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ti it- Remél"ill -Szeretet • 
• HArml n va nn)k, akik bizony»gol 
ten nek . . . " I. Jáno, V. 1 . 

.:Isö hajIJaiAn , kOnn)'í1 szarn}on. három angyal szllll .)l t le a földre. H i rviv~i 
, amely szétárad mindeníl lt , a hol 6k megjelennek. Munkásai az emberi boldog
llélk íl1 leljes sohu em lehet. Eg ~ vagy !lllls alakban eleitől fogva, iu vollak 

va is bátuilva a chílggC<lol, fö len: el v~ az eleseltet és kibék il v ~ a palvar, odÓkat. 
csak ki-Id a saját éle té re! Milyen ~ igas talan robol vol na a n~pi munka, a puszta ken)'.!r
Ok r em doJgomának veJünk egyUIt az Islen d icsőségére. S mil)'en ernyesltő tesp~dés 

volna nyugalom, ha ez a három angyal nelll lebegne oUan a mi nyoszolyánk fö öli, m{:g ahnJ ink
b an is. vezetve é ~ irtm)'i1va minket a b" ldog gyermekkor i smerős mezőin , vagy soh'l nem Mlott ide
gen táJakon. Vall luk be M I ~7e relmeleR t>arálaim. hogy mi minden modern vivmáu)'unk és mli-g85 
kultun\nk mellell is még mindig vez<:l{:s rr. vilgyunk utalva. Jól eSik Jl tk Uuk, ho~y a a varas~u t 0.n 
megállva habozó Ilkin etUnk egy jÓságos emberi áb rtl zat1a! lalál kozik, ak t;l2 első ~ zóra lí lbalgazlt 
bennünkel J ől. esik , nekünk, hogyha lelk i "álságunk közf" peue egy igaz bartI t erOs karjára támaszkod
hatunk Jól eSik Il b Cn k, hog) ha mu !'mdó fOld i t!!etü ll kb ~n eff y rt szlvevO kebel védelme alau aprO 
Or.ömeinket kicseré!heljúk, mélységes ~natunka l megoszthaljuk. Hadd legyen valaki, aki mindig és 
mmdenfill, m~g a magasságos Istennek íté l ő széke t M!! is b izonyságol legyen. Bizonyságot meJ.etlunk . " 
Vagy ellenünk . .• Merl hárman van nak, akik bizon)'ságot teszuo,!k: il Hit a Remény és a Sleretel. ~ 

Ez a három a ngyal akkor igazán boldog, II. j6 egyetértésben eg)' ll tl( Sen munkálbalják &l 
ember Odvét, a fOld! boldogságol és a mennyei dlcsilségel. Aki még nem 1 ~láJ kozott ,'elök (bben a~ 
életben, szé.nand6 ptl ria az; men onmagát fosz tj ~ mcg az I:> mberi ml>llóaág fOIe melő ~netélől. Ak~ 
közömbösen halad ~1 nseJJeltök, ma.l:ll ra vessen, 11;\ !I:> lki Ures,égél e vitá, csillogÓ java. ~a l belóJlenr 
K pótolnl ' nem t U~la. Aki meglagaLlja őket, maga ellen mondja ki a hDI.JiJos it é l c~c l. Pedig - ISIen 
ülJa lelkemet --. I ~ki\b~ mellettUnk, millt elfcnUnk óhajlanak ők bizonysáj!ol tl'nm Ezérl egy össze
omloll vll.ág romJallJól IS uj oltá r, I:>ll\elllck, IlIne1yrfll az áldozIIIi láng r~IP fé ll)' ben lobog, l ~ lennek 
lile"1 egeI fclé. Ezért a sUlyedö f6rum VÁ sári zajából, (rlelmellen ha Jl~ z .. var' b61 HHvéllyl és re:Jdet4(~vá
.polnak, ~mcIJ be~ oU ydn a me8u ihod :l~ is ten I cs irti ja Ezérl a hálI IUzhc1v h~n1vad6 paranát. ajkuk 
lehelletével éleszhk, sZlvUk vérével táplálják. h0I:Y 1: földI'm senki se leg) 1! 1I Ih, IJoKl dlan, alu ls''', 
remtl K szerel. 

Diadalmas Hilünk, éleL1ő ReménylInk s Te, io,lvcz ' tO Orök Szerelet,. ~ ~á,ma.s e*ysél:baa 
....u.tok veIUnk OrOkkön örökké I Munkásai az emberi boldogságnak ... HltVIV61 al ls/em keiye-
1riiiII\; . .. Boldog az, aki mellett Ti .blzonYsdiot tesztek !-. . . $ztrkesztjl. , 

• ---------'-

• 



Két ablak. 
(Edward OupenJrr.) 

UNITÁRIUS 

tp,tk IjuaktJjdn jann allem tO kt! kunyh6 

I/Ih""/I., 
Es a WJbdbóf a nyifdson dl bdgyadl finy 

$Z1lr6dl1lt s od vlflogotl oz IJrl1/abfd repklny kaszÓ _. 
8zYutrre csak a fejem fOfOIt klnyff{ egy 

1IbItIk, tO kis gyerek kandikdIt kf azun. 
S beléJeklnlrlt a feneketlen nag~ llszakdba. 

LtlJce mtfPlhenl a csillagoknak rezgó Idbordn. 
Es abbOn a pillanatban, valahol messze, egy 

bIIIuelltn fiJIdtekin, egy mdsik gyereka" kandikdll 
kl. ablakon s a mühe/ellen ijbr bdmall, csak· 
a!&)' mint az el6bbi kis gyerek. 

És mtls is mds v'ldgok la/uJi szinte kivdn
"lan lekInIetlek a nagy ljszakdba; 

De mind visszaborzad/ak és megremeg tek, 
mett stmmi tByebtl nem /dtlak, csak mélységes 
ilIt ls igy wHtuk: Oh, mily slJlét, oh mily vighe
ttlim, oh mily rdtenrles az Ejszaka I 

Pedig mialatt 6k igy flJprengenek, l sten Szt
llltivtl nlzve örDkös NoPfXl/ van a vfldgmlnden· ........ 

