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Gyönr ölll szép araM si Unnep voll. A fa rlÓ csa k ugy pengett ilZ ételadó munkában. A sok 
szorgos kéz ritmikus mozdulalaival lankadás nélkül haladt eIOre. Egyik a másikat jálszi könnyed
séggel vonla maga után. St llki sc m akarl ulols6 Ifnni. GyúUek a kévék. Nőttek a ke reszlek SUrll 
sorokban állotlak egymás mellett, minI egy diada lmas lllbor l<ötbe-kö1.be fel-felcsendillt az aralók 
vidám tneke Magyar dal, amely oi l te rmelt a mezőn ; a nép lelkében, te lve napsugárral. telve 
a reggeli hatmat g)·öngynemei\'ft. Leányok, le~én)'ek ugy \'cllék át a sz61 eg~' mást61 , mini akik 
egy t~rebélyes nagy családban lllrelemmel \'.11flak, am i~ a sor reájuk következik. ScnHlli cédas~g, 
semmr rtndet lfn stg: Az ifjuság hamva az alcokon, a lelek lángja a szemekben ugy ragyog, miti! 
at áldf 11 nap a kf!:keltO égbolton, ahol még emlékbe se maradI a mai napra egy fel M loszlány. 
Boldog a gazda, ak i remén}ség 21al1 veleUe a magot a barna barázdába; boldog az arató. hogy 
neki is oszu\lyréue lehet a gazda ll rllmtben ~s boldog az Istcn, hogy az O Holgái. az esőcsepP! 
• szellő és a napsugár meg'el1ék kÖleless~gukel. MerI , ime, iH van az .110;\8. A legelső valamennYI 
áldás közlIII : amindenllapi kmyir. 

Nem is kell talán a templomba mennIInk, hogy Mlát adjunk érl e, hisz' a .• templomnál 
nagyobb v3j!yon itt~. Az igazi munkában mindig 011 van az imádság ereje és a SZtvbőJ fakadó 
fohAsz . c.sak emdlyll az is tenes munka slolgál8tában. Ugy v~ n . De azért csak jerlek el, kedv~s 
atyámhat a templomba is és haJlgassálok met:: az én atatási beszédemel, mert .1U embernek fia 
ura a szombatnak is • .. . 

At ujlordai rel. templomban, sunt vasárnap reggelén már az elsőt harangozták, am ikor 
u ~n k~dve~ Tubajkain apám mUhelyéb.: beálli lOIl egy i sm e rős galda. Piros-pozsgás arcu, IréMs 
kedvu, JÓ SZIVU ember, a Belhlen ha jdu inak ivadé~ a. Baj van , lIZomszM. Öt patkó kéne . ez e ~re 
a lovakra, de ~átom, a , egédek nincsenek ill. A ria pedig P'lpnak kéSzül, most is a predtkáClón It: az eue. MII}'en szép lőle , hog)' a mi (Ireg papunkat kisegili.. S.: baj: ga.zd ' ~ram . Al én 

m,. ~a kell p~p, ha .kelt, kovács. Meglesz az ö t palkó is, meglesz a predlk<lCt6 tS. Még van 
anny, '.dOnk. Mtklós fiam, elO azt a bölkölhyl. fu jlass. En addig k ~1 szál \'asal tartok a kohóban. 
Te majd rd vetsz a nag)'pöroHyel ezen a szépen csengő Üll ŐIl, amelynek a szava olyan édes, 
mint az . eSlhar.angszó. Reá versz amugy istenigazában, mintha erre a lII e~ le rségre szánIalak .volna. 
Hadd sIstereglen. a láng I Hadd paltogjon a szikra l Nem firt a le utias kezednek, ne félj. Igy 
call16lok én IgazI urat belőled. Istcn szolgája ü a magad ura csak ugy lehelSZ, hogyha a dollot 

I11III reatelted; mert .IZ embernek fia UTa a stombatnak is· ... 
~ az én kedves Tubalkain apámnak _ az61a régen kihamvadt _ kohójAban sistergett 

• lúrg. luott a vas, cHngell apOrOly, pallogo" a $lIkra li eg)' annyi idő araU, ,hogy ett elm~ 
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'I • kftI voll U Ol paltó • n~ai való Jó guda Gromm;. A mester éa fia megtettét kOlcle,"" =':::, A mnter rAverte a patkótat • lov"t IAbtra . A fiu pedig «alatt a bOrkOlényt papi 
eur61e fel él elment II lsten h6dbl. Oly"'.' ~Itattal imAdkozott, ol~an lelkeun predikiIt. 

mIadIa mdg mindig u ullll ellltt AIIolI volna. 011 " . Sistergett a lAng, ott IS pattogott a lZiknl, 
la ngett az 01/6 I • Izav. oly.n édes volt, mml az estharangsz6 •.. 

ott ca Rtg! tD~nel biz ez. De vasárnapi munkám kDzben a palást alatt mindig ott van a bllr-
"1~~ Az ot patkót il )Alom még az eithajnaion fel-felttlnedezll cSillagképekben az ég boltolaiján 
On~· ballszl,k ide (jvol/ csen~, amint sebes iramban tova uáguld a Hadak utJan, a magyarok u::,.. lova •.. Elllre I Mindig csak - el6re I SurkeszM. 

A biblia. 
(s. T. Cd/trldge) 

Ahcwd C$dk a Kljeltntis sugara eljutott. az 
.,b6d ntmzed~1t,61-nemudlkre sok ntmes "$~
tiJluést sok ~sziuletni való dolgot toldItok a 
.entlrdsban. A szOk"lkDd6 Igazi lelki tdpfáUkot, 
II EY"n6e - er6t, a szenvtd6 - vigasztaldsl i 
s4t mig az alig· alig mtlf6 ls mtgfaldUa bennt 
il' Isteni kegye/emnek "tDk jorrdsdt. 

Abib/la ftlld,}a tllJtlOllk a sullemi vl/dgol, 
II1IBkDI hogy mfg}ele(lku1/~k a mindennapi 8et 
k6veldmmyel,6/ NIl/CS a Z a j6til ·Wek, aki valaha 
WIlami u/on-mddoll ne tapasztalta volna, hogy 
nip rtmmyel és kinzd aggodalmal, legszentebb 
wJgyal is gondolatai, nem 10l'atún6 ólmok és 
4brdndok, hanem angyali ilunttek is /d./omdsok, 
llJnelyek szlJnle/enOl t/lJtfllnk lebtgntk s magukkal 
fV8t1dnok btl1nlJnket. 

