, vonz. int, fenyeget. dorgal. hogy értsak
rallik l •
re
.it amiÍ nem késO. Próbálgatja, csakúgy a fOIdOn azépszerivet.
IDeI ~8 .~essDk egy: iz,. a nem valami kényelmes nyoszolya ; de. hál, e!Ote bétran ;
fekv" esik
. ' az ta .d}a ftU!g magdt es Iltgye fel az 6 ktrCszIJet es ugy
&dnam I
bélelj~elt. Consummatum est _ .• Jászolban nUletett. KuclZten
.

b I I i

gyönyörD templom emelkedik a hajdani istáll6

'II Jeruzsálemben ... Mikor fogunk bazilik"
az elsO légla a jövendó nag)' alkolasboz.

mi szegény szivDnket is
tisztasag, égi szeretet .. .
a Te oltalmadba és
Atyank, édes Istenünk I
6 nevében és

.Jelige.
(H. B. CQrtRnfer.)

hun országa el/6 nemsokárQ,
És alkotmánya leSI - a surdel :
A szili parancsa . .• S ntm a HiszektlY·
E jel/gmi lip} 6e kQPujdn;
És ott ntm kérdi soha senki IlJbbé:

• Mit ls hiszti?" -

A.lIlu·al vArAH •

Csak tzt: .Szeretsz-e még ?-

Es az oltárnál bdttan· boldogan

Felzúg a chorus: ~Szerf!tlek, Uram J
Sztretlek, édes Jstlnem /" - Hited
Megtart ; cJrizd Rem~nyed horgonydt;
De lelk,d Dd~e efY - oh egy csupdn:
Az Iletad6, dld,tt Swetel.

~ Es valaki

egy ilyen gyermeknek gondi&!
fel\'eszl az én nevemben, nékem ftld
fel gondomal". (Málé ev. XVIII. 5.)

P. b.

Ima.
(Anioiból.)

t:lelnek és világosságnak Islene, 5zent Atyánk!
Áldjuk a Te nagy nevedet e szép napon örOk jóvoltodért. Jóvollod bizonysága, hogy elkOldOlted
mihozzánk a Te szent Fiadat. Elküldötted a gyermekekhez, hogy ölébe vegye, és megald ja óket.
A szomorodott szivOekhez, hogy azokat megvigaszlalja. S magához ölelje az egész emberiséget.
Áldunk Téged a kegyelemért, hogy boldog ollhont
nyujtollál neki itt a fOldön . Ifjuságaban meHelte
al10llal és gondoztad, hogy lelki ereje, szivjÓsaga
's tiuta jel1eme altal lanitÓmesler(lnk legyen; s
a népek millióinak ihletett vel:ére. Oh, mily boldog
voll 6, amikor a Te Ogyedet szolgálta a Te szent
akaralodat let!es;tette. Engedd, oh jó Ályank, édes
Istenünk, hogy ebben is, mint mindenekben, az 6
példál~t kOves~Dk, s legyünk az 6 hűséges lanilványal. Most IS, amikor lit van megint az Ő szD.
leléséne~ Dnnepe, ami édes-bús magyar karácsonyunk, Jusson eszOnkbe mindaz, amit ő tanilott:
a 6le~t O!Om és lelkesedés, amellyel bétOItOlte az
emben SZIveket. Az ő nyomdokaiban haladva igyekeul1nk mi is megédesileni azoknak 'Ietél ákikkel
a Te atyai Gondviselésed a mi sorsunkaí egybekOlItk. OdakÜnn tombolhat a tél viharja' de a
ml hAzI tG.zhelyDnk mellel! uralkodjék a béke és
a boldogúg. Áldd meJ. oh Uram I a szegényeket
• azerencséllenekel. Minket pedig légy eszközeivé
a Te CJÓOitó irgalmasstigodnak, hogy fOlemeljQk
az eleseUet. b mecvigantaljuk a bAnkódót: ki.ki
m6dla "tehdRg:e szerint A Te szent
setymClCn hull al6 a gyöttyoro
. Jebb szemJcd4lfveJ bf:takarJa az
Ip bori... bt. iD ruh6ZZ1 fel •