Telve m/JI/6 napsuedr Dzl1nivd. 
P. b. 

Eoházfentartásl Alap. 

lapunk mai stámában kOzöljUk 1% ornágos 
gyOjthre Róló felhivást. SlOlgáljon az bUzdirásui 
minden hiviinknek es jó barátunknak, akinek a 
uI.veben el az ösi szenl hagyományok tisztelete 
akII Jobb jOvOt a maga es mások számára verejtekes 
munkával ts .Onzellen. áldozattal akarja kikOzdeni. 
LapuDIr: ztrtáig a házilag kezelt gyüjtes kereteben 
• kavetJr;ezO adomanyokai veUOk s azokat egyuttal 
MIt, köuanetlcl nyugtánuk: 

KonfInniIó IriÜ I}'IIjtése 1 millió, Anonym .. s (IV.) 
100 _, Pbll:Clsd Ilnnepi 1Yfi)1~ 6n Her, ÖlV. Perezel 
"""V ... (Barac::st;1 U,). GiI'lb Emil 200-200 ner, dr. 
"61 1 AI"'It, (Orollbita), 1rN.i Ervin, Pekele ZolUn 
{Ioproa lll). (nV. dr. Politny ZoltiDn~. Marosi Perel!(: 
~ed), Nal)' Mm. (NagybeQ.kerek), 100-100 ue. 
''';:1 )6un Elek (Sin/alva) eml~H1l! 83 eztr, dr. ~ne.: 
.... _nt 80 ner, SutIlmtry Lajos (Cegl~d) !(l eztr 
MarOS)' J6uef (PaddJ, Simándi Zsigmond 40--40 eler' 
:'Clnl )6ue1 " uer, dr. Baratlbi "triD, Fodor UniÓ 

30 _. Berkts Imre 10 eter, OömOry IUroly (Alag 
~ ~ ~; ~S::;~ (RtkO$palota) 6 Ht!', OömOry 

I.-v::t közlcmtny összege 15,138.680 K 
• .. 3,793.500 K 

Egyuö: l8,982.uij K -

Mqya, T •• tv6,elnk l 
. VllimlfogAsok, világnezeli etzmék harca fo-

lYIk ma eTölt11nk, 
S ebben a nagy harcban!1 kereulény kul

turán felnőtt magyars.1g sorsl IS tGrténelmi kor
szakhoz jutott. 

E ko~zak nonban n egyetemes emberi ~ 
kereszteny Id~lok lel jes harmóniájában kell, hogy 
nyugvópontra Jusson. 

A ( unitárius egyház mindig ezeknek a szent 
eszmeknek a szolgálatában állott. 
. A fejedelmi Erdély kUlön eletében akatho. 

hkus, lutheránus, református es unilárius hitval_ 
lá.sok n:cepla-religio-kent a legteljesebb harmó
mában tahötték be taTleneImi szerepIIket. 

Ma is egymással egyeterlve kUzdenek a ma
gyar eszmek szolgálatában a román elnyomássat 
szemben. 

. ~ reformáció korszakában az esemenyek 1% 
umtánus egyMz kazjogi kifejlödts~ Erdelyre 
korlátolták s Magyaronzágon csak az 1848 evi 
XX. t. c. nyilvánitotta az unitárius vallást bevett 
vallásnak. 

Azóta is Csonka-Magyarországon megma
radtunk a kerestiény szerelel es bekes egyUIt
munkilás szereny eg-yh.1zának. 

A ... i1.tgháboru szomoru következmenyei azon
ban erdelyi hitrokonainktól elszakitottak, onnan se
ptStgd nem várhatunk. Angol amerikai testvm
mk most a mindenokt61 megfosztott erdelyi egy
házakat igyekeznek megmenteni S ezzel a ma
gyarság, a magyar kultura megmaradását bizto
sitani es erősiteni 

Ez egyben magyarázatát adja annak, hogy 
angol-amerikai hittestVl!reink áldozatát nem von
hatjuk el azokt61, akik - vallásukon keresztül
magyar fajuk fenmaradádert folytatnak keserves 
kUzdelmet. 

Minket pedig ilt, arra rendelt a sors. hogy 
a szabad Magyarorsdg szabadSlelIemU alkolmá
nyának ... édelme alall szószólói legytlnk az Er
délyben elnyoméssal, mt!~semmisitessel fenyege
tett unitáriusságnak es ezáltal a magyardgnak. 

A tulnyomólag sztkelyekMI álló unitárius
ság lortenelmi szerepe alatt mindig egybeolvadi 
a magyarság eszmeje ... el ts gondolatával. 

Erre legkllulebhr6J a Slomoru kimenetelIt 
...ilágháboru k/lvetkezmér.yei Slolgállatnak min
denki által jól ismert bizonyságot . 

Az erdelyi, vistonylag csekély magyarság 
maroknyi resze: az unitAriusok a keresztény-r.na-: 
gyar hiUelekezch:kkel karöltve az angol es amenkil l 
hitrokonaik pártatlan lelkiismeretéhez fordultak es 
a jól ismert angol es amerikai kikOldllttek rév~tI 
a világ elé tarthatták vén6 sebeiket, melyeket a 
román közigazgalás ejtett a magyarságon ts a 
magyar egyházakon. 

Ez a nl4Yjelent6,égU kapcsolat ad politikai 
IUIyt il I kiCSIny unlUriul egyhbnak. 
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T .. .",,.k I 
anya,i val~g el611 411, m.t.r 

anyagIlag gyOnge hivekb61 
kiOldOzOtt hivalaln,oO".,o.kból & 

Alt a felada lot pc 

;p.;;;; . 
Az adományokat a kormány d lenórzfse alatt 

fogjuk kezelni 1 . 
A 

lilxn a 
Az .... "'" hlrális , 

Mauar T.stv6relnk I 
Adakozásailoknal figyel jetek a sztnürás kö

vetkező szavaira: 
.Adjatok és adatik néktek-o Luk. 6., 38. 
.Az igaz pedig ad és nem tartóztatja meg 

edom'ny't- . Példab. 2 1., 26. 
.Amilyen méJlékkel mértek, olyannal mér

aek nektek, s6t ráadást is adnak néktek". Márk 
.... 24. 

