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Pouon)' , 1848.

• ..u&rius qyUz történetében. beken a
Magyarországra nézve, hogy

Erdé:yr~,

..Udvözlet:

kor .

religio).

aZlln, n

eg~z

. A ml Urllnk IstenUn k U d érl kiv~ nok
néked jól."
Uolt CXXII. 9.

és Fl.'!t i s zt elc nc ő PílspI.'Ik Úr I Kedves Testvérfink I örvendezl.'! lélekkel és testvéries melegseggel
folytán a szent hivatalt.

kölcsö nös bizalommal és ,gy

ezen a
és a mi
azoknak
mi ndezek
I aggoda lmai
mun kával kell

a közöl, evangeliumi és ne mzetmentö mun kára ezennel felajánljuk a mi kicsiny, de
l&iekvő, most is mártiromEágol hordozó, unitárius egyház unknak szíves készséget, jóindulahl
támogatásU S cserébe viszont nem kIvánunk egyebet, min! a nehéz viszonyok között megértI.'!
Jeiket ~ .lestvé!ies jóindulalot. Amennyire Tégedet ismeIUnk, hisu uk is, hogy ez a Tc részed ről és
a gondJ3!dra bizott nyájban nem fog hiányozni.
Idők .Jele és .az áUalunk eleilOI fogva ápolt lelki un ióna~ szép és me ggyőző bizonyité k.!
bogy azelö.u IS, de kivált a nagy összeomlás óta a Ti templomal!ok országs.lerte megny!ltak ~ ml
b6ídosó SIonunknak számkUi201t tagjai elOII ; és mi ugy meheUUn k az Urnak házába, mmtha
ltazamenlunk volna . Es mi ~a kugyan ha2amentUn k. ts mi igwn otthon voltunk. Es megeltgíttellllnlc
liba mennye! Jeluzsálem javaiYal. És hálát ad tunk a mi n denhat~ Is!ennek, hogy ezt megérnUnk

.....

~.

Ez~rt, kedves TestvérUnk ! hadd Innjuk ide, a Te IInnepi koszarudba i., az adv, az őszinte
bila ts köszön.et hervadatlan vi rágait, a ml Utunk Is/enQnk házd"! Neked is az tC~$Z ~nntp/6

Jot IdvOnva. Ezek melh!, fogadj el, kérlek egy virágszála! Erdély bérceuóJ .IS • • ' .
.. Hervatag a ~zine . . . Keselű az [ze . .. Az mata meg - mmtha a
Ne vedd zokon ; de a mi ha2ajöv(l lelkIInknrk az .a meggy(l~ődése,
a menyasszonyi kOSlorubOl sc m .subad. h i~ nyozlJla . Annál lDkáb ~
mi kOlOS M cs te rO nkt ől, az Ur Jézus Krrsztus tól ör/lkOIt 5zomOlU
ma _ lsten kegyelmébő l _ diadalmi jelvény . .. legyen
;~~:::
a
Onnepi kouorudban _ porbaomJolt, ~zent Hazánk és vezeklő
il
'"".,. SON'.ban - egy szebb és jobb jOv6nek biztos zAloga.
.
__ _"';~;;i.T~,,~'~
vérUnk! _ A .MollYar H in ektcy'" jegyében még egyne r, szJvlJ.étr szent
• Dr. Anra] Géu , dpn'nlúll_rtl. pOs plllr, beiktltó O onep~ ly~ n, P~pa, 19'24 okl. 29.
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b gósággal köszöntOnk Tégedet ts az IlnneplO gyülekezeteI. Az lsten megáldjon! At Islen ueresBen I
A~l l ste n ... ~léreJjen T4:edef. lelkedne k szerettei t ~s a gondjaid ra, bbaU Nyájat, mind többről-többre,
lelki nyerc;;égröl lelki nyereség t':, hogy a Gond ~ lselö Islen ~ tya l oltalma alatt velü nk egytlllnapró!_
napra gya rapodj atOk és nOv.ekedJetek Abba n, akI a fő, t. I. a Krisztus. Ó világoljon elOUll nk
OrOkklln. mini a hegyen éplteU vár ! - Amen.
S:urkcszI6.

Künn és benn.
(Immanu~/ Kant, J 7224-t804).

Kit da/og vun, ami mlnktl mindig uj is
csot/dfa /ra is Ifu tde/re Irtdit mal!Q [rdnl:
és a:: erkOlcsl /(Jrvény a
Nem ls kell kere ~nem
n'~:~~:t,~:;:~~

"

burkolva.
Állanddan
és (Jntudatra
egész

vagy
ott von /
i bresslr ta
vUdg. Az
/etöli be,
régiókfJo
A mds/k ~:' ~,~
ki s
jdban
a
ti3:tult
,omelynil fog vu érzem . t~~;~,
hogy az
nem pus!ta eietlege3stg, .1
'PINn otyan tgyetemes UiJkstget "öfol ill, mint
amolt a ld/ható vildl!Ok birodalmóban : egy
egisz vi/dg.
A világmlndenslgfJen ul in !on fossdgom
egéuen ell/jrpOI a cSlllag vildgok millió[va/ sumbtn. Testi er6m, s~/psif!em hanyatlik, amint óure
jdr oz idó s a hulló fulel'tllel v/,'sza kell ftrnem
a porba, ahonnan vé/ettem. De el P!nlsigem megmarad, meri ebben kO/(Jn ilett t ~/ek. A kebelem .
btn. ura lkodó erk(j~cs! (Drvlny megóv is j oglfetlem/ engemet az Ido muló vdltol ósaitól. Véges
vo/tomu! egybekapCSOlja a Vigtelensig DrDk
sul/emel'eJ.
P. b.