U~y VON'l'unk vele, mint a zordndok, aki a 
sD/if tjszokóban hlrleltn megplflallt egy fényes 
csii/agot, egy darabiR habozva mtgdll és tandcs
taianu! klJrUltekllll. Dt amikor Mlja, hogy egyik 
utas a mdsik nyomdba lép s valamennyi azt a 
.vulrcsillagot· k6veti, 6 ls nltgket/iizteti Up/eit 
á bizalommal halad tMre. Bizalma egyre nlJve · 
/ttd/k , amint QZ u/félen ill is 011 fs ösl emlék
jtllkktl tQId/kozlk. ~findeniken olt lobog az lJrlJk 
mtcs. Rajta annak u. zorándokl/ak a neve, aki 
abbon a $lent helyben plllantofta mtg az igaz 
vildgossdgot. 

A szenflrds I!ozdog Idrhdzdbdl mindtnkl azt 
mrrlJhet, amire tppen uDkstge van. Az éhtzó 
mO/nyel manndl, a ,zomjuhozó krlstdlytiszto vizel. 
A b/bUo tdmasza ogl'ámol/alO/mak, a gylJnginek; 
~r6me ts diadaltII eke Q gyózedtlmes U/ekl1ek A 
biblldban lsten &ldl mihondnk, jlJldi gyermekei
An; ls az tgl Atya fet1/obban tudia, hogy mire 
WIll UlJkségDl1k. P. b. 

K6rl k6z&yOI6 •• 
P~te!-P.\I, napi''! tarto tta mec a Duna

Tbzllml"nu Ull1t'rlus EtrYhhkör évi rende. kö~
I)'GI&6t O~vavAny't1 

lat,WQlt511Ienlhztcle\l('1 kezdődöu. B~rlók Géza 
po dU lelkbz, mini ~ mult évi kötJ:tl'filéscn most t az unit6rl&mus hinti lángoló lclkesedts~ 1 ~S 

tGaeI beaélt lZ leui Jél,usró', II valódi és 
1J1mWtat1an kerE Elény élett61. Az énekel Boros 
Aron tanltó Ifta vaette , közénektvel könnyet 

voltak a 
a ~J(ac53" 

dr. Hai61 
a 2}'ÜI& 
el őre 

aszta l várta a vendégeket, ahonn:J.n 
avi sszainduló vonathoz mentek a gyüles 
Más r~szilk cuk másnap dél:b';;';', ,u;tazott 
vendégszerető hAtigazdáik ~ . . 
élvezték i /IZ egyházközs~gnek és 
cses Uuló 1~ lkéStn(k valamint 
ezuton is hálás köszöndet mondunk. 

Esperesi Jelentés. 
(O~vav.tny'n t92 ... Juniu, ~n larloN kllqyOlucn.) 

Tisztelendő egyhhköri KőzgvOlés J 
Azul kezdem, ami re1.nk n&ve lZ elmult 

éli eseményei közölt a legfontosabb. 1", i. Vin 
m.ír az elO'házkönégi és . e~yh'zköd stervezet 
mellett ebben a haurhzben is egy uj szervezet,. 
II ugynevezett harmadik fokozat, amely a maga 
átruházotl jogkörh-el megfelel az f , K. Tanács
nak.. Csak a neve más. A neve : .Unitárius "Egy
házi Igazgató Tonács.- Ennek a T.nksn3k el· 
nőke egyházi részről a püspöki vik l.rius, vili2'1 
részről I fógondnoki h:J.tbkörtel lelru.hAlolt k. f. 
gondnok, akit erre a tiSltségre az UJ Szervezeti 
T6rvény szerint e hó 14·én B~dapesten tartotl 
alakuló közgyüh!sün kben meg II vál:J.uloltunk. 
Személyes g ratuláclók helyett, adjuIlk hj l'! a 
mindenható Istennek hogy egyhhunknak ez: a 
régi vágya ilyen alakban te ijesUIt. A keret leh.t! 
megvan. Most mir igyekenilnk :n! megfelelő 
tartalommal méll6képpen kitöltcni, hogy a tör té
nelem Muzsá ja, aki Itt röpköd körülöttünk, tal.t.l
jon idórÓI.idÓrc: fe lj e~yzéste alk~ l mas dolgot cnnek 
az uj testületnek :J. l:J.nácskod saiban. Anllyit ~'r 
is följt'gyzett s e1.t iti én is Ml.t.s köuöneUcl IS
merem el, ho~y a tőrvény uÓ\legezésében és 
indokofb1\ban irányitó és dOntö 5Zcrepe dr. ~ólh 
Gyötg}', kir. itél0,'blai·blr6 afi'n)k voll, akm.ek 
egyhili törvényeink rendszerbe loglll!!! es kla-

• 
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1116nf'k Hit ez '!';.'~ 
I mint 

.. '" 

. , 
pú blllt:! 

Adja Islen, 
bOlY ne csalalkonunk I 

I Központi Miasió· Ház hiánytib3n is folytatta 
m'u'61lelklszünk a maga munktijR Az .egyes 
.kUki g6cpontokon, mini Debrecen, Misko lc, 
Szelt<!, Blklsgyula ultszórt !:iveinket az 6sz ls 
• ItJ folyamán löbb izben megláto,alta nekik 
lelIr;i vigasztalást vill, urvac~orát asztali. B~dapes. 
Im is többsror segldkezett. Es tartott 61 egy
misutin következő héten az Adventi id6szakban 
qy lorozatO$ el6adást IZ "Unil6riua gondolat 
!qI6dbér6r', eszmei hatalmirOI. Ohajlandó volna, 
hOgY IZ ilyenszerii magvaselőadasok nyombl.ts
ban is meejelenjenek i meri saj:!it hiveinken kivül 
• nlp'k6zönsea:el is érdekelné IZ ilyen higgadi 
ft t2efttentljes v.llomás, amely amig a magáét 
ftdI. III!II nem sért ; hanem csak felvilágosit, 
l' let é .edrei. 