Itt a tél. A hideg novemberi szelek letarolttlr
a fák utolsÓ leveleit is. A csupasz galyak dideregve
nyújlogalják ég felé aszolt csonlvAzkatjaikat ,
eszünkbe jutIaljak a diderg6, ruhatalan neten·
cs'Ueneket, akiket a korán beállt Iéi készOletlenOI
talait, s akiknek ég felé nyújtott reslkelO keze
isteni irgalomért ' s emberi részvétért kOnyOrOC·
De ebbe a rid eg, fa gyos téli képbe már messzir61
el ő reveti világat egy szelidfényQ csillag. amel,
messze keleten majd felragyog egy egyszerU }áswl
fOIOlI, ahol a kis Jézus pihen a mosolygó uola
kOzOIt. A kis Jézus, aki hivatva van az i . _
OrOk, soha el nem múló szeretetet beleoltani II
emberi szivekbe.
Közelednek az angyalváró
meghitt kép elevenedik meg
téli alkonyatok, amikor
alma mellett találgattuk:'UIt,
Jézuska? Mosolyogva "
gondosan elzárt kincseket
végÜl az utolsó izgalma s liq"".
várakozás utan végre kinyilt
l
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a fUIellen azo..
majd esak be-
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az
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szerelet, melyet az áldolt
magával a földr., nem halt ki az

emlt_k szivéből s a karácsonyi csillag fénye a
IMi homoro idOk komor szürkeségen is keresztül·
16r, hogy megmutassa a Krisztushoz vezetO ulaf.
Ennek a csillagnak az ulmulathát akarja k6-

mnl a Magyor Unitólius Nök SzlJvetslge, amikor
• u.nYlorso. kiválIképen az Erdélyböl menek8U
anlllhius családok gyermekei számára karácsonyfaOIh'SC~lyt rendez. Amde ez ma, még a legszerényebb keretek között is, óribi költséget jelent, ami
f!teI'haladja a Szövetség csekély anyagi erejét.
epen ezérl számilunk tehetösebb unitárius festvé-

•

relnk jldozalkéslségére, amellyel Stámunkra a szerelet munkáját meg:könnyitsék és eredményesebbé
tegyék, Pénzadományokai, ruhanemUI, játékszert,
,

IrGnyvel, ir6eszközl, cukorkal vagy sOIeményI Mlás
k&lzOnellel fogadunk. Pénz a Szövetség pénztárodhoz, Rdduly Idnosnlhoz (I., Budafoki·ul 41/0,
IV. I!'m.), lermtlszetben való adományek az unl,drlus ll!'lklni iroddba kD l dend ők.
.
Szálljatok, karácsonyi angyalok! Halkan su~ súrnyatokkal illessélek meg az emberek szivEt, hogy megérezzék embertársaik- szenvedését 1
Zeng6 énekelek harsogja bele fölemelő szózatát a
bus magyar éjszakába! Ragyogj, betlehemi csillag I Szelid fényedMI egy-efi!Y vigaszlaló meleg
suc" jusson a legszonlorubb, legelhagyollabb
hajlékba is, hogy a kicsinyek érezzék Krisztus szeretetEnek melegét, a nagyok pedig ne csDggedfenek , ne veszitsék el a szebb magyar jövőhe
\'eleit hitöket!

l'

Buzogdny Anna,

a NOszövelség elnöke.

•

.& .zelJemet neln lehet megölni.
Uegyzetek at erd~lyi irodalmi t lethez).
Magyarország igazi háboruja a ~békekötés
utin kezdődött. A háboru alat! is sokat szenvedett,
sot lildozalot hozott, de a háboru befejezése után
IMC Ilz igni harc, a gőgOs hódítóval vató néma
birkóz6s. Aki nem élle át a megszállt terOJeten
..,.dt
annak sejtelme sein lehet
..