,ti,

" ,t,

Angol -Am erikai U nitáriua
Misszl6 Ház munkaterve.
Olvasóink bizonyba mindnyája n hallottak
mA~ II tl:irekykek ről, mely az amerikai és angol
eg) házak ull.1n Budapesten egy Uni tári us MisSl ió
Hául aur I~teshen i. Az intézm~ny részletes te rv~ről ts c.~IJár61 azonban a tárgyi le hetös~ ek
hiánya mlatl mindezideig nem informálha~uk
kllzOnségonk~t Most azonban. I l'1 i!o:or legalá bb
reuben oda Ju tottunk, hogy mun kába kezd heilInk
5ZlIkségesnek tartjuk at. al.1bbiak kOzléstt.
'
Az .
e sorok .
I

~k is melegen t1dvo,Olték a gondo'a tot s egybtn
19~ relet teltek, hOl Y Egyhbi FOhatös.1gaiknil
~ mden t elkOvetnek, hogyatok a Icrv keresztnl_
vl !~lél számunkra a nyagilag lehetövé tegyék. Egy
éVI propaga nda munka, melyben az amerikaia k

és a n~olok részérő l ktuönöscn a mindnyájunk
ál tal hsztelt és szereteti haráta inkat, dr. Willia m
~rLlmm ()nd és d r. Louis C Corn ish urakat
Ille!! kOszönet, meghozta kivánl gyQm ölcsét 1923
év .nr~rán misszió nk cél jára u Ame rikai és Angoi
Unuanu i Társu lat ok kOt Ose n megvasarolU k a IX
ke ~., Ráko5- Ll. 3 számú 407 ni!uszögOlön kOrOl _
~p ue tt háromem ele!e3, . 3 ~ laká sos b ~rhjut s az
mtél m ~ny szá mára éVI Sl ubvenciót biztoihottak
veze tésére p~ dig dr. Csiki Gábor !el k(~szl h/Vlák
meg.
Mu nkaterv llnk rlll, amil természetesen csak
fvkozatosan , a mint az éplllet SZÜkséges részei rendelke zésll nkre jö nnek, való sIl ha lunk meg, a kövelkezőkbe n ki vánju k uni lárius társadalmunkat tájékoztatni
l: Misszió hizunkba rövid id ő n belal egy
mh odlk templ omot kivánunk beépíteni, hol vasárnap délutáno nk ént 5- 6 kOzt re '1 dszeres istentiszteleteket tartunk Sokan vannak hiveink kÖzött
kll lönOsen az I. ker. egyik negyedében és a VII.
-VIII - IX . és X ik kerü letekbe n, ahol talán hivein k . tö bbsége él, kik mar a távolság miatt sem
tud lák m eg l e vő lemp'omu nkat szivIlk szerint látogatni. Uj tem plomunkka! egyrészt
a nehézségen óhajlunk segiteni, másréüt
a d élutáni
j
ten ni a
istenHszte tet tartássa! lehetövé
azok számára
a KohinI

!i.

, i
a z.·.·.~~; ;
, ~Ien
i szerint valÓ
2. Az éplllet III-i k emeletén if úsAgi otthom
sze rvezü nk, E bbe n IZ ottho nba n hajlékot kiván unk
nyújta ni mindazoknak az ifjainknak. kiket a
a szülói h.uuklól eJsukitot! s is kolai
",~i
Budapesire hozott. A~I
at otthonban bec;;lIletes
;;.,:,,;,
és tiszla erkOIesli
.

Ok.,

"
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UNITÁRIUS

keretei közöll egy
Dll)' egyeSIlIeibe szervezve akaljuk látni min~1
eJGbb magyar unilárius férfiainkal. Az eg ) c~llIet
elija az hogy a tagok e!öadllso k kerd~bcn egyJDAsI kOlcsOnnsen oktasstIk, ( v/l Uá~ ~rkölc5i , társadalmi, irodalmi, művhzi, gauJasilg l stb. stb.)
melyek a mai kor emberét általában küzelrOl t rd eklik. Az EgytsOlt! tagjaiban ápolni fogja ti magyar
IItmzt!i ts az unitárius vallásos öntudatot. Az
Egylet jelszava a kOlcsönOs !;{crdel. A tag k kölcsönösen scg tlik eg)mást a társadalmi é/vényeaOJts ~s az életben va Ó boldog ulá s I rtn, hogy
kj. ki elnyeillcs!e uorgalma ~s te he tsége gythnO~
aét. Ha60 nló szc rveze tek amer,kai cs a,:~ol um"rius tá rsadalmak han már rége .. nagy 1;.);crck~el
dolgoz nak E sorok íróját az amclikai El!yc~lllel
elnöke amerikai la rtózkod;ísa idején sze mélyesen
is ké rt e és azután levN utján is sOrgeue, hogy
ame nn yibe n hasonló magyar EgyesIllel ucrvcz '
hető, sleletnének a12a l uerve s kapcsolatot terem,leni s annak segM jobbot nyiL,lani. Hogy m.t
jelenthet f~rfiaink számára ily eg)'csOletek be való
bekapcsolódás, melyek tagja az amen kai tudomá"yos és galdaiAg i élet kivtllóságai közlll kerlltne.k
kl - az elO re ki se szamílható. A megalak.ta~dó Unitá rius Férfi Egy let szamára MissziÓ
Házunkban állardó helys éget biztos!lunk. hol a
lagok kOzOs találkozásra mindig össz(> g)'Olhctnek,
5111 t ervGn ~ ben van egy UnitáTius Kulhir Klub
szervezése it;
4. Ugyszinlén állandó központi helység.el
kivánunk bizto~ ita ni a már régebbcn megal aku lI
• már régóla oly szép és nemes munkat végző
Nllszovelségllnk szamá ra is. Az akarjuk, hogy
ez a nemeseéIli intézmény Miss zió 11ázunkba~
alland6 otthont találjon. Megakarjuk adni a IArgyl
tehetOséget ahhoz, hogy Onművelő gyiiléseit helystgeinkben gyakrabban tarthassa s jótékony tev~·
kenységének munkamezejét még jobban kisz éleslt~
beue s az amerikai és angol NőszOvclségekkel
szervesebb és szorosabb kapcsolalot teremthessen.
Az ameTÍkai és angol Nőszövetségc k jelentetté~,
bogy ny o mo renyhil O akc iÓI folyta tnak lovAbbra .s
Budapesten fi ut a Misszió Ház vezelőségc ut jim
óhajtlllk gyakorolni. A Ház vezetOsége pedig cbbe n
a munkAban a Magyar Unitárjus NőszOve ts ~get
téri segllségOI.
Ó. epllletü nkben let:alábbnégy szobát vend t gszobbá aka runk átalakitani, hogy azok a tesi.aeink, kiket [lgyn·bajos dolguk a vidékről vagy
re_tlq más országtészekbOl va~)' világrészekrOl
W6GkfUt Budap"estre szóm, drága és rideg sUiUooa