Ezt • dit szolgtilta O~v. Percelné Korma 
......... um6net, a mi Nagyasszonyunknak ,Chan
:a~!&'elleme" c. becses Irala, amelyet éppen al 

A 
6r tilnogaUsával adtunk ki (200 OOO tor.) 
tladvinyok során meg kell emlékeznem 

u: .J,Uniürius Nőszöve.tség" ltimo2atád,val kladoU 
,.AU Bibliá"·ról is, nnelyet ~z F. K. Tanács 
IIbIIOnyvül elfogadott a III. ~s IV. elemi oszt"y 
"'mm. Több 0ldalr61 meg"yilv:!illult:'1z a kivAn
.... hon ezt hamlro~an nyomon k!!vc51e a többi 
Iftdus rumilrll mtRirandó t':"könyv s6t toy 
~an népnuii t!jékonaló ", amelybe'n tOrté~e
......... ,a. erkölcsta" slb. mind együtt volna. 

. tem· 
plomi van. 
Benne több 
modem szerzem~ny, valamint angol lorrbból 
:!itvelI múvészl darabok. Ebb~1 mi egyelőre 100 
darabot rendellilnk isi de ez aligha lesz elég. A 
könyv ára : 40 lei. 

Kolozsvárt 1923. nov. 4-én tartott E. Fóta
nácson itteni egyhwinkat senki se képviselhette ; 
de felterjesztésankre f6tln'c:si tagoknak megyi
lasrlollák dr. Mikó Gibor és dr. Mik6 Ferenc 
aliail, akiknek ősei példb buzgósiggal jártak elöl 
IZ egyhtizias szellem :!ipolistiban és fej lesztésében. 
Ez a F/ltantics haR)'ta jóv! uj szervezeti törd
nyiinket is, amelyre már jelen!hem első pontjában 
hivatkoztam. 

Ez a főtanks elfogadta mul! évi közgyü
lésünk jegyzőkónyvé! és jóváhagyta az abban 
foglalt halározatokal. Mint szinl~n a mi kéréslinkre 
kiulal! cgyházk!!rünknck a Baldácsy Proles!ans 
Alapitv:!iny 1923. évi osztal~kib6l500,OOO korod'. 
amit eZ alkalommal fogunk kiosztani a hozandó 
megállapodb szerint. Ezzel kapcsolatban meg· 
j~em, hogy ennek a rbzesedésnck az arán~i' 
valamely kölcsönösen elfogadOlI kulcs •. ~ermt 
kellene meghattirozni, hogy igy elkerulJu~ u 
évről.évre való v~tJküli rolyamodAst. Indltri
nyozom, hogy egyh,bkoriink. illetve Tg .. Ta!'Jc:sunk 
ilyen értelemben tegyen javas!atot az _IdeI. E. f~ 
fanticsnak amikor a f. 1924. évre közgyUlésiJeg 
megtillapiíol! 150.()(X),COO kotonának a felosztj· 
sára kerül a sor. Legahibb 10% ebből az össug
böl megillet minket· mert mi iti a csonka orsztig
ban feleltisek vagylink n egész unilátiuss6gért 
FelclősSl!get pcodig cs~k ugy v'lIaJtI.:tll\l1k. hogyha 
mel':fele!6 any~gi és erkölcsi tá.mogatisban része-
siilünk. Amit n: /IdolI helyzet ,.gazol. • 

CuUuskorminy, helátv.:t kiv411 a VirOSI lelké
szek nf'ltú "elyzetét az év lolyamán rendezte a 
papi fi?f't é~~~~'. Azokat, v.frr I f 'készclmél 60 
mm., a vidéki lelkésxelrnél 40 "1111 . buztinak mqr· 



UNITÁRIUS' tRTESlro 

':'t'4 frtlkre ke"'k (file ki ; .ml - \I~y gO!ld~-
10m _ " moStani l1.nyp.rit6sos le"dtz~~nll. IS 
*,-)'.<16 1...end; bb' erre "lzve rnlg információink 

l LJIl:;:húköttlnknek elZY r~Ri filegő ilgye ~s 
_ Iv loly.m'" Wk& ... Ihttlzbt nyert ; amennYI-
11m a Cullutkonn'ny 1923. julius. Hól kezdv~ 
hmtl lolydsitJtti Kincses Lászl6 ahanak lelkésZi 
WcttDl!nye.il. _ 

A Prolest.tn$ T.tbori Püspökség ugye szeren
CUI megoldási Ilyert. Ez idő szerint rel. lelkés:z, 
SoHilz flemlr (N.gybl.nya) l1e~ezt~lelt ki .püspök
nek, ,Id ebllen a mll1ős~gben minket IS mcp': 
U,togaloH s azt al: iRéretet telte, hogy a n~m~et1 
hadiere!,ben szolgj16 csekély súrnu Uf1lt~rlUS 
b;loJláinknak lelki gomlo7.ásáról gondoskodni f0!t. 
Am ugyanis • mai válságos helyzetbtn nem IS 

gondolht lunk hOIlY a Prot. Tibori P.lspökség 
ICtrelében küt[m le lkészi II.tlástszervezzenek nekünk, 
mert nlllCS megfel~lő lélszám és nincs - nincs 
elegendó pénz. 

Nincs pénz. Emlek:lz egyszerr, lómondatnak 
a luglkumál a sljit testén érezle mutt ÓSSlI':1 
budlpesti ckklhsiánk, am ikor 5zeptember l -én 
kijestm üresen iHolt 3 kassza. És a papjait nem 
tudta fizetni. De ahol legnagyobb a veszély, olt 
van legkóz~lt:bb u. isteni sC!p'edelem; egyes áldo
zatkEsz hlvelnk momenlán klsebb-n3gyobb össze
gekkel járultak hozd eiY külön és állandó j~llegCi 
.. Egyház{enlarldsl Alap· létesitéséh"" amely ma 
már 20 mill ióra emelkedett s heti kamataival be
t6mte a réseket s még eddig hü~égesen kioMolt. 
az egyMzl adó és az illamseg:ély mellett mulat

I hozó hiány!. Hátunk ls r~ndre jobban J~vedelmez; 
Uf)', hogy az akkori bIzonyta lanság érzete már 
elmult, sőt a Staluslól kCi!csönvelt 2 millió koronát 
il kamlloslul ; '., •• "", 

Minden 
tuk a Rajna 
ern a ctlre i l 
meehaladó összeget gyüjtöttünk. 

Mu" gyülésOnk határozatából folyamodtunk 
volt 1% O. F. Bitósá2hoz, hogy , 
~ekb61 eiQ'h.izkerQleIÜnkel is 
1ele16 blrtokrmben, Elsó 
málytclen 
.tatt . 