kul-

hOlY.n vetttttk rá magukat a m.".r stlr'hn'
a m'gyar egyetemre, a magyar kOz.epJskolflnl ~
a volt oláh belflgyminiszter, lupu II meabÖlI.n_
kozott rajla, hogy "azok, akik mtg aak UbrIk
BorbAlAn'l lartanak. elvttték a ninházat I malYa
roktól, kik már Shakespeare! játszottAk-.• A.tvetttk
akolonvirl ludományegyeteme!, európai hira tud6sokat losztoltak me~ a kathedrét61 ts helyette_
sitelték úgy, aho~y tudlák. Egyrőlleledkeztek Clak
meg, hogy " művészetet- és "Iudomány'- nem lehet ~átvenni". És Janovics Jenő uinhbába blzlosan sokáig jár még a h6ditók kOzOn~e kultuRt
tanulni, mintahogy sokan kereslek K}'Ogyulbt a
ma!,!yar egyetemről elűzött orvolprofesuorollnál
A magyar állami kOzépiskoláka! is elvették de
azok szellemi életét nem vehell~k el ét; a left6bb
helyen az elveti államiak helyében ma~yar felekezeti iskolák alakultak. Igaz, ho~y ezeknek sok torturál, lenyegetbt, bizonytalanságol kell kiállaniok
de a szellem élni akarása sohasem folylsl hiAba:
való kDzdelmet. A fojlogatoU szellem diadalmas
feléledé se kU!On!)Sen ft megszállás óta kisarjadt új
erdélyi irodalomban nyilatkozott meg. Rövid idei~
tart6 politikai és irodalmi bénLlltsa~ után az élni
akarás halalmas lendIlIeiével éledt új Elette az
Erde/yi Szemle, szökkent erős ha jlásba a naJ!Yváradi Tavasz és Magyar Sz6 s a temesvári 5umle
s más vidéki lapok. Hogyanagyszeri!, soknor
a megnyilatkozás erejével ható kezdelel nem kisérle állandó siker, az nem a szellemi erők meg~
fogyatkozását, vaRyelernyedésél jelenli, hanem
egyszerUen visszaUlkiözöje annak a tilo1rzatosan,
remény és kétség között hullámzó politikai Es gazdasági állapotnak, melyben az erdélyi magyarsá~nak élnie kellet!. A katasztrófával végződő
háború szinte Eszrevéllen varazzsal teremtetle meg
ar irodalom dtunlrafitdd6jdt. BudapesIlől elsza·
kadv., új cenlrumok alakultak, melyek - mint
egykor a görOg államok - nemes verseng~sel
valamennyien maguknak szerették volna biztositani
a vezető !'zerepet. Minden versengőnek megvoll a
maga Iradiciója. A hisMriai szellem komolysága,
aballadák rilmikussága és titokzatossága mindEg
me2érzödik azokon a tipikus irásokon, melyek
Kolozsvárt látnak napviJ.ágol. Más Iradici6ja, merőben a jövőbe néző karaktere van Nagyváradnak,
mely Ady Endrét, Juhász Gyulát indiloUa viligh6ditó útra s mell,' a MaC-y3r Szóban a ..11)11 fvt
csoddknak" cimU ·alkotással Oláh Gábort mulatla
be a magyar ol . . asó közönséfi!nek k~prdzalos
ságban ... RiI!i es uj irók nemes :;;.; •
dolgoztak az ufiáéledt vagy az
il~
képen megszatelett irodalmi
Erdélyi Szemle
Mdrkl

annál nagyobb
patakU. fol,6,6

........
lemen

.(IytWfy al unlt!riusok ntpiet fOze~l, az UnUdrlus
Klhlltiyt. A meglZOnt Erdt lyl Szemle az életképesebb Pdnt(J(1iiznek adotl helyet. Remenyik Sándor,