3
helyeit Mi ss~i6 H:lzunkban blIr~ l oQl!"s ollhont
tal;i tjanak
M i~S2i6 H.lzul" kal AII~tában t:~yh~"ál~ada l m'
életIInk kOtponti!lv:.\ klvllniuk avatni. ahol uni:áriu&
té.rsadalmunk minde n n!luH\ ls rd nr.iI 'a ~ ia meg_
tallllja szellcmi láplalc~f,l. !iőt :1\76 ak<d·fit is AH
akarju k, ho!.!y bi:lö:e lIunl Hdl clll\ k07.po11lból
élő \lit és leiki e rO lIrnd)o n S7CI I ~Sl"
Közelehb
aka ru nk jOnni a val6 é lelhc~, A'leva nl;e iUIlI v it!l~
gilása mellett U1eJo:\lldá ~ \ kcre ~O T1\( .l ,okn az élei.
problemákra, melyek áll andóan \el kUn k(\'1 lekilsznek, melyek 111.indnyájunkht. egya rá nt logtalkozllllnak. Meg akarjuk V:116 ~I \ a1Ua Sterdet elvct. Seg!teni akarunk azokon, akiket az IS'ell gondjainkra
bizol! A gyakorlah kcrcszlcny ség proglammjM
val liuk AU akarjuk, JlOgy ~enki se tegyen kOzOI .
\Iln k, kin ek OrOmét s b.1 nal:.\t egyaránt meg ne
oszljuk 1; akinek. ha szükség, segitő jobbot ne
.
nyiLjlanánk.
6. A Miuzió Ház tevék en ysége nem szori!kotik csupi!. n csak a fOv.1 ros terll1t:tére Enn ek az
imézménynek lesz a feladata a VIdék i városokba n
szervezett vagy szervt zcndd filiál is, ille tve sz6rv!lny
g)'Olekezetek lelki go nu o~á sa s azokban re ndste·
res islenliszteJetek ta rlása Ugyanakko r összekOtő
kapOCS marad a magyar é~ II kllllöldi unltArius
egyht. tak kOzölt és szervezctt in tézményc az Uni ·
tárius VilágsIO l' etscgnek.
Hogy az itt nagy kOrvonal aiban kOrDU rt
m unkalelvllnk M I mikor n'enny i! tudunk mcgval6s Ua ni at ler ménet e5 ~ n nagy mért ékben egyelőre
az ado tt vi szonyoklÓl Ill gg. Mi ..anal a reménys~ggcl kezdünk II munkába, hogy las sank ir l erőS
akaraHal minde.. akadAlyt ~ I kellll l eg), őznllnk .
Bizun k II kOTT1lány igéretébe n, hogy hAzunkban
legalább azokal a helységeket, melrek l1 )omorgó
. fiaink elhel}"ez~sére szll kséges, rövld escn ren~el :
kezésllkre bocs~1 ja. Bizi' ~I.tv.a vag\ unk am ~ rlkal
ésangollestvérclllk tovább. JÓ111dul 31á ról. Smmdenek fölOlt bizunk am indellható blcn segedelméOben, meri _ Ilgy hisszllk sz!i n d.é~ul1k, lI Z
szive szcrint való
Dr. CSiki Gabor.

Egyházfenntartás i Al ap.
Újabb~n

a kövt!ke7ó

ado mán yo kat jegyezHik le l a hhi nap16b!\ n, a mi At.pu nk J av~ ra;
SrilAld Stla 180 eltr, tl r . . ,\Ilkó QAbor. dr. Slln~e
Jinos Rev f~d lI.nkln!lOn (loIl don) tl)l)-Ioo eu ,
ön. Bogya; K:!,n;:inné 80 ucr, ,\101110$ JÓlSt6é~ ~~:i
Soós Anna , Mende ,*Ia 50-50 effr Suph
l,ivinn1
Kov:lcll Albert (Oyöng\ösj 41)- 40 eter, Dénes i ferenc
37 eler Köll 6 AntIrAs jSalhalom), dr SUI1,g)Jt~ M~lhé
30-30 'ezer C$~,e.y rpád (Bp,), MlgrJY ~se, . , J'
,
D okos"é Gregon
•
Lajos (R.ákospalola). ilzv. Rend ~:rcnc (c..UdömlllkJ 17
nosné (Göd), 20_20 uer. Tak~ca~ 14 14 uer Onnö:UY
"er, Shit Gy~I., 1<'rtlloll tslvánn M -1)5i Andrá, Wasld
Zsigmond 12 ner, Tövi,i toUrton, JI
' 1<
'
O
Jinosné &Iihs And"'" (Slekdyden-)
eler 'h
Eze r ki vúl az ond"Os g) űJlés IS. s.~épt' " ~;
lad. A n. ki r. Postalakare~pél1zL!r Utp Ol edd."

to-:-

. . . . .~·
~7. .. .- - - - - - - - - - ·
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•

ktzb ~(!c lt 63 súmlaki vonat surlnt I gyü!tés
ered l
f évi november l-tn: 2697-1956 korona~ eiY.es I:YÜj!~k. által bckil.ldöt~ ÖSS2:Ci c!
az Unitirius i:.tel;i l05 u/,!V1 sd.mában logJU~ nyug
túni. Addig is alon bUl úgy II [clkc ~ gyúl16knck,
mini aszives ad.1k<miknak IZ cg)'h~~k.:llStg~·
sdröl iliUs kösxö'tctd mondunk. Kél"Juk • gy11, 6
atyaI akai és &!:Ic!cód,ikcl, hogy f. évi "d~mbcr
31-én urjjk Ic a gyiijt~st, az iveket kuldJé~ be

Ar

• lelkészi hil'al~lb3, a g}'lljtólt pénzt pedig a
C5ckklapon fi zes~k be It p )st. llka~kb • .

