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• nhve, hogy religio). 

Vándor madár . 
• Még az Ul!enlC is ll: I,~n megismeri az 6 
Idejti, IS. gerlke is • d."" ti a ltake,ludjtk 
miko. cl keJt menni; n fil nfpem ptdig nem. 
esmtri az Umak ilfleUI." Jer. Vili. 7. 

k idO már önre jár. Fenn az ~gen sUrü rajban Dél fel é S1~!l daru, fecske, gólya . . . 
Valamennyi .szebb hadba, jobb hadba" készül, mihelyt itt mintdunk beköszOnlenek a rövid nap
palot s a hOSS2U. hUvös éjszaktik. A nádlOdeles kis kunyhó tetején, meg az eresz alat! Dresen 
marad a fészek, annyi csendes öröm meghiU tanyája. Kiellen, rideg lesz a ház, ahol azelőtt a béke 
ts a szeretet &úllast veU magának ' , , lsten veled, te jÓ Vándormadár I - Amint hiva!!an, várat
lan nem jöltél mihozúnk az elmult tavasszal, most se hagysz iti minket bücsu nélkül. Társaíddal 
I a:r. Itt tollasodott ifju nemzedék kel kOrUl rOpdesed még egyszer a boldogság hajlekál. Mielőtt 
útra kelMI a messzi tengerekre, olt Jebegsz meg fenn magasan a lev~g/).~gben , 011 It'bcgsz fölöt
tant, mini lsten aidba. , , Ki súgla meg neked, hogy már ej kell menned? Ki oltotta pihegő 
kebledbe az 6si OszlOni, hogy haut cseréli? - Te hallod a hívó stót, te lálod az írán)'l , le érud, 
le tudod, hogy itt az idő; te ismered . az 1Irnak ililttU- s habozás nélk Ul követed azL Pedig, L,t kO~
ben eur -vesül)' leselkedik reád, Ki tudja, lesz-e etég elOd, hog)' átrepUld az ccdnt ? Kl lu~Ja, 
qyba feni a levegőben tombol az orkán s lent il haragos :r.öld vizeken fellázadt rabOk m~ISra dór IZ elemek uOm)'O csalája, ml lesz il te sorsod ? Ki tudja, lesz-e majd egy baf1it~ SZIge!, 
amelynek lakói nyájasan köszöntenek, szereteltel fogadnak, hoCy kipihend náluk az ,ili Táradatma
leli? KI tud,.?1 , . , i!s le m~s S%állasz, _ .olyan sebesen sullu. mint az eltünO álom", -
atPFIl 16vinn. viuza sem tekintve sullan s magaddal viszed szép reményeinket, sz.tJJasz, mert 
neked kft harAt adott Végzeted. , . ' (.Nekünk csak egy volt, . ,") lsten veled, te jó vándonnadir i 
lsten vtl~d I 

• 
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Ismerd ~ ""1, tn n~m, .(lZ U,.nk "t~tlí'· .. MeI1 a IC, nevedben Jeszem 

nYsl. BizlAl ill I 'elIben, biu*' lhllnAR'adban K • ~bb Jih'Öben. BItzál a. 
nij.iban. amelyet mCK"áUOi önl!n:eUel honto;u)l. N".cs ~r m~u U lI j kor: I 
Vissllhoua a yándOlmadár • Ie régi kedvedet .. fölC5eng dJMl at elszak6 .. -
lelemre hiva - a vi rraszló/rnak tneke: 

• 
.A nagy vll'gon e kivül 
Nincsen w modra hely; 
Áldjon. vigy verjen sorskeze : 
III é lned - halnod kell .M 

Kijelentés. 
f(/ohn Robinson - ú/dm, 1620 julius 21.) 

Ktdm atydmfiai l Pdr "ap mulva t ardndok
II/ro kt/ttk QZ Ui Világ ft/l. Csak " ló lsten 
il mtgmondhat6j.J, ~ajjon Id/juk-, mig tgymdst 
eblml a IfJ/dl Iltfbtn D l! b:irmint 'tDtn ls mtg
irva Q lOT' k(Jny,ibell, kérve-kitItk titeket Qr 
Istefl szint dőlt, hogy mgemel csat anny/beln 
kljvtsstfek, amtnnylbtn tn is ar in $lolgdlalom
ban al Ur !aus Kris:/usl kilvelttm. Es ha ls/tn 
litg)'t/m~bfJI vo/am'!)'ik vdlanlott ed~nye Iltjdn 
ujabb kljeltnt~st nye/nitek, fogad/dlok azt ls 
IIgyannual o Mkl ktizsiggel, m{nl amindvel 
{vgodldtolr tieddig az dl/alom hirde/eit 19ou4got; 
mert suntDI meg ragyok ró/c gyllzódve hogy 
Idovt/ mind tilbb is IIiM viidgomit fog ~fótilmf 
is klra!!yognf a Kije/fnlts klinyveból 