"Van olyan, aki bö~en adak(lzik és a nnál 
iDkibb gazdagodik-o Példab. 11., 24 

. A budapes.1i un itár ius egyházközség presby
leriuma nevében; 

Budapest, 1924. évi február hó. 
Dr. NyImJy Jtnö S. k. Dr. Qollhdrd Zsigmond S. k. 

IJIIjIll bi,,- e1n6ke. eK}'hJizi eondDok. 

Dr. Tóth G}'iJtgy S. k. józan Miklós s. k. 
tr11tt4 biz · .iecf~je· ullilirh .. Ielkbz. 

Me.hiv6. 

.. bh. u. 

3 

. Délben közebéd. JelenlkHnl kell idejében 
BorsI János pénzlilros eimén - Dévavinya Ubz
nagykunszolnok m.) CsallakozA~: Kisujstállib., 
Gyoma és Szeghalom felől menl"lrend szerint 

BudapesI, 1924. junins 10. ' 

dr. Hajós Béla s. k. Józan Mik fOs .'1. k, 
köri I. li::0n!lno\.:. npern-plbpllki .lkAriua. 

NB. - EgyházkOri közgyQlésllnkre hivatalo
sok a bel~ő ~mberek, az egyMzközsfgek kiklll 
dö!t . képvlselől és. kOzpomi Egyhbl FOt.n~cs 
tagJai. 

Legyen meg a Te akaratod .. " 
M1té 6. r. lOver ... ,Lclyen I1\tl1-
a Te uaratOO, nlÍnl • IMlllly_ 
ben, ulO' l. földön it" . 

A Genezarel tónak kék t!lkrén uelid hajtása i 
egyhangu csobogással csapódnak a hullámok ~ 
hegy oldalához, hogy innen visszahullva, boldog 
engedelmességgel ölelkezztnek ujra bele a vissza
hivó mélység lágy ölébe. Csendes, megnyugtató 
alk~nyat ereszked!k ah\. a földi éleire ; a völgyben 
a VIrágok becsukják uemUket, lehajtjAk f\\radt 
fejerkel . . . • láthatárra szllrke takaról borit a 
közelgő esle . . _ valahol messze a mUIlki1ból 
hazatérő leányok dalolnak hallkan, cselld6ell • 
hegyoldtJ.1on imádkozni tanit ft názáreti próf~la . .. 
igy imádkozz.lltk; Miatyánk, ki vagy a mennyek
ben _ Te "karatod, mint a 

. Körll1ölle nagy sereg 
ember, és Oregek, akik egész 
napon élet beszé(*' ajkáról, 
clCndesen mintha most érteUék 
volna meg halkan lOredezik : 
Legyen meg a ... ugy ilt ft fOldOn 
is. S mintha a a; iIlagos amel! olt ragyogott 
feleltUk, alább szállt volna, ugy rezlék annyira 
egybeOlelkezeH, annyira egynek látszott az tg és 
a fOld , annyira ott érezték az lsten omag!I, a 
lelkok mélyében. 

Megtanullák és tovább lanflorták az imJd
dgot gyermekeiknek - s azóla ml is elmondjuk 
a;endes békés esU órainkban, iml.dkozzuk pana
szos hangon • kél~beesél óráiban, imédkozzuk 
.keterU lélekkel, a kenyszerU lemondások estéin, 
imádkozzuk akkor amikor nina; mis vilasztésunlr, 
nem tudunk egyebet lenni. mert a mi akantunk 
nem sikerIlll, ráhagyjuk : legyen meg a Te aka
ra lod _ eimondiuli eg)' ~ Icle n ál szá.zuor, me, 
uáluOI", ugy aminl meguvktuk. s mtglanuUuk. 
elmondluk mert benne van a MIatyánkban, mert 
nem kerOlheljQk, nem hagyhatjuk ki, elmondjuk 
ezerszer s nem gondolunli'- ra,., nem gondolko-
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dunk az értelmén egyszer sem. Imádkotluk min
dig s egyszer sem tudjuk mit mondunk, mU ké
r:IInk vele Tat4n merészel mondok, ami,kor ezt 
41li1om, lal4n tiltakoztok is elIelle, de mégis meg' 
IfIné!lem , nem tudjuk mit kérIInk e sUIvakban : 
Legyen meg a Te akaratod mint a mennyben ugy 
i11 a Mldöo is .. , A Miaty4nk többi részé l jobban 
énjUk. Amikor a nlfndcnna pi kenycret kérjl!k, 
vagy a t:l:OflO~ll(lr való megszabadilásl, az! mind 
tudjuk, de a Mi.nyánknak regmé~ye.b~ pontja ez: 
immi okarolnul< Q lJ/dön voló fel/t'sl(ese, ,. ha e?.t 
megér1cUUk l'vIJla, akkor ma Ilcm kei tene kétség~ 
beesve gondo!lIu nk JZ tIkire, nelll vvlnu JlIrlyl 
$zomOnl ;,Bp!wk mint mB van, nem fájn a az ;,Ie
tU nk meri akkor nem a moglIlIk akara ta szerint 
épi~~II(jk volna s !lern a mi sajal " I;aralullk sn:
riut ri.'ndeznOk be az élelet, han~m a mennyei 
Q/yu akarola SZtl"Ínt. 

Már pedig ez dönti el 'lilelUnk boldogságát. A 
földön al élet most olyan, amilyennek mi akaduk, 
meri aHednt rend 'ltlik be. Tetszik ez igy nckank? 
A mi saját szenvedésemk tiltakozva emelnek szót 
eUtne. S vajjon jobb s boldogabb :enne c !lZ élei 
az isteni akarat szerint? V~gy rosSlabb? Rosszabb 
semmi eseIre Eem. Mert az Istentöl nf'1ll tagad
h~tju,( Ill~g azl, hogy leldtGnk áll, hogy tökélelts , A 
lökéletesscg pedig rosszat nem foglal magában. 
Hiszen ha csak egy feSlett képre, vagv szohorra 
mondjuk, hogy lökéletes az ilzt jeienti, hogy olyan 
szép. hogy annál ~zebb nem lebet. Olyan jó, hogy 
ennél Jobb nem lebet. Tehát a tökeletes lsten 
akarala csak jobb, csak szebb, csak boldogabb 
élelet teremthet il földön min! az ember~. 