'.XII. közlemény ös,'zegc:
XIII.

,.

"

26,664.180 K
1,101

Egyatt :

orra

27,76~.1S0

K

K

IC)' szólt a Mester.-)
• At én ne J~ mbe' ketten, avagy há ' man,
Ha CiYbegyültök. én is 011 v3gyJk ;
Föléttelc k, a néma éjsukábm,
At én kereul~n, ú la föl r.:ruog.
S amit 3! én nevembe ktrt - k
A ~ ~n A t~'A n meg3dj~ néktek l ... _ Ig r u61t ti "l ester, hangj~ !:Igyan zengő,
Minden ~UVl - egy bo!do 6 abb jövendó.
Igy slói! ti Mc ;'er r -

~i a hú !anflvány

• • •
kelten, avagy

é~

HIREK.

Ro,~tvezct6: BIRÓ LAJOS.

Mint a IlltÓtÚt, szertecupkod 'Angja
A bús avarba' csapkod nertesztt '
ts. meg sem áll n, gy hősi haragjába'
MIgnem felölti újra ös mezét·
'
A tl!gl köntös' - annak mis" _
Az LgU Krintus palistj.it
Amely örökkön egy dara'bból állott
S a ham\'akon derít egy új vilqOI. •.•

r

Az új világban hlcn ts az ember
ymist megérti: egy az ég s a föld
, liradoaa boldog érzelemmel
Hogy&:regl 'lágya mind, de mind betölt
- · ~ ucerdo$ magnus· hangzik .
S a lelkek~a is 'tvih.nik
~ ll~lfs nh, neve Dividunknak
La I mu, Slfp apostolunknak.•
1924 ~I'~.J.~, D. F. 1!:.40 hu IUbllc:umirJ, KoIOZR""
n "'RIOfIdotta J6&an Mlklo..

hArman,
is ott vagyok;

k:;~l~~::::~: ~'",

Oh, ez a lélek jin, mini bujdosó rab
A vérfagyutt6 cirku!z fövenyén;
t s ez a lélek volt az Aldozó pap
A földalat li !frok rejteké n.
Es ez adrAga házioltir,
Ex I sdmyaló, régi lsoltir;
Eleve l Uklya N~r6 udvarában
C~ l ord, kerenles harcok vlhar.i.ban.

•

Ti voltatok a siratói, Mrman,
TI: H t, Remény és örök Szeretet i
D! bl~t atok a nagy feltámadbban,
Amely Husvétra elkö"etkezett.
E hit világol szi\llsfrj!n,
Ungbetúit at égre stórvA , ;
S agg Simeonnak ifjú MessiAsa
Im, itt a gyermek, anllak égi misa •

Egy embero1!6 volt a gondozója:
Gazdag - szeg~ny, kicsiny s nagy egyarlnt.
Egész vi lágon leng a lobogója,
Me rt üdvöt ád és "Igat tudomAnyt-:
- VLI1gtalrnllak szemelénye,
A hlld lklónak hiv rfm~nye;.
.
Maradj velünk! É~ hordj bár Izörnyű gondot:
EI ne lelejtsd, amit a Mester mondott.

Nem inl!adozik töb~, mint a nid ;
AjUI ra jongó, szent b·szidre nyilván,
Tere mt napo nIt uj, meg uj csadj!.
HiAba zug a vész, a tenger:
Azért az úr az igaz ember,
Aki 011 j:\r·kel nnd ulet1en, Mtran,
Habok fölölt a Mester nyomdokában.

•

]15U ... t:~ n)'omlin i 15 ~tnd15 sdndoknak
Bu.iz.dáiba hull t a dm2a szem i
A~nyvtléslt sar}ldó magoknak,
Ot S!u nnyRd~nak le'ke mélyiben.
.1 It - hatolt - I!:YÓlött", mint a Kri ntus
Akorontja - t:tmarisku~;
,
I!, Q .llgothája - magas Oévavára •.•
_ Áll és fig el: Virrad e valahira ? J

-.,

Kebll· T a n \ cs aié! lest bUdapest! egyhb·
községiinkben dec. 7· én ( ... ~sárnap) d. u. 5 órakor.
E~ ! megelőzőleg dec. 5-én (p~nteken) d. u. 5
órakor a Pénzügyi Bilottdg- ; dec. (5 án (szombaton) d. u. 5 órakor pedig a Nevelésúgyi és •
Hitéleti Biroltsig fog ülésI tartani a lelkészt
hivatal helyiségében. Eztn az IlItsen az éVI1é2i
S7J.madá<t is tá rgyalj! kebli-tanJcsunk. I!ppen
uért - hogy :t sdmadás teljes legyen - felhlvjuk kedves híveinket arra, hogy ak ik a f. évi
adóva l ltnég hátralékban v3nn.k, szfveskedjenell
tartotásaikat Ithe'ólcg a gyli1és előtt kigyenlftenl

•
•
lelhlvist intézi

Ugyanezen
az .UnitiriUl
Ertesl!ó- kiadóhiv:tb la azokhoz, akik az "ldC
áráya! vanna k hálralékbln.
O'vaasa e l mindenki. Add ig is amig Missm
Hhunkl>an a munkaterv ben jel:ett vasimapi déf..
utáni istcntiuteleteillket megkezd hetjGk. a missrió
lel k~ue, dr. Csiki Gábor az V. ker KobiL'y.ll. 4.
n. templomunkDan november 3Q..tóI kel:dWr,
Józan Miklós pllspGki vikárius Ilr ut_ tGare-

UNITÁRIUS eRTESITO

u. 5 Órakor

I
"
elévUlhetellen
not ltast - ott van Miss Lucy
88 tve mellett szive mtg melegen
orsd.gtrt. Az outrák abszolutizmus
elOnOr Erdtlyben atyjával . aki
.
111 vott a bpesti templomunk
ben.Azut.inamilleneumkor A kolozsvári t i
(imnizium uj épületének felavatásán 1901-ben.
Es 1910-ben Déván. A mi Londonban tan uló
I!nyainknak igazi őrangyala. Hálatelt szfvvel az
illeni Gondviselés iránt mi is följegyezzUk az ő
neveikel ulvunk tábláira. J::s
kIván unk I
A' reformáció
31-én,

~~'~~~:t~~;~~;;'"~

imPOdn":"~!i
A régi

;

.lJ

hatalmas
i sem kaptak
elóirói kezd ődö t t IZ
régi orsdgMzban
RögtönOzve újr.
I a szónoklalokat.
amelyen
nema proluI

._f,Ü;;;"k.