Oh milyen sMnandó a rtjor"'dl/ tgyhdzak 
moslulli dl/apola ! Megletuk az e/sö IIpist a 
szabadsdg leli; de tovább menni nem akarnok. 
... lulherdnusok LuthtfTe tskllszatk, csak azt 

ó annak idtjen jdnak /titolt h 
hallani sem akarnak Es a 

csiJklinyllsen az II 
Ez iga:ill" 'fd: KuMn a s 

lari a 
lstennek 
a Wek 

meg l lem 
o mi hilO/lknek 

mint o mi mennyei 
o/dnd~kdt. 

P. b. 

20.000 kor. 
lapunk egén bt eiMbetél i d lJ. ésmécts 

lIIé, mindi, l ohn tarto rnak velt, 10 

a la pot feD ntartanl lehetetlen. 

• Szu keut6 . 

A modern Irodalomr61. 
lltl' ~arc • • l". Koa",* 1"16 ... 

Tulajdoképpen cs lk egy munkAról : a .Böl-
"',k k~vé"rt· nl,'.' I~nkt, LD. run regn}b61 kenti! 
vo na Isme e s Imom, e ahhoI., hogy al: ember 
egy movet megbirálhauon, legálabb is irteni kell 
az, i rő ~Lándékát, irányAl gondolkodásmódját M 
sell1ek jellemé! stb. én pedig sajnos e regény el
olvasása után épp~n olyan kérdőjellel állok . sum. 
bell, mint az olvasmány eleJf,n I Csak annyit tudok: 
mondani. hogy egy rapsodikus éj ctfaolikus egy
velegeI olvas l~m lola, Dante, söl egy hetren 
ROll,;seall gondolataiból összetákolva és hogy ez 
a mozaikszerU, temerdek egyém Iiozerepellelö n 
botrányosabbnál botrllnyosabb jelene!eket repro-: / 
dukálÓ regényen mint elO' alaphang vonul végig-
a theosophia místlikus tana. 

Hogy mindez mltrt történik, mil akor az iró 
belöle leiz(lrni, a $(Jjdl vélemf,nyét adja-e vagy 
sem - err61 foga lmam sincs! Mert Zaját, DJnlet, 
ROllsseaut 56t még az ind bOJcseletef is egy bi
zonyos pontig f,rtem; de Anker ursen kapko-
dását és hajmereszl6 naturalizmusát legnagyobb 
er6feszitésem mellett sem érthetem 1 

. ÁttéTek tehát arra a gondolatra, hogy mi 
nUh ut az érthetetlen, uemérmetten lio immAr 
nagy arányokban elharapódtoll irodalmat s való · 
szinD-e az a sokat hangoztatotl nézet, hogy a 
holadds, a kullura fokozatos ftjlMese hozza lOr· 
vénysterUen lét re ezeket az idönként beálll deke
dens tUneteket. 

Szabadjon nekem a mi haladhon alapuló 
vallásunk nevében tiltakozni az ellen, hogy az 
IstentóI rendelt f~jl6dts és emelkedés valaha de
kadenciává fajulhassan el - uOkséguer!lleg I 
Mi eJOttUnk a haladás fogalma uent dolog. Au! 
avatja Jf,zsus Ismeretes parancsa: .Legyetek «I
kéletesek, mint a ti mennyei AtyAtok tGkéletes" ,-

tS ez a haladás uől irodalomnak, tudo
manynak, vallásnak, politikának, szóval mindeG 
irányzatnak, minden muvésze:nek és ez semmi 
esetre sem dtkodenc{dhaz, hanem 'sttIl (1'SZ~ 
hoz velet! 

De sajnos van egy ugynevezell .halad"-. 
mety nem Jobbat, Sztbbet és /6klft!tstbbet aII:ar, 
nem a kipróWlt biztos alapon kirin tovdbb end 
kedni, hanem egyszerUen és khlydmesen esd: 
valami .mUI· akar produUInI. meglev6nB
még ~ szemtldombon kell is hou.t II 
ilsu~gyOjlen i Ehn •• ~Iadó- Irinyboz 

• 

, 

I 
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"AnIrer Lanen es egy sereg más modern iró iro
..... il. :tE i ba proforma kOlcsön kemek ie 
puck:lltobt " Dante vagy Rousseau ~eniaIiUi. 
ifI6l 61 "I'",tepoen vall~sbölcseteli problemák 
feIve~mt enyhilik a hajmeresztőe n drantiku5 
jelenel~ke.t. az~rt alapjában véve a legtlurvébb 
IIlturallsllkus lrby a cél. mely szinte erOsukkal 
sodorja az emberiséget a dekadens erkOlCsökbe. 