~ tmulmányok mellett I vll1;!.5erkölcsi ~Iet él ll: 
emberbaráti tiszla szeretet. 

IIjuságunk eltrvull sorsit a NOszOvetség a 
IéI folyamin felkarolta. Annak egy pir ked~lyes 
estét szerzett, hogy aual is legalább pótolja 1% 
édes otthont s módot nyujtson az ismcrkedésre 
a budapesti cs~tádok között. 

A PfOt. Diákmenza uerv",ésébcn is 
kivette. maga részét s ott állotl mellette jó SZÓ
val ~i imádságos lélekkel. a maga idejéb:n meg_ 
hozva. maga szivbt li '.Idozalát a nemes ügy 
számára. En is alkalmat óhajlok nyujtani at egy_ 
hbkömek, hogy ezt a héugp6tló i n l ~zményt 
amelynek javait 15-20 unitárius diák is éiVel; 
a maga részéról támogassa. Most kaptunk ugyani~ 
a közös Prot. Segélyző Bizottság jóvoltából 100 
svájci franko!. Indit\'ányozom, hOIlY a mi ujdon 
sult egyhizkcrUletünk részéról aia.nljuk fel ezt a 
Prot. Diákmenza céljaira. Ezz~1 a keresztlnyi 
cselek~dett~1 induljunk el il mi utunkra, amely 
egy~dul lsten orsz.igába vez~t, ahol megértik és 
s7t: retik egymást az emb~rek, mi,,1 egy na~y 
cSl !6.dnak bö]csszivU és engedelmes gyermekei. 

Ennek az Isten országának aegise alall 
alakult meg nemrégiben Budapesten az Országos 
Bethlen-Szövetség, a melynek elnökség&!en a mi 
egyházunk is megf~ l e lő képviseletet kapott Csak 
azután a sok szép terv közül valamit igyekeznénk 
is valóra váltani. Első sorban azt, ami krisztusi 
parancs: "szeresd Iclebarátodat, mint önmagadat", 
mert' a legszebb Iheoria ls csak csillogó álare. 
amely mögött oU vigyorog a halál képe, .. 
Ez az, ami mostanában minden magyar szervet
ke:1ésre reá nyo mja a m3.ji!a visszalaszitó ~lyegél. 
Hit érlsük meg egymást legalább mi protestán
sok, akiknek lelkületével az olesó felekezetieske
dés nehezen fér össz~. 

Helyi érdekü dolog ugyan, de mégis meg
emlitem, hogy. többi egyhiuk ha~onló irá.nyu 
munkájAI követve, a tavasz folyamán mi is meR'
kezdettük, az unitirius rendőrők evangelizálásál. 
RészIIkre 3 bibliai estét tartottunk templomunk- . 
ban. Utóbbit pjnkősd nagyhelében. urvacsorával 
egybekötve 

Ai Nöszövelsée: ugyanekkor u eretelvendég
séget is rendezett nekik a lelkészi ir"ddn. Az idea 
Puskás György r. tan. finom lelkét dieséri, aki meg
érezte, hogy <Izoknak. ak ik bennünkel .öri:trtek,.nem
cuk lizetts~ k e!l adnunk, hanem alelktekben vIszont 
védelmet, megértő gondoskodást h su rde!. A 
tanicsos ur most is kü.1fóldOn van ugyanebben 
az ügyben. S bizonyara nagy örömmel tapa~z
talja , hogy f ele lősség érzete mindenilIt terjed 
azokkal szemben, ak ik szolg.iJalol teljesi tenek, 
hivek !s megbizhatók. 

A külföldról Jut eszembe, hogy jelent~iem 
csonka lenne ha meg nem emlékezn~m végeze
túl kalIOldi ~end~geinkr61 akik ut6bb kOrIInkbelI 
megfordultak. Pro!. Henry Wilder foote volf 
nilunk 'priUs 27-én II Am ~rikai UnitéfÍus Tár
sulat képviselet~eil azzal a mcgbiratással, hoi)' 
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" boi)' al .1 
ezuUal az 
is képviselve 
tese mdlelt most 
• Sljá~ szemévd 
.nYlil ..... , 
dend6 n ••..• 

sdzéves 
minket, 

-A 
már nem i~ vendég. 
bar:i!unlf, Rev. W. H. 

I Jelkésl, a !1 ~mzetközi 
aki most ét kezel! 

;, 

Messi" d1lhal 
jönnek mihollánk 
sIljuk őkel, hogy i ugy fogadjuk, m inl~a.l ste~. 
nek angyalai lennének. Igazi viláf!osság f13,I, akik 
a mi erdélyi fe leink ~omoru lt' lkét - p lllanat
nyilJg bár - fólderitik. 

Sze mélyi változás törlénl kóriinkben. Benke 
Oyula dévaványai kántortanító aria, időkózben 
mtgszete.l\:én a magasabb polg. isk. képesítést, 
innen elpály!zott, s amióta II beszolgáló lelké!z 
.(ljn~k havonkénti látogaU.sai161 diekintve. bi70ny 
lelki gondozás nélkül maradt ez az egykor lelkes 
kis liIia, .tz iskola pedig üresen áll. Kcsergéssd 
ezen a do l~on nem sollat segitünk : cS3k a!n 
kérjílk :1 HIVekei, hogy ltl~nk madarak j 
szét ne reb~njenek, hiszen mi 
sunk uerint kiki:t maga 
ktlni és is 
v~nap, I 
amire én még olyan stivesen 
az els~ időkből. 

Hódmezővásárhelyi iskolá nk ugye idókóz
ben kedvező megoldást l1yer!. Az államsegélyl 
u jból Oe annál szebb világot vel a 
hivek I hOP.)' amig az iskol ~ veszélyben 
Iorgott, k~ek voltak annak fenlarlásáérl minden 
iIdoa.tra; s azt a dolog term~ete szerini azóta 
is timogatják, seeitve a szei(énywrsu tanulókat 

Pibesgyarmati iskoUnkban szépen megfér
nek eg)'mu melleU ar alf6ldi magyar gyermekek 
ts a helybeli orthodox zsidó családok 5O'ermekei, 
akik u 6 iskoliiuk megniinlével eiOszeretetlel 
Wopllák a mi nkolánkat A tanitónö pedig 
mindent elkövet, hogy a t.nulÓk ne csak a lec
keilke! tudják, hanem ntletre l, eJőkéuüljenek. 