P6tulcsunk november 9 hl lesz
amikor I mta 161 nem szentelt p.lpou.t

,

ls 16lsuntelt1c. ezen I u tnlton dr. <:tild OAbor
missziói lelkéu & Biró LIIol ieikm IS tetszen_

teltelnell.
H',om va.raH,t mllYar urlalSzO
Torockó utetln . BrassóOOI Irjak: Az olah csenr:l.
6 ~Ok er~zakoskodAsának és brutatitasa.nak te _
Ilpbb fCJezete Torockó n tOrtént. ahol a va.r!a~1
csendőr<;ég a torockói görögkeleti pópa feljelen_
lésére harom árt~tlan rnagyar ufiasszonyl vasra_
verI és az utdn végigkergetett. At eset a kOvel_
kező: qn pl gllrö.gkeleli !,kol.aigazgató, aki egyszersmllld a papI funkCiÓI IS v~gzi. nemrégen
me.:alaknlt egy hátkölség~nek ~ hJrangját és a
tókát at unitarius tem plomtÓl 20- 25 méter h\vol _
ságbln áHította fel. Ez a harall.gh\bra fduerelt
harang é3 tóka a vasá rna pi uni tárius istentisztelet
alatt rendszerint akkor szólalt meg, amikor aZ
unitárius pap a szószéken beszélt s a nagy
ulgáslól több percig hallgatni volt kény telen.
Három uriasnony, névszerint Simon Anurásnt
Vermes Józsefnt és Székely Jánosné egyuc ~
maguk között beszélgetve szóvá tellék a pópa
ta pintatlanságá t és annak a. szerény véleményUk.
nek adtak kifejezést, hogy biwny jó volna, ha az
o1<\h pap egy negyedórá val clObb, vagy utóbb
kezdeué az istentiszteletet. mili.lIal II haraug és a
lóka nem zavarna az uniláriusok ájtatoskodását.
Ez a ki jelentés Clapa iskolaigazgató, i lletőleg
pópa fOI ebe jutOI! és a három uriasszonyt a csendőrsége n bepanaszolta. A ciendOrOk erre a három
uriasslOuy t letarlÓztatták. vasraverlék, kel101
köz(]]ok vasraverve, a harmadikat pedis egy vastag kOtéJlel utá nuk kötozve a községbén végigkergel1ék, majd elhajtották ő ket a gOrOgkeleti
huangláb alá, ahol rám utallak a tókára és n:cgkérdezték, hogy mi ez.
_ Vastóka felelttk minden izllkben
re megve az asszonyo k.
parancsolták a
_ Csókoljátok meg I csen dőröIf. - Mikor a rnegfélemlilelf asszonyok
a tókát végigcsókolták, II cscndörOk. megllüzták II
harangot és mcgkonga ufik a .tókát, .lclel~e, llogy
a büntetés véget érI. Erre a leles Iskolatgugat6,
i lletőleg pópa is előkertUt II csendőrök kczét
melegcn megrázta, aztá n elmeni - l erm~szete sen
a három vasravcrl és rnegkOtOzötl asszony nyomában és ujból végig a községen - a .cscndőr
parancsnokságra _ tanunak. A három arraltanul
meggyalázotl liriasszo ny miatt egész Erd ~lyben
általános a felháborodás. (Átvéve a Magyarság c.
napilapból.)
Dávid ferenc elsó piispókiink halAla évfordulóján november 15·én este 6 órakor a budapesU DávId Ferenc Eg/lel ~a{/dsos estély t r.endói ./
a templomban. Felolvas dr. C,lki O~bor misszi
lelkés7 Oivid Ferenc Emlékezete. elmen. Az
estély masor" zenei nimok ea:és.dld, ~ki.
I.tennutele'e t tart b úrvacsoril outn
dec 14 én Szee:eden & dec. 2t-én Debrc«nbc
dr. 'Cslld Qibor missziói lelkbz. MindIIét helyen
• rdormitulok templomAban.
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Dr Anta l Oéza duninlúli rel. püspökö!
o któber 2D-~n iktatUk be puspOki hival~'jba
Pi in. A bei klJ;"son eg) házu!,".It J.?un MI klós
pürpöki "ikárius kepv ise!'c akItlek . udvOz ló beRldtre _ a vez~ci kk 1~ I IlI' J uk olv~$Ólllk
flgyrlm~t.

Pek Emil Állos!, egy búzg? nyug. sdtado5,
I kolozs"jrl é~ 3. budapt,ti Divld P~re!fc EgyI.etek be eddi.!!' brhetctt örökös alapuól l~gdIJ.!.t

l 00OCo- 1OOOOO kotoná ra egészltel .c kl. U~yan
csak II filetett 100,000-1 00.000 koroni! ~ kolozs"iri és budapesti egyh ázi tilkároK lIyu'!dlj3.javá.ra.