Már most ha ismételten a zt kérdeuUk hogy 
de hat mi ennek a ferde utra tért halad,h~ak az 
ote, nem mondhatunk más I. mint hogy be /egs/I(. 
Mert ahogy . van a testnek t lldővésze, gUmőkOrja 
vagy vérbaja - amely beteg ségek ellen most 
készüi kongrcssusokat rendezni a magyar orvos. 
tudomény, ugyanugy van a Mlcfm fk is fe rtőzés 
.1I'n kapott f, r/őző be legs~e melyet a háboru 
es az ertt'en forradalmak s irányzatok ugyancsa k 
Ilifej leSZlettek I 

Mert dekadencia csak bomlasztó irányzatok. 
ból származhatik. nem ped ig az I stentől rendelt 
IOrvényszerO fejlődésből. lJrummomJ Henrik a 
• Termeueti törv~ny II szellemi vitágbau " cimO 
DlgJbtcsO munkájában rámulat a rra az igazsági a 
hogy v.laminl az orosl !án csa k oroszlánt szO!het: 
• majOm ~dig clXl k. ~ajmot, ugyanugy a szellemi 
iranyzalok IS csak SO}"! eeyl 'dségllkneks tulaj odn. 
.oKO/knak m~gfrlel6en gO-do' lradhatnaka j(Jllöriil. 

~ ha ellen ~u lyozn i akarjuk a mai beteges 
.baladás-- I, u,.:y ('gé~z lélekkel cSilngjll nk a mi 
~észsiecs, normális haladásunkon. 

. Tanulmányozzuk m in ~ 1 nagyobb ambicióval 
• m.t knszrusl ulon halad6 próf~ táinkat Szeu ssuk 
a Világos, könnyen érth ető, kris tály liszta irodal
mal, mely nem burkoJódl ik ~rtheletlen titokzatos
úgba" nem okoz neh~z fe jtörés t és egyultal nem 
higell a vérI az arcunkba, hanem ellenálhatatla. 
Dul. viszi lelkünket a tisztultabb és magalXlbb _ ..... 

Ha válast1hatunk a sasllak napba gravitáló 
Rlertsz ~nyalasa és az enyészetre ~hes ",,,jok 
aJanlos kenngése közölt - csak nem válaszIjuk 
az utóbbit 1\ ' 
- - - - -

Olvassuk awkat 
ket vagy bölcseleli 
ningek 
-~;,. 
Qőz6dve, 
pkJátió 

M,n 
"'riat, hitbe-'·· ""ba épitenek 
a 6f6kerm nem .,eI ellen fel 

I ;~i~,,; 

- -
költeménye· 

a Chan-

:::;~~:,~~ vagyunk 
hogy szegeny, beteg, 

aUand6an ilyen lelki 

Q 

életnek 
J"-", 

~RT[SITÓ , 
A azeUeml vámhatár . 

A. gondolallu abaddg sajtOszabadsa 
bOr/Oobe tán szellem. A gOndolatnak g n ~l kQI : 
szárnya, amely a vi l ~ g égtájai felé röp'~ sajtÓ a 

A XX. század azonban a sajtót \~. 
kötöttt, amidőn a sajlótermékeke! nl'm en:~~~ba 
határon ál . A ;0:. század európai ~Ibma l a vilá ~ 
háboru után vIssza tér lek a rcfo rm~ci6 clőt r l Iig 
kózottsá~ állapot liba s a gondolatnak is V~~~!l~= 
rokat ál htoltak fel. 

Románia is. ez államok kőzé ta. tozlk. 
Nem ~nged l meg, hogy k{\\önö~en Csonka. 