• • • 
Van a sokféle val!ásfelekezel kÖzölt egy 

kO!önös szekta, a nazarénusok s7.!: klája, an lelyn ek 
tagjait csodálni lehel mindcnb~n való m~gnyug
vásukért. Szinte áldozatos le:1londds az mindemöl. 
Belenyugvás mindenbe, allli csak történik vcIlIk. 
Az U, igy akarja . . . at Ur ugy akarla .. . lelM ballani 
mindegyre. M,intha igy akarnák megvaló italli a 
~131tallk egyIk h':lClét s azt hiuik, igy Ieljebi ' i!!: az 
ISIeni akaratot, ha elfogadn~k mindelI t, illlli tör
lénlk, b~lellyugosznak milli megváliul lalbatatlallba 
minden történesbe akár 1~!tlJt(il akár az el11be~ 
rektOI származik az. Az lebel ai alapja talán fel
fogásuknak, hogy a világon selnmi sem lönénik 
a mindent tudó és kormanyzó Islen tudta nélklll 
még egy hajsu'll sem hu llhat le fejIInkrO l <Iz II 
akarata n~lkUI. Ez igaz. De azt sem szabad "on
dolnunk, b?iY azt a hajszalal a jó 'Islen 'keze 
I~te .Ie fCl~nkröl. Mert lia mindent, anli csak 
tlk\cmk a Világon, ö maga a,l égi bata10m haj
WI. vtgre, akkor nli dolga van a földön az 
embern~k? ht a t~vedés e fel fogásban s ~bban 
ha v~laki ezl az igél; . Legyen meg a te aka~ 
fatod ... ugy magyarána, hogy az embernek 
lemonaoan, gyaván beletörOdve mindenbe csak 
ntznie kell II világot. ' 

le zn az ellenkezöt jelenti. Nem csende. 
~ ::e~em mqnyugvul jeleni az lsten aka-

etúe. Eppen ugyanew kUldelmet. , 

F./Ienke:ül örök ellenkezést ön magunkakaralá / 
/IIég többet. A mi akaratunknak az lsten k UI.1 

lában való feloldódásá\. Nyugta lanságot je~;;i 
szUntelen ke resését az égi ak81atnak _ S 'I ' 
lehel ez az égi akarat? Csak OIY",m.' ml yen 

It A'" • JyenmBga az s en. ml ~z"ndékamk. terveink s minden 
a.kara!unk csak olyalI lehet, c milyenek mi va unk 
,~"" kl .feJlI adba l mó:;l, milli v mi 1~ " Yf'{J~ A~ 
ls;ell nem ;!k~rbat mást, mim ami ö maga. 
1_~"Yege u vf!gl~!e'} szereiti. 'J"ehúl ~zerelelel 
1.1!.ar. ~ !wm !)lmi'llelel. O a li$~la igrns<ig 
y.ehal Wazsdqol akar, 6 a megboeuífás 6 . 
Jo.~ó.g, O a .bé~esség IMene, lelld l nem II JI)Qru~ 
s«gol okar Ezt csak az emberi akarat hO/Ja 
fOldr,e, a gyU~ö!etet s az irigységet, a könyörle~ 
J ~ nsege\. Anllkor csak a saját akaralát követle 
meri nem bme~! el urat maga fejeit az ember' 
Al! It He e!ve~z ll a !;zabadstigát, nz Ö szabad aka
ratA!, ha I S'~l1é re hallgat. Es éppen akkor esett 
rabságba. Saját magának gonosz u~nvedélyének 
gyOlölelén.ek, kapzs Iságának, hazu : élet;,nek ~zo: 
moru }abla leli az t!l1 lber. Egy bürUl n Illa a világ 
s a fajdalmak és szenvedések ~a~b i : incseilől nem 
t l.! dunk 11lt'gsutbadul ni. Ugy leli, alw.rIyan mi 
akur/llk. Meri a;; ls/en nem igyakurla. _ Az 
iSlcr: i akara tnak felismert se csak felszahadi lja az 
embel \. Nem gépemberek vagyunk mi hogy egy 
ntilunknál hatalmasabb erő paranesáliak vakon 
engedelmeskedjünk, Az Isleu nem szabályokban 
és rendeJetekben jelenli ki ~ka r~tát. Nem határozu 
meg, hogy igy lépjUnk vagy ugy gondOlkodjunk, 
Az is leni akarat kilUzi a célt. Ember. az ell 
akaralom hogy boldoggá legy Boldoggá pedig 
esek II HJkéletessrg /I fjún lehelsz Ha o yrumi 
igyekszel lel/Ili, lIl iIIl rn va f!yok Ho oz en ako 
, atom a tiéd is lesz. Ha mm gyuj/aSI háborut 
akkor. mikor erl bekeliséget akorok e ! lJIdÖII : ha 
/l CIn I1r liföl; még a test~i!r is a les!~é", umikor err 
~ ulellek titc l,;et, hu nem csa lja meg emba az 
{·n.h .. r! amikor til mindellkil/ek igazsfÍl!OSOIl me/!
füdek, Ha megbocsáfa$Z az elIelled vérkezórrek, 
IIm!kor el/ mindenllap stázSlor megbocsdtok 111.'

ked .. ha mindez lenne a mi akaratunk is . ha 
egyet akarna a menny és a föld, Izu oz ember 
is a~t akamá, amit az Islell , ha minden, amit a 
lelk(Jn~, ez a menyország szépet s jÓl kigondol 
mi valóságba teremlenök il földön, egyUIt volna az 
ég bo'dogsága és a föld üröme az emberben. 
_ Mint a bimbó hasadása, szirmok nyílása, ugy 
bomlana ki az isteni akarat s az ember jólCevö 
kezenyornán, a mi boldogabh életunk, 