A tavaszi vinglia! folyamin még meglevő 
wt w'-"'nkat meglitogaltllm s az elHi ered· 
mr 'nyeI meg voU. m eI!gedve. A füzesgyarmati 
lIIIOIa fvzár6 vizsg'!án, egy szomom alkalommal 
b ,.-.,lalban. mea:ielenlem. Szórványok hllokta· 

tA~iról lehet6leg uj" hiveink uti'n gO!1do'kod_ 
ta~.:- Oro,~b'r!,- még mindia: nem ,lkerfilt 
U~ , lár, us állam! tamtót kinevezldnünk. Ott tanll_ 
IÓlnk~t d r. K I55 Átp.td UgyvM alia oktatja Ö 
vel el! a templom~pit~si mo~galmat is. . 

Egyházi né ;>esedési kimuhtás s~erint egy 
hbkörCinkhell a lelkek sd.ma: 11 27 1. BiT a~ 
állami slati5~lika enn~1 sokkal kev~ebbe\ mubl 
ki. Valahol haj van a kr~ta k6rül. Cnk nem 
léveszlenek őssze minket az unitusokkal ? EEért 
nem volna szabad a dicsös~g:es unitárius nevet 
ősyezsugorllanunk , röviditenii"k Mondja ki irja 
ki mindenki b~csiHetesen az egész szót az U'\olsó 
j?ttá~g. - Kerestteltek száma: 75 (38+37); kon. 
Ilrmallak: 4'1 \25+19); egyh.1zi 'Idásban r~sze
sült; 35 pár (me~egyezés3 i~ben a mi javulIkra) . 
ezenki vül ln~g 4 róm. kath. p1r; elhunyt: 49 
(27+22); áttért honánk : 24 (7+l 7J; kil~rt tölűnk: 
32 (8+24) . 

Kegyes adominyok összege ; 3,797578 ko
rona. Ezenkivül a hive~ mlguk adtá.k ~> adják 
az urvacsorai kel1yeret ~S borI, ami a mai világ. 
ban igel1 szép áldoul. 

i:vi számadások adalai szerin!: 
B~vétel: kor. 
Kiadás: 

Mar3.d~k : 
Ing6. és in2atlan vagyon, hou.ivel6Ieg: 

2,563,903381 kor. 
Remélem azonb3n, hogy ezeket a hosszu 

számsoroka! jővőre m~r mi is anny-alapra szá.
milhatjuk ~t. S szegény egyház létünkre nem 
les ~ ül1 lt kén~ t e l en-k t ll ellen - miIIhirdosok 

I d<3kőzben elhaltak : id. Csdndr János 
(Polgáldi), ls:/ay G-\bor (~r3 d), V. N.agy G~r
gely (Fgyarmat), akik vezet6szercpet vlUek egy
hbi életul1kben. A gyilszol6 csaUdokkai szemben 
erről a helytöl is fejeztük ki a mi benső rés;:· 
véliinket. Elh31t a 831dácsy ~IOt. Ab~itv.tn~ 
kezelője, dr. S::ab6 József bpesll i1.D'véd IS, aki 
nem volt atyánkf ia, de budapesti. húunlr has~n· 
~ I vezeli jogának megvil1tása rend/én (1906), mmt 
az épiltető cégei képviseli! húgondnok, na~ 
megértési lanusi!olt unitárius cgyhilzunlr, mmt 
lestvéregyh.iz lélérdekei iráflt. Temetésén egyhá
zunk k~pviseletében résztvellem. 

S mosl kiildjunk egy fohászt ál a bb-ceken, 
ahonnan mifelénk rokon szivek dobognak. Imád· 
kozrunk magyar hu'nlr felláma~is.t~rl. S a 
zengő viharo, n jiró Isteu mondJ3 rri. az -
Áment ... Tisztelettel ~S szeretettel ,. M. 

Gondola/ok. 
Mennil /ovdbb i/ek, onnál /öbb kizonyi· 

"

',', Iti/om annak hogy a jti Iden 1/1.1t:,. a , /' ",,[,'n 8,_;o4m l/1. 
mi $OI·Jllflka!. ra "lU 

A ' J'/M IZUelel; is aki a $:uele~btn 
marad· a· h/enlMn marad i t a: Iden ", 6[ , • lánol apol o r 

btnne. 
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magyar, n.gyon unllárlu., voll. 
sdvm storilolIa, de ak,t leg· 
$I;jil t~j3. nem fogad l. el , hú· 

, ,i,;;;,;;,;:; 
6 mata is utána megy 

BoldgoságO$ tiz év ezulán. Meg-
bzdOdík • ngyogó írói pálya. Milveit magyarul 
1riI. lelorclitja fra nciára, szellem~nek osztály. 
r&ZeSe a lel~e pedig ~panyo lra. ~'JI sov~n 
8pIflyol szinpad megnyílik számára - az idegen 
"'mlor •. EJk~plelheljilk múvbzl erejH hl az 
U60:ui tudott I nemzeli - sov~n e]6it~]eteken. 

pú év alaU ö lelt a spanyolok legünnepd
tebb irója s darabjait nemcsak Spanyolorsdigban 
M',,'k, ltanem .,indeniltt, ahol csak spanyolul 
I Hnek at mberek (D~I.Amerildban). A%utfn 
mqkezd6dott a világhir. Darabjait lefordilják 
.__., ntmdre, 56t románra s ját.súk minden 
mj[vdt ondi fövúostban. 

C~di ~lete mq csak fokozza bold~sigál. 
Kft kbany gyermeke nii1etik s egy önJelildozó 

Pet6 uszony ál! u oldala mellett. ' 
Csak ~ felM homályositja el ~Jetlnek k~k 

eFt· ht~on jlr, a szlnigazgatók WSba scm állnak 
vele. HiJ.b~ kopogtat, a pe~li kö~6ns/g szive 
drva mu~d d6Uc. At 6si magyar eredet, az 6si 
ntOflv;r szel/em rossz ajár. IÓJe\'~1. 