H"js köszönettel könyveljiik el ezl

:I

két -

ne m

is uniti rius jóltevonktOl jött - adományt.
Október 19-en Békésnuljn oszlolt úrvacsori! unl lwiu$ II{ ·Jcir.knek Józ:m Miklós püspöki
vildrius. A It mplomol 3 ref.testvéregyhh lt1k~!Ze
5l[ve$ szereleUel ctlgedle lh.
Felhlvas. Ismélelten kérjOk híveinket, hogy
II Misszió Hhban lét~5ilendő Ifjtísági Ouhon
berendezésébe n természetbeni (fölösleges szék,
a s~tal, szekrény, ágynemii) és pénzbeli adomá nyaikk al tehetségeik szerint jöjjenek segitségUnkre.
Ki az ifjúságért áldoz, nemzete és egyháza boldogabb jövendójét készili ~lő.
Moxi fll mek a jótékonyság szolgdlatában.
Ki hinné, hogy e modern világcsodát, amely olyan
k itUn ő penzszenési alkalom a vel e iparilag foglalkozók sJámára, egypár nemesen gondolkOdó
ember máris a jót ékonyság szolgálatába állitoUa.
jól tudjuk, hogy a mai pén zhianyos időben milyen
neMz eg)'-tgy kis összeget . Krisztu," szegényeinek" eIOteremteni. Az emberek ma a1i(t tudnak
megéln i, ~z élelni\'ó alászaUoll s nem tehk a más
nyomorúságának fedezésére sem. De mozira, szín'
haua slb. m~g é!etstandardunk esése mellett is
nU kségünk- ~ an . Már most csak egy kereszté ny
gondolkodásu Ilz1etemberre van szükség aki saját
anyagi h~szná.n kivül egyetemesebb embe ri szem~ntokat lstekll1telbe vesz, hogy előálljon a"modern
lótHony~ágnak leghatalmasabb eszköze. Nőszövet ·
&t.g~nk IÓI esO énéssel tapasztalta, amikor legutóbb
- '!l!Lllókta voU szüksége egy szerencsétlenUl járt
"ucüa lámogatásara, hogy ilyen nemesen gondolkodó .e mberek a~ad.nak ma IS, ebben a borzasztó,
a~raglas lellogásu VIlágban is. Petrik Sdndor igaz~ 6 kbz~égesen ajánlott lel egy 'dmet; teljesen
l~f'en a IÓtéke:ny célra s e filmet nagy anya i
s~ erre! a "Hehos' mozgóban be is mtU
~
B~crllll egy k~nnyet letOrO' ni, egy &thet b~~~~Özn~
k~~~k e~~~IYaek~~~e~e:k.érz~~ű, igazi úri gondoL~
sorsát slivé" visel né. 'Hi~zenn:~tus szegényeinek
maho~ a J·ó .. . h '
. gentleman fogal'.
SlIV IS OlI tartOZIk I
kbzt ~j I~e.lkétzek, Pál. 1 amás tordai segl!dlel~
cMl FtrtllllSZI. pOSpl)k ur ~UkUI1Odombóra. BtllnevezLe kL c paP,lelOUet pedIg Nyárádszentlászlóra
ren es LelkészekUl A
Ll t é

r~:~ f:t~J~~I~~
k~IUI LJencidi ~';:"40:~c~~~
r n. stcn áldil.sa legyen munkll.'_

It:odbukon

Dr. Varga Bé!a teol. tanár s~ékfoglató elO·
adásá t okt. 12-tn tartotta a koloz~vári unllárius
kollégiu m dfsztermében, ami t ebböl a fon l05 al kalomból a nagyk6~önség ulRig meglöllöll Az
érdeklődő kOzOl1ség soraiban teslOletileg megjelent
a kolozsvári ref. kollégium tanári ka ra is, ami
igen jó benyomást kelleti. Dr. Va rga székfoglalójának tárgya a hit éi! a tudomil.ny viszonya volt
am it méLyreha tó logikáyal ~s al a pos készQ lIségg cÍ
fejtegetett. Az ít j Lanárban, aki má r a magyar tu·
dományos életben is nevet szerzett magának (az
Akadémia Jlemrég adla ki egy hézagpótló lo~ikai
munkájAI). A teol akadémi a kitűnő u j erőt nyert
aki bizonyá ra nagy nevelő hatással lesz az
lelkész nemzedékre.
Jókai h a rangja Torockón újra megsz6lalt.
Október 26-án voll a harangszentelési ünnepély,
amel 'J alkalommal két üj harangot húztak fel a
torony ba. Az ünnepi b ~uédet Csiló Salamon teol.
tanar tartolla .
Új templom ·Potrozsé nyban . A potrozsényi
banyászok Veress Béla lelk~sz vezetésével nagy
mu nkába fogtak, amidőn elhatározták , hogy az
lsten dicsőségére és az unitarius gondolat terjesztésére templo mot épItenek E r~lynek eme fontos bányavárosában. Eddig 2oo.000 1eit gyGjtöttek
össze, amiből a templom alapját sikerült is megvetniök. Az épites h:dad, de új anyagi áldozatol
követel. Most lelkes felhlyás ban forduln ak az
egész unitárius társadalomhoz, hogy e fontos helyen a templomot felépilenl segllsenek. A vezetőség a lelkéss~el az élén reggeltől-estig fáradozik
a szUkséges pénz előteremt~én. sőt személyesen
ügyel fel az építkezés re. Adja lsten, hogy sike r
koronázza lelkes munkájukat.
Fgyhi.z l adót fiullell: f. tl'i szcpt. 16-t61 okt 3]·ig.
Gerley L. 3OO.OCO, O~thy f. 262.!:íOO, Oábor A. 2.'iO.OOO,
dr. Sur:l nyi E. 200.000, Rediger E. 180.000, Ajt~i Ko'IAclL
A. 140.000, Keleti Komélné 130.000, dr. Oyulay T. 120.CXX),
Oisp~r A., Ö!v. PhiHppovich E.·né, dr. Frank 1<;$ J., ifj.
Verleasy O., dr. Szi",d Z., SJlinl M. lOOOOO-IOO.OCO,
dr. Siklossyné Simi J. 9O.QO(l, Szentgyörgyi J. eo.ooo, dr.
Szentgyörgyi f. 70.000, ZAgoni A.·né liUm, dr. OoIth.trd
Zs. 66.000, Mi,ton J , dr. Ki .. T. 65.()00-65.1XXl, ~nes
l..né, dr. Kona: J. 63.CXX)- 63.000, Nemeshegyi T._né, Ágh
j., Székely E., K~rl.tr K.-ot, dr. SOklisd j.-nt, özv. GoldmSn H .·n~ PauloYits K.611000 60.000. R«tiger 8. nooo.
Wéber J., Subó l.·né, Ko]egernky V., özv. lipkay A.._né,
Polgá r L, Mayer J.·n~, Ormöll$y 1., Grubtr T. !!O.OCO
5O.COO, Kozma T. 48.tXXl, ld. Vé'teSlY G. 44_COO, 80rOl L..
dr. Nemes Oy. 40.(((1, Kitl J., Sisnlond O. 39.COO-39.0c0,

ti!