• • • 
Amig csak imah~llgerek, imagépek vagyunk, 

dkik nagyhanguan mormogjuk aMiatyánkol . s 
gyáván mégis belenyugszullk sorsunkba. addIg
megérdemeljUk ezl az életsorsot. Ahányszo~ e.'
mondjuk: Legyen meg a Te akaJ3lod, I1Hlldlg 
aHa a boldog élei re kell gondolnunk, amelyel .ll 
lslen akar a földre, s amelyel az ember meg
teremthet a fllldön. Aranyhid ez az imádság. 
amelyen mennyei éjet szill a földre, vagy az 
emberemelkedik mennyei élelbe. Emberek vagyunk, 
akik lelkünkben hordjuk iii menyországot $ annak 
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6 a pokot minden u en'ledésé1. ,'" ,k olyan po~lot ho'oh ide, ame 'y
cstik az örd(lgll lc , u h lcni aknal 
menyorsdgOI va ra z~olhal rajwnk 

amilyen ről csak ál modunk, amely~ rt 
n ,,,k : Leg I II meg il Tc akardtod . . , Mi 

ne csak II mClwybel1, de legyen meg 
a f/itdön is .imc~ 

földjl!n. H.iram hónapos köruljukat m~g6röklti n 
II f(il~l, amelyet lapaszl.l. taikrÓI több nyel'lt." 
kiadtak s amely Il:azolla Dnun !T\o~d I».r.itunk öss.le', 
meg:l llapiUsai t. Ugy .. ne1.\ .t cl!lt s lolgtlla az 192 1. 
nradn Erd élyben 11rl angol a l1l erjk ~ i Inlssió is 
.tme!~l.ek n!,!y lagja hira".! h~l alatt eIIP! '! el,, ~ 
g e! III' ''!!, h0ln' " plS2:talat(urót egy va~kos kólel 'l 
ao,OIl .k i, lur,l. tkOT."'a lókl!nt u i< koták es III egy. 
hill IJlttokok kérdésévCI Al amerikai ellyhh'k 
adoptá ló szen .. t~el e márls érezte Ile ugyan jótéko' ., 

O :;ru m me .d és a i;,~'.Jr;ec.ij hatását :lb' ","yag ia kb,all;, ric a lelki nyomorustgon 
r. . ~ a Tom 3 it tSlm II}' világon csak egy " " " 

C,_c-uetem I . ~ n~.ml pi: lallat segithet, amelyben elhlngonék a 
L~lckcmeló iinllep vou S tegeJen 1924. május \', !:Igra szóló angol áltamf~ rli unak til takozó su.,. : 

24 III dJe l Ől1 a ~zPged rgyttcrneTl, .\kk,,~ a'latla .Jfand~ off." 
u.i!Y:l"is ~ iI' cscs Ko!o~w;imak bujdosó Tudorniny . . _ DruulIn a:nd barátunk ~egutóbb i vil.igkóri 
CC)'ctme a poli tIkaI fudom,ínyok diszdoktorá'Já UIJ1bln :s, mmt a ~bldel'1u vallásos kO'lgres
Rc 'l, W. H DlumrnOlld, ancol urlhjriu~ Jelk t sz su ok Ió-ilk.ta , sok ló barátol umett nekünk 
ah.inkflá t. Ujb~t b _'e!1 a péld.szó; .1ó telt he. mind.:nfeJe, II1~g Indiában is. 
Iyeb: lól varj," D r<lmm 'Il e! b.lroitu!1k volt az, aki ll}'t1l és haso'lló önzetlen swlgi lat 'lknlk I 
1919 őSl~n elöszór láto;~ttl me,: e;";~lyi fdein· megtiS2:te ló jutalma al. Il d tszdoklori okte 'l~I , ame
ket oltani tll2Y n}'omorudJullbJlI s keresle az lyet az ~ idő szcrint Szqed:n Iniikódő m, kir_ 
érj 1ttk e~l!st ncm <.;5upin unilirillS tts l .. éreiveJ, ftrellc }-izsef Tudoman"cgyetem a fent jeiicIt 
hanem a magyar kiitbbs tl~ek tóbbi Ilgjaiwd i;; lI.:liJon iinn~p~lyes kere;~k közölt nyujtott ,1\ 
anJirc 8 na ,j kol"2>v~ ri id őzése alall bő alkalma D~\lmmond blTátunknak, az egyszerU, de szó~i. 
nyilt, Tan:kskozolt Ferenc J6zsef pUsI'{Jk urra l, lIIon dő és nyilt szivü, nnilirius lelkésll1ek, akin":! 
M)j '~t h Q llszláv, r. kalh püspökkel (~ Nagy ig,vabb b~ril.tj a. nem ige" van a magyar Ogya~k 
KlI roiy, rt! püspökke! s az ö k ,üzend l ! t~ átvette a ~ e,-~~z 'IHigon, 
kü!lö ldi hitrokonaik számára OgvvM ek, orvo~ok, fil. 3uláb;:n olt vo l! az egyetemi la"ács te l· 
el'!)'ek mi Imárok s:u t'rd Hyi nemes cu lictok j$ diszben, Jő baráio!t a közelbő l és a tÁvolból 
képviselö; fcharták elMe :ut a siralmas helyl e tet, A m=6hl'olts.1gtól ko:myezö Unuepi közön>l!g. S 
amtlybe a román ónkenykeM s wdor!a a magyar a lelke i Hjuság. - At iinnepl ül~s lefolyását IZ 
nemzeti ku lturál, feilyeg etve egyullal a lör!l!nelmi unnepelt szimára Csengery professor ur latin 
egyhauknak orsz.ágos tÖTVén} ckbell es 3 Z európl i ' lIye !ven lolmicsolh. Al eskii t dr, Drummond 