"~~rre.:y S·lóInyoIOT'lZlil:!1». s mivel ir6 t:\r"-1 i 
Illt~kl', v~k It. id:' :enre, 'á, :óla~ ... ''IV,,1 ir' 
nlv I!' 2' rc:)16tik d, a '~evf' ezet I lmen~o 
AUr/IS 

ft> Adrl s 1. . Ez. "em. spanyol -év 1 Nag}on 
il _'lYn, "~i)'on IS unltánus. Az~rl is I lorditja 

klblk kcrn~ny daeos felll ez I. hQs~ges m.gyar 
Ha IZ t2bl világ ösuclOf ellene, I.l&t ls Nn
leu. l2~rt is mcgbecsiilhetetlen l rllkeket .d az 
emberisqnek, AUrt h I ucgzl MIn kemmy 
unilill,ius ny."'! ez II narn-szcrú sz~kdy akir. 
hogy akari'k is kidisputálni minden emberi kG. 
zóssigböl, s;:ivlnek minden dobbanása az embe,i 
közOss~gnek legnagyobb iavá~rt: az: ör6kklv.1ó 
sdps~gckllt ver. 

S azután jöll a fá jdalmas hir. Kökö~i Orbók 
~ránd .40 éves kor'ban Madridban elhunyt. 
Mil szóljunk hozd? I Csak 'z lsten kikutath.tal_ 
lan bölcsessélol:~bcn keresheljük a megnyugv.i~l 
~s kütdjúk áldó imánkal h lenhel, hogy azl O! 

auzonyl mellije áHilol!a ls kOldjúk r~szvé!Ílnkd 
a Budapesten lló «tesa!y'nak, tcslvlmek. rokon. 
nak egyaránt, 

_ S azulin ajk,;,nk bezárul ls lelkQnkbe mllye
dunk. Megprób'l]uk magunk ell álli\.ani azt az 
iddit, art az lrléket, amit ö jeleni számunkra 
UlY erezzúk, h02Y slomoru, elárvult magyar 
lletilnkbe ugy dobban bele ~ Z ö alakja minI a 
mag)'~r kilar! 'snak, !lemes dacnalr, al lfa16 erőnek 
ősi, hatalmas ere;". Mi m~g)'a rok, mi unilárlások 
hisszúk, his <zilk, nagyon erősen hissz Ílk, hogy 
érlékel jelenlúnk a világnak t Azert isI 

Mihd/llfi· 

Egyházfentartási Alap. 
, Az oruágos gyúith megindult. A hatíridöt 

a belUflyminisrler ur f. év deamber 3/-ig meg· 
hosszabbiloIta. Klr jírk hiveinket, hogy ezuttal 
!egylk felre a sz~gyen l ts kolduljanak. Aki leheli, 
menjen el házró] házra, boiIről boltra. Sazonkivill 
kiildjlk be ide j6 ismer6seilf.nek a nbrorát, 
hogy azoknak is küldhessúnk gyÚjtlíivei. Eddig 
csak klt olyan gyújt6iv ~rkezelt vissza (Oy6r ls 
Diósgyiot), amelyiknek mind a k~1 oldala tele 
van nevekkel ls kisebb nagyobb összegekke!. 
Ezt a fáradtságot ugy vesszÍlk ls m~lt'nyo ljuJc, 
mint igazi jldozatol, amelyet p~nzérlékbcn nem 
lehe! kifejezni, Idöuaki gyírjt~ se i nk során. sz intln 
van egy kellemes epizód. amit örömmel jegyzÍlnk 
ide. Awk a jóbarátok, akik 1894·bell Kolozsvárt 
az unitárius koll~giumbln leltek úeltségi vizsgát, 
lelkészi irodánkon f. ~v junius 28· án tartott 30 
~ves oszlálybUJkozójuk ;lk3lmából a mi Alapunkra 
f~lmil1 ió koronjt adománvozl. k. Neveiket az id6-
közben úketell többi szíves adományokkal qyiltl 
hálás köszönettel kOzöljilJc, illetve nyugtiznlk. 

Anonymus (V.) '00 e.er, Gyulay TIbor !íOO ezer, 
Perczel Peuő /Bon~d) 3(x) ezer. 5nnWlNJ Samu, dr. 
Bró dy Uszló 200- Cle!", FiblAQ Jhos, Cs.üa Ferenc 
/Babolna II .), dr. Földes Jó.sel (Győr). dr. Dhsv F~~~, 
dr. Lázt. Ern ő, L dr. SipolIiI O~bM, Petrik Sándor, u-I 
Ambrus (P"~s) 100_100 ner, Ukey Elek (II.) 70 ezer, 
Kiss h~n (Pes'e rz!~bel) 60 Clcr, dr. Ibrabils Arnold 
(pUlenstbd) lmr~h Jó.sel (Alsódabu Ill.), CseGez)' 
A..-p,td, W~re$ll rpild :lO-Ml czer, Biró Jin05 40 e.~r, 
Nagyobb LMr i~lnt (Rpa lcla) 25 uer. Acdr.ll Mózes (ll ) 
20 "ur, JMOFJIy P il (S.oln.·k ll ), J;II(lI;)' F~re"", (,~ 
nok) H 14 e. - liO: . bo er l\ Nt)·. Medlro"l J"""~ 
(1(.) 10-10 ner. 

I.-IX. kötiemellY \' '. egf": 
X. " " Egyuli : 
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Hirek. 
1lI1' ..... t ,,,h.d .. Lapunk eddi&! 10.000 K bl 

Mr ri' tdt ujra - s ",o.l ",Ar ut hilUUk llloIjAn
-prt K-n ..,1E'!9~ Atik eddi, caak rkz ..... ugy Mm_ 
... _ fhdl~k, t&jllk, kllldJa be mi~l6bb ezt a d,jal. 

A auaui61 Ház intem.f.tusa aay~ben komoly 
f&ketd kaplunk arra. nézve, hogy szeplemberre 
fI'snbadul abban egyn~hAny olyan IJkás, amely 
_ ha uyel(ire szIlken is -, de lakisl nJujt 
ed!l"; egyetemi halJgat6inknu_ Most lit inter
.... tus berendezbe okot nehb: gondol a vezető
égnek. ÁrY ls á~ynemü, ISllal, sz~k . stC'kr~ny 
hiinyzanak mtg az intemAIusból. A Missziói Hú 
vaelősqe ul a Irtrd~st t.f.rsadalmi uton 6hajtja 
megoldani. Felbuzdulva azon a nemeslelkü telten, 
ameJlyeJ özv. Per<:Zt!1 Ferencni, szUl. Kozma Flóra 
Idbakonunk jón4!hiny bulott ajAnlott fel a:t inter_ 
útus c~liair., a vezet654!g ezuton is felhivja a 
khet6sebb hiltestv4!relnket. hogy olyan butor
darabjaIkai, .melyeket n4!lkuJőzhelnek - ha csak 
használ.tra is - a ján'jik lel az internAtusnak s 
igy nyujtsanak ~gitó kezet menekült tanul6 ifju
"gupk felseo:ilb4!nek nagy munUjAban. Minden 
i1ym bejelentb t a budapesti Unitáriu, Ltlk4!sti 
Hivatalhoz (V. Kohiry-u. 4.) kell kuldeni A 
butorok el5úllitásáróJ szeptemberbt'n gondos-

"'~k. 
Dr. Cornlsh 4!s dr. Hurn Budapesten. 