Magyaror~zagbó l nyomtatv<\nyok jusaanak az o~. 
uágba . kiVéve. azokal. amelyek b. ksiske rekeken 
~utnak . MerI Ilyen szemérmeUen nyomtatványok 
IS akadnó'\ k. Et ek azután román szempontból nl. 
gyon szemérmetesek tesznek : Kemmi j sem akarnak 
hUni, hallan.i és semmiröl nem akaruak bejz~lni 

Az unItárius egyMzi szellemi jc rmék~k l e kin ~ 
telében mi ford itott helyzeIben vilgyunk Nem 
tudunk Rom.l niába exportálni , mert Csonka. 
Magya rou Zligon nincsenek sajlólermékeink. Az 
egyetten Unitárius t: rtesilö se juthat be: Romániáb!l. 
Az un i tar~us. pIIspöknek sincs módjában. hogy ide 
sukadt hlveuöl, legalább az egyhh i lap utján, 
egyet s mAsI megtudhasson. 
, De mi. Csonka-Magyarországon ~Ió unit.i

rlusok táplálkozhatnánk az ős i unitá rius szcl1r m 
te rmékeivel, ha a lelkOnk vágy6oJn~k e szellem 
után. Az egy évi iu létem alatt sajnálalosan la· 
paszla lta m, hogy az ösi egyház fájáról lehulló 
tevéIként sodor az éle i vihara az élet otain. t:s 
mi bizalmatveszteUen mivel se to rOdOnk. Pt'dig 
nekOnk kö telességeink vannak 

Az az uni láriusság, amely a XX. szazadban 
a bal káni elnyomatás eszközeivel szemben hősiesen 
éllja a kilzdelmet, elvárja, hogya szabadú g fOld· 
jén az unitárius szellemnek hOs~ges letéteményesei 
maradjunk. 

Az unitáriusság a:kotmányos egységéért folyó 
kÜzdelmünk csak akkor lesz erőteljes, ha a szel· 
lemi egységei meg tudjuk óvni. 

Ennek azonban elengedhetetlen feltétele, hogy 
mi itt Csonka-Magyarországon IOrekedjllflk az anya
egyház érzés· és gondoJalvilág.tval kapcsolatb&I1 
maradni. t:letpályám SijAtos iránya mellett az egy
házi életnek is munkása valék s igy fokozoHaa 
érzem azt a közOnyt, amely az ulo\sÓ ~vtizedek 
alalt világi híveinket az egyhlJ.ztól mind távolabb 
es távolabb vitte. 

Az egyts ll leti ~Iet mozgaJmain kivol nem 
látom sehol azt a mélységes érzést, amely .hit
rokona inkat a szokásos tartozá.ok lerovásán kivtIl 
az egyházi IIgyek irénl valÓ érdeklOdhrl! sarkaid, 

En ennek az okét abban ta lálom, hogy az 
unitárius egyház folyóirataival nem torödilnk, az 
azokban megnyllatllOzó szellemi élet hidegen hallY· 

Pedig nekIInk - a szellemi vámhatár foly~ 
_ fokozolI erdeklödéit kell mutalnunk, 'mert a ml 
egyházunk vezeté5ében csak az egyséfts kOz
azetlem tud .':S:;:es irényt adni . 

A mo . lt::itI vOll)'Ciben ma nem a 



4 UNITÁRIUS tRTESITO 

Xvl. sdud felvH/lgosull &tele lenged':l, hanem. a 
népeket elnyelő és elsepr~. Balkán vihara sOvll 
Erdél bérccin ntm a JeJknsmeret-sut"adstig !{Ize 
vet ,?ngOl, hanem a gytllölel i~zó IlIze ég. lolYlg. 

Mi unHáriusOk aklhel400 évszá.zados szo
moru történe1Unk során még sohasem vollunk a 
megsemrnislllés öfI'ényének ennyire astélén! 

Belső erönk telakolodott. Világi, vagyonos 
családaink megapadtak és az in lulllajtott kultusza 
kevésué hivatol! egyéneket is a kelletépél job~an 
előtérbe 1011. A belső surlódások anny,ra zavarják 
az egyh~z ellyelemes éitIéi, 1I0gy a bölcs ko~
mányzó csak gazdag éleuapaszlalatlal tartllatJa 
fenn a helyes irányI. 

Az egyház erejtnek áthelyezkedett sulya nem 
juton nyugv6ponlra és ezl a nehezen fékezhető 
eról sokféle irállyban lenditik azok, akik arra 
volnának hivatva, hogyanyugvópontra jutást 
munkálják. 

A keutválaszlás veszéJye tehát ill is és olt 
is sulyos Ulneteket mutat - anélklll, hogy a 
\anetek okat orvosoIni tudnók, 

Kicsiny egyházunk a lulfntött egyéni am
bicióknak szllk határokat szab s ezért kirobbanási 
tIInetek észlelhetők majd itt, majd amott. 

Ezek a \ilnetek az egységes egyházi !ze1!em 
hiányHa vezethetők vissza. 

A kOzszellem könnyUsulyuvá vált olt is és 
itt is. Nem elég erős arra, hogy <l kúzv~lem~ny 
itélete: sujtson vagy felemeljen. 