" nagyh!lalml k Idk i i ~(fIcreteben bizto:iilott jogai t. szintéa latin !lYelven teUe le S ulána 'a kO'le!
D:ummJ)nd barátunk a ~zel zett infor mációk és kező angol nyel'lü nYLlatkozatot olvasta lel: 
benyomáiok alapján, rÓI' idesen meRalkoUa a maga " Rector /'I'lagniFice, - Lelkem mély~ből 
\'I!lem~nyél s közólte azt az akkori angol lömeg- köszönöm ell a nagy ki ilnleltsl, amellyel tnge 
bizoItal BudapeslelI s az 6 b izialádra kOlölte a met ez al eg yetem al Ö tiszleletbe li do!(lorainak 
párisi b~kekon(erencia illetékes atosztál )!ával is, sorába lelavatolt, Bkmikor szép és d ic ső dolog , 
Q:lahaza pedig él6szó'Ial ts itásb. n propagandát ha II tudományoknak ös! fészke vallkit 1; ~be1ebe 
Inditott, hogy ~ z angol-nb z faj i ga ZSágszerető logad; ~ z #l 7. 6si lészek, amely a tudo:nán vos 
&deklőd és>!.t lelébressze az erd ~l yi n.lty iránt kuta tás éi érelt bÓlesessl!g ápolásában u egésr: 
Erdély Irint, ahol cgy szcrcncsHh:n gondoht egy miveit vil.! g,n szép nevet vi'lotl ki mlg.inak , At 
. lIcsonyabb kultura kOlmánya ali ~n örömem es kivállságom ann! 1 nagyobb, mert 
eurl!ves magyar kultur!t. Ami pedig _ tisztelem azt a hősies magata rtást, amellyel Önöi!: 

.'.' ::,.- hom.i lyt vet az .iltatános viselUk es vise lik a r.ijuk szakadt nagy szen:n· 
,:,).5 a vall.isi ~s' cséUemégct, s egy percig sem engedtl!k megtll -
.. , gatni a tudomány bü~zke lo~gó.j ilt, ~~ köril lml!· 

nyek kötött sem, ami!tOr a kloll1yhltueknek kl!t
ségbe kellel! '1olna eSlliók. 

llUiUk a 
'!~ az itt • yekne1L: - ugy 

Imig egy magyar 

De ebben a kilún tdl!sben, l ez a 
magyar cg yetem II mai nnpon ej;l'y I f~rtiurll 
ruház, szcmelyeml61 eltekintve .:;;',"';i ;:~;. valami t. 
a ," i ennél 50!lkal fontosabb. " , ez an-
nak a ta rlós barátd gnak, . oru águn -
ka l szándokon 41 I!n bizom 

::~li~:.::,r~:~f:~:~ ' ho. , 

abb ~n, ' ! 

kat soha 
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Innak 
Rtgla 

!,,~ voll a 
~lterml:-

tisztelt 
egyúlt or

a:!: ünne
I 

is kivette 
József és , 

i,~ ;: éS lálla "" meg
IS szi-

hogy ill 
s tisztelgő 

ködös hazá
magyarnak is. 

HIREK. 

adóDlINq:ekre a felemel" nem vonatkO111I:. Albi
lalos e'Zérl & hivelue nézve & jobb az cgyh4zkOz_ 
ség uempontjából is, ha mindenki módja éi 
alkalm~ szerini befizeti adóJ" mielőbb, mert igy 
elkerüh az esetleges - Islen ne adja _ ujabb 
felemelésl l> u egyMzkOzsélj: is elkerllLi az. ilyen 
.~ény.szerked~cskedé~t · híveIvel szemben. - Itt 
kivánjuk meglegt~1.nl, ho~y az ~rsz~gos ~lIitésre 
vonatkozó • GYllJt6lvtket a Vidéki Umtáriusok 
egy részének már. szintén elkllldöttuk és klJldjtlk 
fOlytal ól.ag~san mmden magyarországi hivUnknek. 
A ~YUJtt~s l engedély junius 30-ig szól de a 
gyültés {dtjinek f. lvi decembe/31-ig' leend{j. 
meghosszabbftdsderl mdr falyamodtlwk a m. kir 
Belilgymilliszltr /Irhoz. Al engedt/y t erre mel:. 
is k.aplllk: A~dig tehát mindenki gylljthet és 
gyIlJts~n. LS mmel többet. KérjIlk hivei nket, hogy 
a gyöjtölvet gOlldoson óriuék meg és aminl va/aki 
Q maga gyiljlését befejez/e, az a gyOjWIt Dssze
get amellékell csekk/opon adja pos/dra, a g)'Oj
törvet pedig küldje vissza budapesti egyhdzkijz
sigünk cimtre, mert nekünk azzal kell elszdmal
nunk. Más pénzt pl. egyházi adót ezen a 
csekken kDldenl nem lebet. 

Husvéti DnnepfinkOn Budapesten u/vacsorál 
vetlek 583-an. A kenyeret ez alkalommal Józan 
Miklósll~ főtisztelendő asszony, a bort pedig 
Szalhmáry Pál·hitrokonunk adományozta. Köszönjilk~ 

A "Budapesti Székely Dalárda u Tibold~ 
József karnagy vezetése mellett áldozócslltörlUkul\l 
este 6 ó rakor hangversenyt rendezett a Deák· téri 
lutheranus iskola disztermében. Ezen a jól sikerIl It 
hangversenyen a kiváló mllvésznók és milvészek 
zene és énekszámai közben Rev. dr. W. H .. 
D rummond angol hitrokonunk tartott érdekes elő
adást világkörüli uljárÓI. 

Pünkösd finnepén urvacsorát vettek 460-an. 
Kenyeret ez alkalomra is Józan Miklósné föt. 
asszony, bort pedig Szathmáry Pál őrnagy és dr. 
G á I s z é c s Emil ígazgató hit rokonunk adtak. 
KöszönjlIk. 