JuJius 8-12 ig budapesti qorhÚkozsi!,:ünk látta 
vendigü.l az Erdélyb61 haújukba visszat4!r6 .,..ngo' 
amerikai bitottsignak eme k4!t kivit6 unitárius 
bgj.tl. EnUlyl a magyJr kisebbs4!gi egyházak 
tllapoUnak megvizsgil~sa v4!gett jútik be s 
arról a vilignak is be lognak számolni. Most 
nem áll módunkban \,4!gzett munkájuk ismerte · 
(&t, de elTeamég vinu foguii) I~tni. 

Erdélyböl. Orbán Lajos lelk4!sz halálával 
megüresedtll ujnékelyi egyh.izközsqbe a püspök 
ur Máthé SAndor papje'''ltet nevezte ki papnak; 
Sz~kelykerettlurrapedilZ ŰtG ujos dombói tetk4!szl . 
Iskn ilMu legyen munkijukon. 

Erdélyi I.kolarendeletek. A romin kor
IlÚDY legutóbb rendeletei adoll ki. amely szerint 
a lelekeuti iskolákban i~ az idei abszolváló viu · 
pkon romin nyelven kell vizsgáznia minden 
tanulónak. Az umtáriu~, református és róm. kath. 
qyhhlk fOhatóságai tiltakoúst jelentettek be 
aen rudeJkez5 ellen s kózösen elhalirották, 
hogy am'c I kultunminia.zler fel nem fiiggeszli 
ezt • rtnQelkezts4!l, Iddi~ a vizsgikal nem urt ják 
meg. A kOz&; tiltakozó iratot Kovács Kálmán 
unitúius egyhizi be püspöki titkár vitte Buka

-tettbe. 

uJ .... ct IstenUntelet 
27·4!n Q, U. 4 Ól'alcor. Budapesten julius 

ApOlabdl eubbllo .. 'r;hoztlrto%Ó O nJntlll 
Ilkll unltl.riuI hiveink közlll tvl ~ adót u li ~ 
Takia FertrIC (CeUd6möl')4000 K. CsatIQl lenli { utIdt. 
4no, dr. J~~ab Zollit! (SzleetY*rl l(e.oo:l. KoY.lQ s.:= 
(Dllmborir) 12.000. dr. liWó "lbm(P~)5(lCOl Ftt 
Zoltán (SopronJ 90.000. Far~eó J6ud (Sopron) la.:: 
K. Még lOk~n unnak, kiknek bingó ildou.'k~sutgtt 
ntm Yonju~ lr.~tRgbe • billon I dmllllnk arn hocy 
enpdik a kibonlott lobogót betuojtani • nem 

" . Hanc,,· Sdlvetkeut lo,OOOQXl K-u alaptl_ 
~'ny1 le't a n"nal'Ofsd~; uniláriullelkmek nyugdij.llapja 
Ilvira. A nemUIllva alapItvány t h~lb köuönl:tJel fogadl". 

NyIIgté ... Egyháú adól tiultek - rWinl e),rtsl iti 
aqyc:dtvre. Ibzlnt I vagy 2 hónap", _ f. hi mtJtio~ 
1-141 mit jus 31-ig a következilk , Dr. WliUa E.. :wIf((l 