161a kovetkezelt. amelyek során
Dávid Ferenc egyesület ez 6vi
leUe s együttal bejelentette az
me~alakul ásál és kOrvonalozia
f t izmos lehel8é~ U poéta. kit mélységes honfi úi
,.JeI.lm. és eredeti ~yé nisége mélMn állilanak kOrél. A tisztikar uionnan
OytJnJ Oéza meUé, veszi át a POszlor/úz szerkes!- Perczelné Kozmll Flóra ildvOzölle,
~f ; a nagyvMadi M a~Y,!Ir Szó~a n é~ Tavaszban, vakkal emlékezett meg az eddigiek
• lemes"'ri Szemlében Jobbnál' Jobb .rások látnak A vidéki szervezetek is szép és sikeres
napvilágo!. Az elöbblekben olvassuk t uhós! G yula, számollak be. A mindvéRig lelkes hanguialu
O/dh Oábor, Tobery Géza, nevét, olt IUnik fel méltó befejezése voll Vargha Gyuláné
el6sz0r O uldcsj! Irén neve IS. A N apkele/ben. me- kadó imája. A nagyszámu közönség soraiban oa
lyd Udvarhely vármegye volt aJispjn ia, Padl Árpád , lálluk a Katholikus NősIÖve t ség és a MANSz .~
uerkeszl. találkozunk MUlany; Gy6z6, ZORon; visel ői t, az utóbbiak kOzött magál az einOkot.
8. A.
Istv!n , Sztnlimre; J e n ő, Kódd, Imre, Ligeti Ernő Tormay Cécilet is.
kolozsvá ri, Lcczka Gé, a, Kuncz Aladár buda pesti
• •
irók jóvere lll irásaival, Becski trén, Szombathy
November 30-án igen szép számmal gyDlleIt
Szabó István, Btrde Mária pompás lendnJetU ver·
,eivel és fordi!ásaival. Berde Mária, az Örök Film össze az Unitárius Nöszöve l se~ Ulésére hölgyeink
népszeril s z e rzője, maga is szerkesz! egy kiHl n ő Berla Ilona nyug. igazga t ónő e lőa d ása volt a gyo~
lapot, a marosvádthelyi Zord Idöt. M e~em l it h elnök tárgya. A ~ Mi a t yá nk " · ról e lm él ~e de tt; azt magyamég !anolJics J enő dramat urgiai és kritikai cik keit, rázta. Meg kell értentlnk az ~ U ri imátw• Amikor
D6zsa Endre politikai vonatkozásu irásait, Seprődi imádkozunk, tudnunk kell mit kértIn k szavaiban.
János zenek ritikáit, Nagy D ~ n iel novellái!, Tompa - Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy - de nem
László verstit s egy egész sereg olyan iró, köttö, kivtl1 a földön, az . életen , hanem köze! hozzánk '
kritikus alkotásait, kik tek intet nétknl az erdélyi veltln k, benn a SZI VUnkben ; csak úgy a mi Atyánk
szépirodalm i lapok világnézeti kUlönbségeire, vala ~ igazán. Gyöny örUen ville w Iei kOnkel az ég fele.
mennyil gazdagítják írásaikkal. Megemlithetnök "Legyen meg a Te akaratod • Nem a mi akaratunk,
még Ko6s Károly mll vés:d rajzai!. Benedek Elek hanem az Istené. Nem azt jelenti ez, hogy beleis hazament Székelyföldre ; az erdélyi ma gy arság~ nyugszunk e rő tl e n megadással mindenbe, ami venak éf, az erdélyi magyarságnak ir. Vasdrnop eimen \[jnk történI. Teljesitstlk az ő akaratát a mi éleszépirodalmi lapot szerkeszt, mely a többi szép- tt1 nkben, élethivatásunk tágas mezején.
Kebl iek és vendégek osztatla n elragadtatásl3t
irodalmi folyóirat mellett a magyar nép szélesebb
rétegeiben tartja ébren a magyar nyelv varázsával dicsérlék az olvasóI.
~ magy~r kult ura ~ilét és n erelelé!. A mai Erdély
Irodalmi mozgalmai - akár réj;tiek folytatásáról
akár uj nekilendlllésekrpl van szó - élénk bizo.:
Teologlai Akadémiánk és föglmnányitékai a szellem halhatatlanságának s a Magyar ziumafnk élete az 1921/ 1922. tanévben.
Génius örök integritásának.
A karácsonyi vakácló közeleg. Ujjong a diák
Or. Kemény Gdbar.
lelke már e lő re s bo ldo~ öröm mel számlálja a
lassan muló napokat. amelyek még elválasztják a
várva-vári utolsó órától. Végre megszólal a cse ngő...
IV t~1 g y ii1 ~sek.
aztán mini a nlegijesztetl madársereg szétrebben a
A MaRyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége sok eleven gyerek. A készIl lódés, "pakOlás· Ibas
november 5-én tartotla közgyUlésél. Az Vjváros- munkájába vig búcsUi kodások harsonáznak közbe
háza nagy terme zsMolásig megtell szép és el ő az ind utók ajkáról . .. Isten veled öreg iskota kél
kelő közönséggel. A gytllésl Tormay Céeile ny ilotta hétre I Beh jó is lesz oll hoo; nem kell maId lal/nt,
meg nagy sza~ásu .. nem zeli é rzé st ől lángoló be- görögöt magoIni S d r u~kolni rémesen hosszu szémszédével. MaId KISS Károly főtit k á r jelentése kö- tani órákon ; dét ig alhatik a "l1ebuló w s le~ na.yobb
vetkez: lt, azután pedig Zichy Rafaelné grófné a gond ja az, ho@y vala hogy elfogyassza mind
a
Katholikus NOszOvetség és PeTeu/né Kozma Flóra jól. amit az édes jó anya szerelele i
a Pr?testáns Nöszövetség nevében beszéll. Az áldott keze tilkon elkészitell a . Ielkem .
ut6bbl az öl , jell emző ékesszólásial klllönösen a Bezzeg nem jul mosl eszébe sem az
keresztény fel ekezetek békés e~yllttmunkál k odá sá t Mi pedig, akiknek
kedves I
hangoztatta és szavai lelkes visszhangra talállak han örOkre kiadták a
de helyeUe
az egész h.allgalóság lelkében. A vidéki szervezetek befogott iskol' jába az
beuémol61a után a gyUlés a Hymnus hangjai mel- ztlk a napot, amelyen
leli a leglelkesebb hangulatban éri véget.
fata k közt 1011011 éveinkre s
Másnap, november 6· án, délután a Protestdns merengUnk a mullon ; 18 lves
N 6u(JlItlsig közRylllése kOvetkezett a Ref. Teologia levegője árad körUlöUll nk.
di tzlermében. EIen Sli/assy Aladárné e1nOköl!. bejárjuk a régi iskolál.
Dr. Raflav Sándor evanj!élikus puspök magaslöplU Olyan· e, min t akkor
ut'" GrtRefun Lu jza tolitkár ismerlelle a mosl ? 1 • • • Messze
ts6g sokoldalu buzgó munkálkodásá!. Azután mint amikor 2
• ~ kapcsolOdoU epcsQletek beszámo_ ér\ülr. de egy