Elbunyt. Nyíregyházán lakó ~siky I ~tván 
és neje sz. Siménfalvi Erzsébet hltrokona1ll.kat 
fájdalmas veszteség érle f. hó t-én 18 éves.~m
nazis!! fiuk : István, amínt szpmoruan IrJAk. 

visszaadta lelkét teremtőjének- o Oszinte részvé
ionket kllldjUk s a jó Istentl.\ l viganta lást kértJnk 
s zámukra 

Dunatllzameatl ElYb'zllGrünk ~endes évi 
közgyillését f. hó 29-én (vasárnap) tartja Déva
ványán. A gyUlés programja lapunk mAs helyén 
olvasható. 

Valll.atanl "Iugák Ideje Budape.ten. 
Elemi iskolások részére ; junius l~n, közép
iskolások részére; juníus 22·én délután 4 órakor 
a templomban. . 

ContlrmathU Onnepét a budapesIl egyház
község AldoIÓCslIlörtökön ta~otta •• ~eJy)alk~~~; 
mal 30 illU n/)vendék (20 fiU. tO J""ny e 
részeallJt ÓUIl Mi/dós pllspOki vikárius kezé~~ 
az uri sunt vacaotA.ba.n. Az átdá,t reájuk - k 
levő kedves Yend~nk - Rev. Dr. W. -

, 
I 
I 
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AJ; IfjulAgt IlteDt!szlelet Junius ~-.én 
al ~hb.kilri közgyUlés mIatt elmarad. De Juhus 
is augusztus utolsó vasArnapjain a rendes idOben 
dtlul4n 4 órakor megtartjuk. 

A ne,edl rdorm'tua egyházközségnek 
junlus 21 él 22-én harangszenlelési éJ orgona
.. .wi Onnepe lesz. 

Az Uja..,..o%". A buda~sli egyházközség 
Kebl! Tanicu I hO l-én tarton gyllltUnek hatá
fOUtából a budapesti lelkéni hivatal lelhívja il 
8udapnlen lakó unilirius ~yelemí és IOi_kolai 
balll'lóbl, ál1aláb3n a fels6bb l.nuló ifjusigot. 
fkCJ' I·kl.scimét, jetenlCii logl.lkods4t s álla
b&n br:/yutét mielőbb - saját jövője üdekében 
ia - jelenbe be 

-
Unltirlus Egyh6z1 la;az,at6 

Tanác • . 
O"? unilArius egyházkerUlet ala-

i 14·én d. u. 6 ólikor 
I templomban. Ekkor 

hatáskört betöltö 
jogtanictOlI és 
neveleslIgyi és 
• nervezehlek 

; .... 
oko"", 
T""" 

~"alcul4':'1 b fdktrt dr. T6thOyllrgyt!blabir6 
afi~I, hogy ~merlHIe a lubilyutoL A .Subily_ 
ut ilmettetéte ulln mtgeJtdle. eynlb. 
vtlauUal. 

A d lantA.s eredménye a kllvetke~ : t. vr. 
ldgl ElnlJk : . 10eondnokl hatAikörrel; dr. HajÓi 
Béla ny. mIn. tanác_o 2. Tflkdr; Biró Latos 
lelkész. 3: legyz6: eR:yh. ~nér6l ; Barab4s istvAn 
lelkész. vIIAgi rbuOI : dT. Déul FeleD<: táblabir6 
4. I~f(ta"dcso • .- Báró dr D1niel Gábor. 5. pt"z~ 
Ogyi Blzcltsdg: ~lnlJk: dl. Mikó GiboT. Tagok : 
Beke Mózes, Dlmény Mózes Faluvégi Aron 
MM~lfy Domokos, St~kely Jan~s. Székely MÓZH: 
6 .. Ne~eU$agyl Bfrcltsdf!: EInOk: dr. G')!hárd 
ZSI.gmond. Tagok: dr. Jakabhá~i Zsigmond, dr. 
Nylredy JenO, Pál Ferenc, Szentannai Samu dr. 
OrmOssy Gyula. 7. logOgJli BlzOltsdg : EI~(Jk: 
dr. Tóth György. Tagok: dr. Ádám Dénes, ClOng
vay Géza. dr. BaJb~ Ferenc, dr. Gothárd K\lmin 
Imreh József, dr. Orm~sy KA roly és TOrllk Gtza' 

Az eredmmy kihirdetése után a gyfllk el: 
határozta, hogy atOrvényes megalakulást kö:di 
az Egyhá~i F~tanáccsa l . a kormánnyal, az Osun 
magya~o~dgl bev~1/ és el ismert ker, felekezetek 
egyháZI IOhalOdg'lVal. a fóváros polgárrnesterévet 
és aZ angol és amerikai tá rsulatok vezetOséR:eivel 
. . VégQI I ,gyUlés UdvOzOlte Józan Mikl~ 

vlkA fI ~S e.gyháll és dr. Bajós Béla köri I. gond
nok vll1\g1 einökOkel li megbi~ta az elnökséget 
azzal, hogy a megalakulh alkalmából üdvOz16 
iraUal keresse fel Ferenc józsef püspök Ulai és 
az egyházi fOgondnokok.l. 

.. Kis biblia." 
Irt.I : POlI" b'elt. 

(Ki.dia a . MarY.r UnI/Arius Nöszilv~. Ár. /!ooo K. 
Kapb.IO a Itlkk&! IrodAlwIn V~ Kohtry·u. 4. 11 .) 

(folytalis). 

A múodJk rwben vlgiJ! vezeti at olv.tS6t 
I "Pap bicsi" aMesleriletén. Ragaszkodik egyes 
helyeken a bibli.i n. iv csodj~ leiréihoz, de 
csak a:z~rt merI ez sz~p. Itt is I lanulsjgra for
dítja a gondot. Különösen lelhannálja az . rkal· 
mal a lani tAsra a "Kettős parancs~-ban, a "Heui 
beSzéd"-ben is •• Példáutok"·ban. Aminl ar 
első fm az 6-lest.mentom törlmti könyveibe!, 
ugy a misodik du az uj -testamentomban nagyon 
kedves ItIlauZ1.11 szolgilhal nekllnk. Itt is mese
u ulien mondja el IZ eaem~nyeket és a 36 okt .... 
Ion egy kivetni való SZÓ sincsen. Minden mon· 
datból csak stipet, jót és nemesei lehet tanulni 
& tanulni lehel mindenkinek, kicsinynek, nll2J
nak egyarint, legyen az olvasó tanult, vagy tanu
latlan ember. lU is az az uJs.Ag, ahogy elóadjau 
eaeményeket. A modern ember irja I ~ Jézus éle
tét a régi kor mély v~lI.isosságivaJ. 