Blascbnek C. 1:.0.000, Iruy 5. l!'1)ooo, Or. Ctongqy o: 
102.Q(l(\, Dr. ~-rank·Kjs J .• Dr. Oolblord K. Kotw::t 1.. zo!
,an E.., Or. Frank-K's J. lOO.!XX)- loo.CKXl. özv. Ornl S.-né 
90.000. Ohp.ir A. 80.000, Dr. Schmerr S. 70000, Dr_ 
Koncz L.-n~. Dr. OUlhárd S. 65JXXl......6S,OO), Tóth 1-
64 OOO. Dr. L. Slrndor B, Móua A., G&acz L.·né, CUk4D,. 
O.-ne, Deui; Zs., Fekele L, 6n. Sám; l.-M, 00.000 
60.000: Or. Suonlgy6rgyi F .• Dr. laur J., Harmos j., 
Or. H<!delváry II., Dr. Tóth Oy .. Mosolygó A.-n~, Kajel 
J.-né. G , bor A .• S,lnle l .. KovAcs G .• öu. Slinte G •. n~, 
PiI M. !iO.CXKl-50.CXKl, Törlik K.-nt, Wendler 1., Derzsi J., 
Pfc" A. 48.000-1&000, Biró J. 42 OOO, Uwni J. «.Im, 
BJ.1l E.-nf, SIasik 8.-n~ Szilke Or .. ~j6 A., Or. Rira
~Iy 1., Benedekf; Er .w.000-40.000. Rf4I,er K. 4l(XX),. 
Péter j.. Mnlnir F._n~ 38000 38.000. Fllrst O. 35000. 
DUl< f .. SI~mlhal B .• \)r Szinle J. 3UlOO-34.ooo. Kiss L. 
Kiss J .. P;lI.~1a ,'1 D., Gil ZSo, Kriu Á., SUlhmiry L 
36.((lI-3O.OCO. Unió D., 8irlllan L., P~p M .. Imreh l .. 
8erde L, Boron J .• ön. Deák A._n~. Dr. Orrnöny Or .. 
RUuly 1-, Molnár J .• Be~li R-M, IIkey E., joó M., Tiboldi 
Gy" ÖZY. TÓlh I.-né, Uszló D .. SiemOlld K .• Fibi.u D .• T6-
rök A., PAl F. 3O.lXXJ-30.000. $lóke G. 32~ liebm
berger K. 31 !rOO, TÓlh M. 27DX1, Kis J., 26.400, Preyer 
M •• &rkes I. 26.0C()-26.00). AmOllyll 1- 2)600, 8mallsj., 
Dr. Bar/l~ly L, Gyarmathy .'.1., CSItCSi J., Ooth.ud M., 
Puutay l., Sulal l.-n~. 6:Y. KOrrián Gy.-n~. ön. PeCl. 
S.-n~ 2!í000- 25.000. Péler J., mller S. nt. Tamási F., 
Slékely M., Riml! o., P~lerlfy l., Mlroli 1.., Gagyi S. 
24.000 2A.OO), Dr. Derz.si A . Dr. MlilM S., MUro J .. Simooyi 
$., Dr. stndor Á, &ke "t. Ou. Kori.ia O,.-M. KoricsJ.. 
dr. NI&)' 8 ., Kis Kod.cs R .• ön. Péferffy l.-M, Pt!er/fy 
J .• Beke M., dr. Nagy 8., Elekea M., Sim(MI O., Hódy J
Oy.-d. &ke M. 20.000 20.000. Gömör, K. 22.500, Bm 
A. 2O.00J, Joucl D. 2l.ooo. Málhé 1.., P~p j., lmreb S., 
11j. Imrth S. 13000-18000, $zlkely 1- I8.M Fnek" D., 
Gil M., Tóth A.. !>Wdósi P .. O"llm,ulI t-lit, Tiooldi Gy • 
TÓlb J.-nl. Us~16 S., Kin M .. Sziljg,i o.. UJnry L.. 
Bodor S., HII51Ar A .. Fetenay J .. Kriqe'r T._nl. QIImi!ry 
K. I$..OOO- I!looo. TO,il! M .• dr. O:tsplir M. 16"00 
16.!1OO, 8ellodry j ._n<! 16.000, O,uu t 14.100, 
Sdü&Yi T., SziJiayi T., Deby K •• P~i A .• SAM J., 
N/Ii)'Obb D._nf, JahI N.-no!, Gil A., Omlh A .• MuOSJ' 
J.. Botlir j. , N~mcth t-né 12.00:1-12000. dr. ~cty O. 
1I.!1OO. Preyer M., Alber J.-M. dr. Gilffy G., Vilá Fabry 
D .• Ou. f'!bry e._né. ludó M., $unde Gy .• Szflrely L. 
KriegCf T.-noé. Kolecerszky v., Somlyai Á, I!lelrP .'ol., 
Marosy P .• Pul1lay l... Fau'" l... dr. NaCY l. Hotdlh 
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felelós kiadó: BIRÓ LAJOS. 

erdilyJ ..oD~lkozbu ~tpr~i.i. "od.lml ~ 
IlIu~"'elllli k,advJn)'al n1cl(rendelllelllk: 

Blidaplst, VI., Vilmos cs~mr-ut 55 SI. 

BIRTA LAN LA'OS 
kárpIto.:: és diszitö 

BUDAPEST, VII., AK ÁCZFA-UTCA 58. 

t őr·, s,.l",- ts :rl tt!r.)diu,I(U~tl 
illó oll .. ",~n e1!fdI6·d;'·jnyok, 

rII",nfo. 'nbtlt1ü, malracok', abJakrolól< kt"i-
1~~1 n .\rt(ik r~rnh.i~1 I !e~ ~1.n)o .. bb 'ron. 
Vidtbek IOrookll'lil pOr,losan kluoll~:talnJIr. 516_ 
"lflc!r, IUggllnyilk mf~ó\M't U mol},.I.nl"dt 

dllalom. 

Támogassátok 
dr. Ot l"y a i bor IZfm~11e$ .eutue .ltU ~lIó 

"Cyklop Cipőüzemet" 
VIL, Tdop-u'<a 9. •• 400 

.a.oIjulinyos hOl! mért~k uUn ktuOlnrk U 
tlegan., !arlt S IMi t i női 

cipökülönlegességek 
Pel,~ntn ,' .. ncItI nyujt Cllic ts Itlh tekintetében 
• "lInUVtlelhl ellaió inlel1tkluclltk. Jogi. Itchnl_ 

ul és patdagog;al '~ltcll$ége. 

Kádakat 
PuUonyoka' 

Bor~dény~kt.t 

$H:rsl.itmok; I 

TrSrllc-okat 

KOtsireszehct 

készitfi 

21. Telefon: 5-34 

~~' KARTAl TE m REK ~::-~ 
1w-5l. m/ín.lrl keruked6k __ _ 

BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-UTCA 18. SZÁM. 
M~s.aki an}'al:olr (I dkkck, ol~lok ktn(\_ 
a.nY~J<O'" !nj~dcn tnu(;l:ud~,AGi ~segy!b 
il'2f'-';~ ~x~m ir.' I~~J~I ~ nyooabb:in kaph_Iók. 

BERDE ~flJOS 
cipészü:zlete 

S .... japest II. Batthylmy-utca 48. szám, 

ferli &~ női tipli! mérték után készilek". 
Ja~itást is vállalok. MérslH:clt árak. 

" 
STUDI UM" 

KÖNYVESBOLT 
B\lda \l e~t , IV , MUle~ ... ·KOr\l1 21 

Telc!on: NalP:yr.ul erdflylckbö\ 
1116 87. a lllkull uj vj ll alat 

.dm. 
Teleion 
,"'-"o 

Suknlllok!k, st~p ' rodllm\, egyUti ts egyete",; 
rankönyv. ~ T.\t.ira. Bentre! ts ninil mln~n 
karh:tIO k~:'öld; ts tM'1I61di kOnyvet és 10ly6lratOl. 
Vida, mt~rend.:l~kel g)·ot1I3n és gondo-..n e'illlh 

! .... .. ................. .... .. ..................... .. : 

, Szolga Miklós i 
: ERTEKPAI'IRKERESKEOÓ : - . 
: v, B .t. lyj.ny. utca 21 . I. 14. I • 
: Hilrokoll(lknak ~tl~kpal'ir v~relei r ~S eladá~11 I : 
: leg~edvuöbb fe!t~Ic1ek meUet! bonyolilj8 le. : 
: Telefon: 199-71. : 
: HIvaIalos órJik: d. e. 9-1·1,. d. u. 5_7.ig. : 
I ................................................ ... .. 

STERNJÓZSEFR. T. 
K6lvin-tér t. 

, 

, 