•

=

- "IOp••uk mrg
öreg dl.t.kok a j6

• • •
~yi ml!g5z'lIáa

egy pitlanalra
a mlgY'r élet lük tetését Erdélyben.
dermedten várUk az idői és alkalmal,
elinduthassanak nevelő uljukra, az:
lamereUen Jövendőnek. Az 1921 / 1922.
munkában lIan, jóllehet az irány, ame-

log a tanitásban még egészen nem

11Irlénele gyássza l kezd ődik, Meghaltak
zenelanár, dr. Árkosy Gyula le l-

dr. Tompa János az egészséglan
ilk. orvos. Major Sándor a to rdai Mg/migazgatója. A há rom elóbbi emlékei egyIlY gyajltneJ Jélesite!! alapitványba n örökitették

.,,-

Veaz.lelégsz<imba megy még a kolozsvári

fő
Költő

aimnálium egyik feJUgyel ó gondnokának, dr.
Gtbor líbIa biró (azóta kur iai biró) urnak Erdély-

tHS! való távozása is. Teolog iánk, iskolAink s egész
egybAzunk lel kes, dOlgozó erós oszlopál vet zlelle
d benne.
TeoJogiánkon az 1921 {1 922. tanével szeptem ber lJ · én nyilallik meg. Erre az évre még a régi
uervtzel maradt érvényben, de már készii ll az új
• azóla idei fötaná csunk jóvá is hagyta azt. A laniri kar személyeiben a k övetkez ő vállozások törffnfek :
Allbból lemondott G yő rfi Istvá n tanar. Dr.
Boro. GyörgyOl, a hosszu tAvoJlél ulán visszatéri
..nllrC ar. ÓSlöN. tanszékrOl a rendszeres leologiai
..nszékre helyezték ál . Az ószöv. tanszékre pedig
• Főhatóság meghívta d r. Kiss Elek lelkészi. Sándor j. zenetanár helyére 0 115 Lajos kolozsvári ének.
ftur, e(éuséglan tanárnak pedig dr. Márkos
György orvos kerU It. A jogi tanulmányok el őa d ásá l
• dr. Várady Aurél látta el. A német nyelvet dr Gál
Kelemen tanitotta, a szónoklatlan és egyh áz~zer
ta~lan . Ian.ára pedig a ll . félévben Vári Alberl
f6g1~n.izl. uml vallástanár voll. A rendes kollegiumolIOn kIvel egy néhány új, gya korlati jelenlOségD
tanfolyama i is lálogallak a teologusok. Kertészeti
előadásokat és méhészeti tanfOlyamoI hallgattak s
oIllevelet szereztek ezekbOl. ,
A Teologiai Igazgatóságnak
terve,. hogy
alkalmas hállgatók ta
IS szesiker UI t. I
okleIV. éves
I
Pálmai
Bevezellék 1
.' 01.

=,,"

a

alkal·
fakultáson
.
román nyelvi és iro_ ••,,; 'Ihtott fel & erre kinevaell efi!y
~
tanacsail. Helyette azonban Pálffy
lanar tanitott.
dec. 22·én és iunius l6-an.
Gal Gyula, Máthé
aluldémiaDknak
milaionlry

ColI'gc aJ lelvennie .z Olazek6ttetélt, Ide IZ 6vben
L4rincti Dénes papjelö ltet ~;tUdlék ld.
Az Akadfmla Javira Mátyus Gergely u6ke
lalvi unitárius lelkélz h felesége SOkOSdi Margtl
boldogult anyjuk emték~re egy 500 leu-s alapit,
ványt lelleI! .
A leologusok száma ez évben 25.
Kolozsvári fOg imnáziumunk életében az 1921/
1922. lanév k isérletező év volt, aml"nnyiben új tantervetálliloU be az egyházi fő h al ó sa g . E terv szerint
egységes középiskolát szerveztek két tagozattai :
alsóval és felsöveI. Az al,ó tagozat, a volt gimnazium és polga ri~s k ola t a ~t m:é nek .e g y~gesitése.
A felsö lagoza! bllurkálódlk gunnázlU ml és reái iI
szakra, melyek közölt a tanuló szabadon valaszthal. Az alsóból kimaradt a lalin, a magyar egye nl ő
óraszámot kap a románnal, a német a ll . osztályban kezd ő d i k . Törlénelem és földrajz minden OSItályban helyei kapott. Uj tárgyak: vegytan, fizika,
közgazdasagi és jogi ismere,ek, egészségtan é,
gyorsirás. A fe lsO tagozaton csa k az V. oszlAly
nyilt meg. Itt helyet kap az angol, fra ncia, vegytan, szabadkézi rajz és gyorsirás. A gim náziumi
szakon is kö t elez ő az a ngol és a gyorsirás, mig
a görög a VI-VII I. úszlályban faku ltaliv lárgy
lett. "Rend kivUli tárgyak ill a francia , rajz es kézimun ka.
.
Súlyos anyagi gondokkal és szelle mi akadályok kal indult meg az eszte n dő. Az anyagi helyzetei ugyan va lamennyire elviselh:tóvé teUe az
államsegély és a White· féle amerikai se~~ iy, melyr
böl a gi mnázium és az elem i iskolák 35,500 leu!
ka ptak ; de a szellem i bajokon nehezen segitettek.
Meri az új tanlervnek megfelelö lankönyvek hiányoztak. Majdnem egy fél évet töltöttek emiatt
célszerOlkn munkával. Még ami könyv meg volt
is - rassz volt. Túlhaladta a tanuln felfogó képességét.
Minthogy a felszaporitoll órák tulságosan
igénybe vették a tanu lók idejét, az or~ci ó gyakorlatokat az ön ké p z ő k ö r [ munkan<odás körébe telték
ál, de a tapasz,a !at hely telen lépésnek mutaUa ezl,
s ezérl a követ kezO évben a régi módon folytatják.
A ta nulók száma a padt. E csökkenésnek
oka az, hogy a d rága ság miaU soka n lakó hely Uk~
höz közele bb esö is kolába ira, koztak be, igen
sokan pedig ipari és kereskedel m ipá!yára mentek,
vagy ouhon marad iak gazdálkodni.
A tanitás majdnem zavartala n volt. Betegség
mialt csak egyszer kellell rövidebb szün etet tartani. Évközbc:n több érdekes kirándulást teltek a
közel környékre.
Megható ez év törlénetében, hogy ~ f6~jm 
nazium javára 8 alapitvány t tettek s azonklvUllgen
sokan keresték fel pénz vagy természetbeni adományaikkal az inlézetel.
A tanutók száma az év végén:
Rendes tanuló f i l l .
. . 237
•
~
leány
. . 24
Magánlanuló 'ill..
.
13
•
•
leány.