PausperU K.·né, Bodóczy O., Pin M, Székely S. 38.0c038.000, Wulcll J.-né. Imle ::;., PauspertI M., Szász' D. ,
Rend A., Orbók K.. Mende 8. 36.rOO-36.0c0, Somlyat Á.,
~tXXl, R.tlluly M. 32 OOO, Vágó S. 32.0((1, KOrQJIka J..
d •. NyiTÓ G ·n~. Suderjn! D., Caelrnle S., S.ékely 1..,
Polg1r M., dr. POli" 1., Clreeuy P. 3O.000-3Q.OOO,
Htiamidl P. 27.000, ö ••. Rajcd R.·nt n.600. Tólh J.- né,
dr. Baloi" P. 25.QOO-~OCO, Ddk M., Székely K..r>é,
özv. Pi! I._~, ön. Koocz J.-né, St~keLy F., Öu. Nagy
J _n~, Ptlcrffy I., Malta L., Ihb.. J. 24.000-2~.IXXl. Jukl
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a:z.ooo.

sulai L.-n~, ,lj. Józ.Ia S., L6rincz S., SaJ6
It. 7'om 20.000, Huzrik P.-~. P;ijffy L., Imr~h S.,
Cz.U)' T. 18.000 18000, Szücs a, Prtm.. » L.·n~
15.000, Se1Jodry I ·n., Mtlllngu J.• nt, 14 ooo
14DOO, OAI E~ Nagy P._n~ 10.000-10.000 koron •.
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Könyvek.

vallási
Elek
i

R. T. I

".

munka
teologia
tanárai
és .A mi
i
viselő
mu nkában
meg utoljára egy hosszabb lélekzelG
al 6-SZö~elségi bibliai tudománynak
1 Istv ón na gyne~ú, tudós ta nár
tollából.
el a
céljanak megfelelően nép·
uerllsUő munka volt s igy nem tOllhette be az t
az IIrt, amelyet régen le hetett érezni egy nagy
oSSlefogJaló munka hianytlban az ószöve1ségi
tudományban.
Dr. Ki~s Elek munk:lja ezt a hiányt van
hivatva pótolni, merI ez a munka felöleli mindalt,
amit i!.Z ó'Slövetségi bibJiakula tás kUlönösen a:L
angol tudós világ a legutóbbi időkig e rr61 a fontos problémától feUárt.
AUr pedig az utóbbi idókben nagyun sok új
érdekes igazság ~ vélemény látott napvilágot,
amiról a nagyközönségnek sejtelme si ncsen . Hi ·zen
ha csak a Mózes ö l könyvét kezdi olvasni a
hIvő, már pedig erre nyit mindjárt a Bi bliába n,
eszébe sem jut, hogy azokat a könyveke t nem
Mózes irta [(r. e. a XII. sz.al.3.dban, hanem so kkal
később, ismeretlen szerzők és nem is egy idObe n.
Vagy ha a kétkedő fogja kezébe a Bibliat, bizonyára csalás na k mi nősiti e könyvek mOzesi e redetét
s vele egyIItt al. egész bibliai tanítást.
Arra ~dig egyik sem go ndol, hog'y a mőd ·
lIztres és kritikai tudomány világossaga mellett
tekintsen bele ebbe az érdekes világba. Pedig hit
csak ennél a vilAgosságná l érthető meg lisztan és
igazán a Biblia nagyszerű la nUása. Csak ha a kor
történelmébe belem~lyedve olvassuk a szent könyveket és ha ismerjIlk a kortllményeket, amelyek
közl e1MlJtak, ha ismerjIlk kicsinyes MnOs em·
bereit és lánglelkü, liszta sz!vO prófétáit, csak
akkor tudjuk megérteni azt a hOsies kll~delmet,
amelyet Is tennek elhivott jai vivtak al. isteni tö'vényétt, az igazság beleljesedésU rt.
ts csak Igy tudjuk megérteni azt a sok
ellenmondist, azt az eltérő szellemi világot ls,
ami a Biblia egyes rtszci kö zt mutatkoúk. Mert
mindez uinte érthetetlen, ha a szent könyvek az
isteni Wek sugallatából keletke:ttek. oe ha igazán
emberi mOvekntk tekintjük 6ket, amelyek az lsten
Ip:tdli'" tartalmazzák, akkor Itrunk a helyes
uton, amely az ig•• dghoz: veul.

7

Akik $lerelik u igUu'g01 ts akii< s«retn~k
megismerni a Bi blia. eiMIlásának szövevényes históriAját,. szóval akik tiSZ!ábl akarnak JÖMi allal,
hogy ml az ószövetségI sunlirás és mi annak
értéke a mi mai m~t rn életIInkben, nok for.
gassák haszonnal e teles munkát.
Mihályfl.
A keres:tténység hehe a vilag vaUasal
közölt Irta: dr. Ca rpenter Esllill l. fordította dr
Kiss Elek. Az uni t. irod. társaság kiadványa 70 t
80, Székelykeresztúr.
.
Összefoglaló könyvecske, amely az össze_
hasonlitó valla&ludo mány I:ddig elért ~redml!nyei n
vezet kereszHlI bennünket rövid en és velősen. A
szerző 1903 ban egy vallásos kongresszuson tar_
toa hason ló tárgyú fel olvasást s ezl bövilelle IJ nulmannyá. AL összeh150nlitó valJás1udomálly aX1X.
századnak eg)'i k legtObbei fejlödötl tudományaga
lévén ez a század a hi stóriai kutatás aran ykora:
L! hetövé teile a tudo mány kifejlődését még az a
tény körülmény is, hOl;y a század fokozolI érdek.
lődéssel fordult a keleH nyelvek és kuliurAk lelé
s egymásután fej lették meg a tudósok a külonbölŐ addig ismeretlen feliratokat.
! 838·ban jelent meg a Rig Veda el~ő szanszkrit szövege. KörOlbeltJI ebben a korban fejli meg
egy angol tiszt az ék!rásl. Az asszís-babilon iai
ku lt úra megismerése a bibliai torténete t és a zsidó
vallás fog almainak keletkezését teljesen új vilAg!·
tisba he lyezte. Hasonlóképen az iráni és gOrOg
kultura eszméi is nagy hatást gyakoróllak a zsidóság eszméinek kifejlődésére.
De nemcsak a kereszténység és a judaizmus
a tanu lmá ny tárgya , ha nem tanu lmányozzák Con·
fucius eszméit, Buddha tanait stb. stb. Mindezek
csak előtanulmányok a nagy kérdés felvelés~hez:

Mi a ke/ eszténység helye a vi/dg nagy val/dsal
ktJzt. A történelmi irányzat az összehasonlitás utjAn

megállapította, hogy a kereszténység az Osszes
világv allások közt a sze llem1ség l egma~asabb fokán
áll. A löbbi világvallások sorsa pe<hg az lehet,
hogy lassan megliszlulnak aloktól az elemektől,
amely et a Hszta sze ll emiséggel ellentétben állanak
és így mind kö:telebb jutnak az I gazsá~hoz. A
világ vallásai egy hatalmas szellem1 fejlődésnek
lépcsőfo kai. [(öztUk a kereszténység az , amely
legközelebb áll az abszolut igazsághoz és a leg·
m~lyebb szeretethez.
Ez a rövid foglalata konyvecskénknek. amely
nagyon megérdemli érdeklődésOnket. erdeme5
tanul má nyozni azérl is, mert a keresztéllység ellenes ko runkban épen a kritikai 1udomálly a maga
biztos módszereivel állaplto1t1l meg a keresltént
ség értékét az emberi s zelle m háztartásában.
a megállapllás szá munkra nem kedvezőtlen I

ez

MiM/yfi.

Fizesse meg minél eJ6bb az 1924 évi
elófizetési dijat.
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KillOnböz6 szerzők ItR;SlCbb Irredenta d.lainak gyüjtem~nye. I~kolai Insmlr
tellt. Tlboldl József. - A hUllh.5 "eve'~s nc mpo!1ljából mint h&a'!rótl~
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S-,mé: Tiboldi Jóuef.
I. I'CZET. zuzjóldl~. Ha.... J. - Talp... mll)'. r I (IndulÓ.) PCllifi S. s.zabad.iJt.
JOHn fol - Sz~ktlyO'I" l!d rs IlII IMIH·
clrra. MoIdr S. _ MI • bllla? Posa L
Il. FOZET. /II.,yl. %.bll~. (jelige.) _ Tob<lr~ó.
G''3tyo~<d" E. _ A utkel}tk. PelOfI S _
Rlaoó. (jd'lt~.) C.uacr 0, _ Fe,I(h..Iü~t6.

Egy fúzet ára SO.OOO korOnl. 1721717 217

22

UL FÜZET. NemnU Jdia:e. (Csont.•,
ncm ondg.) - Ounet. (VilIllI$L
, I k
•
I tc c re.) let vaiY hll'- tPcl3fi S. - CsalF: a.z~rt. Lampt
lenilllt ml m~g Udvarhely.dk ~. "'~
nAr S. - Kikel mia: a f6Id~lIt. Ltd" li S.

Megrcndelhetö 3 szenGnél: P6terzsébet, Altila-utcl 15. sz.
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BIRTALAN LAtOS
kárpito~

és di szitö

BUDAPEST, VII" AKÁCZFA-UTCA 58.
Eld!!al !~gol tór-, szalon- és IGgJ(!l1)'dinilf!eket
lovibbi subadon illó ottom!n eWdló-difin)'ok,
rugganyos 'gybtltlek, 1!I,I1r.1(:01l, ablalaolólz kmi .
I~t és lutók p~mJds.i1 I letjut.u.)'oubb MO"
\'i<I(II:,,," ,~ poz,tosan Iz:istO'p:UlzIllz:r ~hr'
n}l'l;ek. ftluón}'ök m"~ÓfAs.it ~S mol)'talaniWi l
l'illalomr

Kádakat
PuUonyokal
Boredéllyeket

:

szerszámokat

:
:

Kocsirkzeket

~

BUdapestE

IFJ. INCZEFFY DENES
o . P. 8 ,

1IJ'.1

ellge:dtl,elelt

:
:

lakása: Budapest, VIII., Vig-utca 33. n. :•

BERDE hftJOS

Hirdetéseket lapunk részére fel ..

V. Koháry-u. 4 szám.

hitrokonomalz: a napi imjl oIC5Ób~n \'illal
b~rm,lfIe I'IIb~rdst, lordiWt, ti5%titisl "b.

......................................................

,21. Telefon :

vesz a klad6hivatal

: Prém János szab6mester i

Tragacsokat
készitG

BUdaput, Vr,

.................................................... ,

cipészüzlete
BudapeSl ll. BaHhyány-utca 48. szám.
Férti- és n6i cipOt mérték ulAn keszitek.
Javitásl is váUalok. Mi!rsékell árak.

=

= '

"STUDI UM"
KÖNYVESBOLT

lJ'·.

BI24apul, IV" Mou"illrkllnst 21 ,
Telefon:
N.V,Úl,t erdtlyldblll
Teleloa
1116 87.
.1"12't !lj dIlaI.'
liti 81.
S:zakmI2IEUk, u~P ro.la"n" I!iYba>J ft l!iY~emi
taIIk6arw.,1z: ..2lo.tlta. 8uurra z!s Qáll&1 ml....
bpINzl<> k!1!f6I,I! t. 'belllllll; Nn)"Yd .. NIJ'4'rMOf,.
Vldtki "2tli,dd.!.ketfD'Ol'Ul! U IOndOSr1I1 . _
hcanobea. U)PI'fI. Lii,), ~"IOI M.