A harmadik réuben egy n~h.tny verses imU, 
a magyar Hiszekegyel, Hymnus ts Szózat két 
első vel'ssllkit, a ""it nemes irredenta da'" & 
fO'IdOllI!. 6sszedtoa:ltott ecvhizi énekeket v~ 
a Mlltyhkot, IZ apostoli hitvat"'t és a tizparan-
c:M10IlI04 (v.tlfoztllott alakbln) közli Ez a r5 .. 
-J' .... a kilBnó pedaaogust. • 1dv6 Idv", is 
a po 'h r I M ~ttef!t 

EnmJr a kehes leb WIn) ........ IIIdi~ 
ar6aUneI & IeW élvaetlel oIvcb II, 
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..]fdI is • uermckek" b.f.jos Upe dlRiti. A 
;.JCII.blbJu" Inegjtltn~tl IZ .f.ldozatkhz Magyar 
lJDittrtus N6szövds~nek kÓlZönheljülr. Az l) 
IrDqrdisOk. b6kuim!gük ~S minden $1:~pirt ls 
l6ftt Jelketed6 szivük tdle lehct6vi enrek a 
It"d,es kis \Wnyvndc mel!jelc n~ét. Azt II ~ltm 
.. Indny.f.junll ne~ben szólok, midőn mes,:hajolva 
az 6 naO'Slgolr elólt, h,tis szivvel köszönöm 
meg az 6-A1dozalkmségüket. AzUI a K;ondolattal 
IeIuern be ismertelé~emel, amivel a püspöki 
vlk'rius bernubU:t akózgyúlhnek: ennek a 
könyvnek m'r rlgebhen meoi keJtetl volna jelen
nie ls rn~g hozdlcszcm: v~riuk a többi szüksé
Res tankOnyvet az ó tollából, mert 3 háboru lla
lYon hiinyosú lelle a mi vallAstankönyvi irod11-
munka!. Aj.f.nlorn e kis könyvet u,"Y II tanul'" il· 
jusig, mint ös~zes hiveink figyel mébe. Olvassák 
fl, mert sok ujal ~ szépet Jognak bel61e tanulni. 

fJjvdry Ldszfó. 

feldós kiadó; BIRÓ LAJOS. 

BIRTALAN LAtoS 
_ kárpitos és diszitö 
BUDAPEST, VII., AKÁCZFA-UTCA 58. 

flriUal .lIgol 1::6r-. szalon· ts lüggönj'diuitfuktl, 
todb'" subadon illó ottom1n tbedl{i·div'nyoll:, 
"'-UatlJ'OiI ~WklI, matraeok, Iblak,oló1r kbd
ttstt Ú 1I1116k p:lornidu l II legiutinyONbb -'ron. 
Vidtkick 1IOr000~lvül pOIItosan kl$lolgtlIAlnak. 5z6. 
nyqtk , függ6"YOk mtg<l~b'l ti molylal.nil-'~I 

vtllalom. 

Támogassátok 
dr. O.i I ff Y O.i b o r Iltntélyu vuetbe alal1 átló 

"Cyklűp Cipőüzemeí" 
VII •• T"~II".I .. 1' .• ' ... 

.tIOI i~I"')'OII ,'or m~rl~k u,i" kf<.zlllnk II 
elq,/ms, b""S Itm és nil; 

cipőkülönlegess ·'gek. 

Kádakat 
PlIttonyokat 

Boredényeket 

Tragec, okat 

Kocsirészeket 

készitQn 

E' KARm m TH AH ':.:::= 
mh'.II' ktft~kfd611: _ ...... 

BUDAPEST. V., AlKOnl,\NY-I.!TCA lit szA~\. 
/tIiaal:aki ~O)'llR ... k ts dkkek. Olain" kellŐ
anyaROIt, min'len me.6gazd8'ági es egyéb 
iP3rig Jzám~r.1C!dUI'ny(l$abba" kaphli!ó~. 

BERDE L.flJOS 
cipc!\zGzlttt 

Budapest II. 8 '1 t1hyóny-utca 48. sdm. 
Férfi ~ (lői cipőt m":rlék ulán késliM<. 

Javítási is vá!lal!'lk. ,'Mrsékell trllk. 

"S TUDIUM" 
KÖNYVESBOL T 

n udll"nt IV, MU1eIl'" KGrul 21 114m. 
Tele1rn: N'IIf , hzl Hdei}1d bGI Tr'elon 
186---87. ~hll:ult u) v~lIal:'" 186-87. 

5'."~~'lInk,j,~. ",~P m.lllml, egyM .. i b ~gyelett.i 
tankIlIIV\' k ral I. ra. ee~urtl f~ sú!!i, ",!p~ 
k~pb"'Ó k,ll'<ilJi ,'~ bell':",ji kMy,,1 éo- fol}'ó:l'3lj1o' 
Vidtkl munnd.lhektl ~"r .. n.os gondosan eJiIl'~ t 
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: Szolga Miklós ' 
: ÉRrEKPAPIJ~KERf:SKEOO I- f 
: Y, B.I".ny·utC. 21. I. 14. ... 
: Hilroko!:"k""k é,I'.kl'lpir ,'l1eltll ~8 ela<lb<ll 
: 1.~H<I"C1(o1 II 1.';t~l, lá lr.ellclI bOn)'oHjJ 1",,\ • 
• : Tdcfop; g)'l_71. ' 
: Hh'llOl"" f rAk' ,t, ,. !l_I·i~, d, u' 5_7.jg. + 
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JÓZSEF R. T. 
Kálvin-tér t. 
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