-
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FeLH/vAs. Surnettel kUJDk

G

16wJroablm

lak6 hIveinket, 1wn fUmllyutn, NI1'nhtn
uk Iti magukat h natddjukMk alllldtUu ••51'" '·If tr
Budapes/tn lU: tg)'h6u nyillldntart6da. MIIlfIMkf fl
6nktnyluen mezaJdnlolt M járulIkat az: e&YhdZi ,06"'1 II
S erre bu~dft$a ismer6uit is.
r Ip' lfIf
a Oalfdllal" ....
d~ktn

HIveinknek és olvasóinknak a kOua.ao
rlIlI
karra.
a női
áll6 KarAc~ ony 4!s Ujév alkalmAból minden ~
amit Kodes Margit
laniloU.
kiván unk. Áldja meg a Jó Islen édes mindnyifobI
ottbon feiállitAsának gondolata mind
testi és lelki AIdAsainak bőségével; s f6ként adP.
Szem4!lyi változások ez évben a
: l igaz békes~éget a családi körben, az emberi urdr. Jankovich Pil felügyer6·gondnok
sadalomban, hazánk és anyaszentegyháznnk tieAz igy megüresedelt 3·ik felügyelő·gondnoki állást Iében. Ennek az isteni áldásnak szelid,
az E. K. Tanács rnegszOnlette s löbbé nem laló akkordja óhajt lenni az a unti
lölli be,
amelyet lapunk decemberi számához
Kovács Margit ref. porg. júolai tanárnőt in- KérjOk, fogadják tőJonk szivesen
I&etonkhöz nevezték ki. Ulrinczi István óra adó a szeretettel, amellyet mi azt
.
tanárt pedig e/l:y évre h. tanárnak. A román nyel- annak éneklése közben minden házi tüzhely eo·
vel felváltva, Orbán Lajos unitárius lolkész, Nagy egy templom leend : s benne örökkön égő oltlr
Islván tanító, majd késó bb Boros J e nő r. tanár és az ember javáért és lsten dicsóségeérl dobngó,
Lórinczi István h. tanár az igazgatóval egyOlt ta- hálás gyermeki stiv! A müról magáról csak annyit
nitották. Pap Mózes lb. igazgató a tanári állásról jegyzünk meg, hogy az a legnepszerUbb angol
való lemondását visszavonla, s 1921 . decemberben egyházi ének, amely az egész világon el van leraz jllami hivatali eskllt leleIte.
jedve. Egy buzgó un itárius Asszony: Sarah Flower
Tanulmányi kirándulást csak a környékre let- Adam s irta valamikor a mult század necvvenea
lek. A konviktus fenIari ása súlyos gondot okozott éveiben. A forditó a .ajál lelkén égette át. Igy lelt
a yezetóségnek; azonban a magyar kultura sorsát belöle - magyar szöveg: magyar dallam .
szivOkön viseló nemes emberbarátok, s főleg uniIstentiszteletek ideje 111 budapesti (V•• KoWry.u. 4)
tarius egyházközségeink áldozatkészsége kimen- templomban minden ilnnep- és vasArnap d. e. II órakot·
telték nehéz helyzelébl5l ezl az intézményt.
S,ilorosilnnepeken mindkét napon ontanak urvacsortt.
Pénuel és terményekkel 58 egyházközség
köztük 2 református _ segilették a kOnviktus!.
Hivataloa órllk a Lelkésú Hivatalban d. e.9-Il-ia
Három jótékony egylet, egy bank, s azonkivül Temetést, keres:ttelést, esket4!st egy nappal előbb be kell
qyesek is részt vettek a munkából.
jelenleni.
A gylljtés eredménye ;
Kérjük hiveinket, hogy lakáscirnDk megrilKészpénz .
•.
20.378'- leu
lOzását minden alkalommal közöljék a lelkészi biB
vatalIaJ, hogy lapunkat fennakadás nélkal kalduza . . . , . . .
2.624·SO kg
hessUk.
Tengeri. . . . . .
2.079·- kg
Burgonya . . . . .
212·75 véka
Egyházközségi közgyülés lesz budapetIi
Paszuly. . . . ' .
1.40!. kg
ecc1esiánkban f. évi december 27·én, (szerdú)
Az alapilványok száma ez évben 9.cel gyara- d , u. 5 órakor. lelkészi irodán. Ugyanekkor u
padolt.
Egyházi Intézó Bizottság is Illést tart.
A tanulók száma 342.
Karácsony ünnepén budapesti templomunk. Harmadik fOgimnáziumunkról a tordairól any- ban mindkét napon osztunk urvacsorát. Az Onnepl
nyIt tudun~, hogy annak nyilvánossági jogát _
islentiszlelet sorrendje a kÖ,vetkezó: I. napon pr6u. ~gyház h1takotása dacára - a bukaresti közokI. dikál: Biró Lajos lelkész. Urvacsoril ~: ~
~mlszter megvonta, de megengedte, hogy a ta- Miktós pUspöki vikárius. 11. napon ptédlkal: J'~
n~lók az ország bármely nyilvános io~u gimná- Uszlóteologus. Úrvacsorát oszt: Biró laJos lelk_
liumiban vizsgára jelentkezhessenek. E~yháZl fö·
Ó-esztendő estéJ·én {dec. 31) 5 órakor ~,dl6
hatódgu~k úgy segitett a dolgon (a VIII. osztál"olOkat 111~lőJeg), hogya kolozsvári fögimnázium imát mond Józan Miklós.
Yitsgátó blzotlsága elóll érellségizteUe le óket.
Ujév első napjan Üanuar I) d. e. II _liII
A lanulók száma Tordán 322.
rendes istentisztelet.
. Kololldri elemi iskolánkba 74 tanuló iirt.
Karacsonyfa.Dnnep~lyt
T.mlók: Patakfalvi Zsigmond és Nagy József.
Nők SzOvetsége foty6 hó 21,én,
ea.k hatvány vonhok ezek az adatok lako- 8 IV. ker. Deák· téri eV8ngélllms
Wnll: 'let'ból; egész képet még 8Z .R:!rtesih5k- mében. (Bejarat IV., Sm6-ulCl I), ene
Hm DJ'ujllnak blvalalos kOzlbelkkel. De ha löb- bbe 8 NőszOvet1ég megblv mlIIdtJI
bet a,. tudhalunk ~
r6luk, nekont elég mebt. ~iltnt á P."ot. C..• It. be tudIIk. bou "neJe.
81,6 L.
JIOOIOI lcIAen JeIaJjeaIlr ....'
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OrmD!1 Kálmán ny ug. unitárius
~
12·~n meghall KorhzvélOnk kiséri

h.

hitrokonunk
I osztozunk

A DAvid ferenc Egylet november 18-iki
Dos esl6lye a siker jegyében folyi le, a lemmol meglöllő kOzOnstg érdeklOdése mellett.
• Barzu Liviusz százados ur orgona nyitánya
Józan Miklós, püspOki vikárius imádkozott.
AI Ifjudgi t:nekkar ezúttal másodszor szerepelt
_14$01 esttlyUnkOn; s igazi harmónikus énektzAmmal gazdagitotta a mOsott. Nagy
I
lIallgl1l4k ezután nemcsak a n ők, de
i.:;;
'" _ünk is dr. Kemény Gábor 19. tanár
id
.Auzonyok sorsát", helyzetét az élelben,
családban vonultaIta fel az ókortól kezdve
eleven képekben, mélyen járó lélektani
.1.pjAn. A modern kenyérkere ső női is
temette; s a jOv6ben is csak szépet és jót
_ind. családban, mind a közélet terén. Dr.
Oigona ábrándja fenséges volt. Buzogány Anna
Mt. taotrnO lzavalatával szép sikert aratolt. A mú1011 az Ifjus4gi Énekkar zárta be a Hymnusszal.
wp OIszhangzatos énekel hallottunk tól Dk, s re_tak aulAn gyakrabltan gyönyörködhetunk, nemtpk vallásos estélyeinken, de ünnepi istentisztektlnllon is .házi dalárdánk" énekében.
Egyesület foly6
tartotta első évi rendes

a'·
.o". pénz-

Osszes~n:

41. Templomods ulAn kOzebM voll
melynek házias je,liege a hivek aziwl . . . to't ui
egybeforraulolla slenOtSuga terlesztbebeQ. A ....
kOszOn16k során hélásan emlékeztek mq a IWUtorról, Ferencz József püspök úrról. Ilten 6ld6a
legyen az ilyen lelki unión I
Nagyenyedi ' Bethlen F6Iskoh\nak. hAro.
százados fennállása alkalmiból, Erd~lyben is l'
a f6városban ;s, .z 6sz folyamán hangulatos, 'sUp
jubileuma volt. Ott a multat ünnepelték. Itt a jöv6t..
A jöv6t - mondom - mert ha másképp vol..,
akkor a multat is bálran kilörölhetn6k az életnek
könyvéből. Pedig mi élni akarunk. Pedig mi tanulni akarunk. Pedig mi áldozni akarunk annak a
nagy Fejedelemnek a szellemében, aki egyedQI
hozhatja meg a mi szAmunkra ismét "Erdély aranykorát" ...
Rev. W. H. Drummond. Ugyunk barátja, a
Nemzetközi Vallásos Konferenciák f6titkára, 1923.
január 14-én . budapesti templomunkban velunk
együtt fog imádkozni. Azért jön, hogy egy életrevaló tervel, a Missió-Ház dolgát tuzelesen megbeszéljúk. Testvéri szeretettel várjuk; s neki és
küld6inek, az angol és amerikai Unitárius Társulatoknak, ez úton is 101 mácsoljuk szives karácsonyi
és ujévi köszöntésünkel.
Mult számunkban már elOre jelezlDk, hogy
al eddigi 100 koronás előfizetés e hó végén lejár.
Az új esztendőben (1923 január l-t61) új előfize
tési nyitunk meg. Egész évre 300 koronáért küldjUk
ezután a lapot. Nem örömmel lesszDk ezt az
emelést, de a nyomdai költségek számról-számra,
minden hónapban százalék szerint emelkedne~, s
ha lapunkat fenn akarjuk tartani - fájó szivvel
bár _ kénytelenek vagyunk mi is többet kémi
előfizetOinktől. Ha valaki egyszerre nem tudja beküldeni az előt izetési díjai, részletekben is elfogadjuk.
Zenei mellékletUnket. ismerősei számára is
megrendelheti bárki a kiadóhivalalban. Ara 100 K.

ar-

Felelős kiadó: BIRÓ LAJOS

I
egyélei megurat levélben
kifejezésI.

sorsukban,
26-án
templomrészt az O
tartotta az
Ugyanő

• ne"

~~
•

Az .Unltárlus ÉrtesItiI"
minden unitárius ember
a8ztalán ott legyFft!

KARm

Kádakat

keresked6k
BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-UTCA IB.
Miiuaki :.ny.ll.gok t s cikkek, olajok, kenöa"yap1l.
minden mczöguduAgi és egyéb ipar'i sumatll
legjul~nyosabban kaphat6k.
miis~akt

puttonyokat

Boredényeket
Mezőgazdasági

szerszámokat
Tragacsokat
Kocsirészeket

AZ ÉN HITEM
,

készltDnk

Budapest, V., Kálmán-u. 21. Telefon: s.34

KOV A.US LA..IOS
brassóI unitárius lelkész
most megjele nt munkája
az unitárius lelkészi
i r o d á b a n kapható.

,

A

Ara:

50

korona

•
... 0.0·· ...................................... ........ ......... .. ..........

A j övedelem .a brassói 'unitárius
templ o m épitésére fordittatik.

ANGOL TANFOLYAM

erdélyi vonatkozásu
néprajzi, irodalmi és
történelmi kiadványai
megreode I hető k

~~
BUDAPEST,
VI., Vilmos császár-ut 55

,
feln öttek és gyermekek,
k ezd ők és e l őre h ala
dottak részére. Egyenkint vagy osztályban.
Ugyszinlén

MISS E. NADLER
Budapest, I. kerllolet.

francia leckék.

Györi-ul l., I. e ...

"STUDIUM"
KÖNYVESBOLT

BUDAPEST, IV_
MUZEUM-KÖRUT2\
Nagyrént ! ,d
_

férfi szabó üllete

a IX. ker. Haller - piacon.
F'trti és fiuruhAk. teHkabátok álland6an és
olcsón kaphatók.

STERN jOZSEF R. T.
BUDAPEST, KiLllII-'lÉ& 1.
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