A magam része,.ől az unitárius irooalmj 
termekek széleskörii terjesztésében látom azt a 
módot , amely az egeszséges és sullyal biró köz
szellem kifej lesztesérl' alkalmas. 

A mai p~nzagyi helyzetet figyelembe véve, 
illetékes helyen oly irányu javaslatot terjesztettem 
elO, hogy a Krrcsz/elly Mog~ctö és Unitárius 
KlJllblly mérsékel! áron kllldessék meg :t Csonka
Magyllrorsdgon lakó híveknek. lU pedig módot 
keH hogy találjunk arra, hogya jelzett lapok 
megrendtlésére kellő anyagi e rővel biró híveink 
a j~lleH. lapokat megrendeljék és a mérsékelt 
előfizetéSi árat slGkseg esetén az ifjuság helyett 
valamely forrásból fedezzUk. 

A jele.nérl a közeli évtizedek muHja, a jövőé rt 
azonban ml vagyullk a lelelóStk ! 

Dr. Tóth OylJrgy. 

Az unitárius nőkhöz. 
A Nőszövetség kUldi meleg advOzletét felé. 

lek, unitárius testvéreink ! 
. A k,edves, derUs, Orömöket tartogató nyár 
Immm- bucsut mondott nekUnk s a ködös hideg 
reggel~k, az esős, komor napok arra emlékeztetnek, 
hogy lit az Osz s k~rlelhetetlenUI jön utána a zord 
IéI az (; sok nélkUlözesével< ezer aggO<Jalmáva1. 
IIyenk11r köz~lebb hU l6dllak egymáshoz azok akik 
öss~eyH!oznak. A családok szanaszét nyaraló 
lagjai ulra összegytllnek a házi lUzhely körUl, de 
a családapák arcán ott UI a ~ond: én Istenem, mi 
lesz, ha a lUzhely lélen is hideg marad 7 A gyer
mekek vigan csic'leregve sereglenek az iskolák 

tijböl megnyilt kapuja felé, - 4e az aDJAk W0d6 
szivvel néznek utá.nok: leu-e miből f...tem! az. 
iskoláztali;s mérhetetlen költségell ? 

Az ősz bcnnllnket is Gaueboz alcik illi 
Unitárius NOszOvetség csal.1djába tarIoz~nil:. Oröm
mel várjuk azokat a kedves test~nket, akik a 
nyarat távol töltötték, - de a ml örömünkben is 
ott az aggoclalom IIrömcseppje: meg tudunk-e 
majd a jövőben is felelni azoknak a várak.ozAaoll._ 
nak, amelyekkel eddigi mllködésUnk ullron joggal 
fordul felénk az unit.1rius társadalom? 

Elvonul előtlem szövelségUnk egtu 
muHja: a nélkUlözők, akiknek szenvedéseit 
tenünk sikemIt, a betegek, akiket kórházi 
ban és kezelésben részesittetlUnk, az. 

akiket sikerIlIt 

viselés iránt, amely a 
ügl' megáldotta, hogy 
s.w.munkra, - amely a l 
mindig nyitolI valami "" 
leheletlen nem áldanom az 
ragyogó példájával, biztató ;;;;ii, melleI
tUnk voJt és erllsitelt, amikor már-már elcsüggesz
tett a sok nehézség és akadály. 

De a közmondás azt mondja; "Segits ma
,'?,O' s az lsten is me!l;segit", - lsten segítsé

sok könnyet letörOJtUnk, - de ne feledjDk. 
a könnyek forrása nem apadt ki; - sok 

sebet bekOIOzlUnk, de jönnek, egyre jOnnek 
az elet nek uj sebesültjei, - a B-listás, kenyér 
nélklll maradi családok aggódó ar~cal néznek. a 
jövO e'é és Erdély ontja, egyre ontla azokat, akik
nek lehetetlenné válik az ott tartózkodás I Ezzel 
szemben anyagi eszközeink csek{:lyebbe~, ~int 
valaha, pedig jól tudjuk, hogy ahol edd'i hz-, 
avagy sdzezrekkel segiteni lehete!!, ott ma sok
sok millióra van szllks~, Igazán csak ugy éIbe
\{lnk cé:!, ha minden unitáriuS testvérIInk meJ
lénk aU, 

Jertek hát testvéreim valam~nn.yien, társadalmi 
és vagyoni különbség nelkUl: kiCSI és nagy, gaz
dag és szegény! De ne értsetek félre: nem elég 
az, ha valaki belép a szövetségbe és az ele!l,e;
szően csekély 1000 koronás tagdijat lelizeb. 
~rdeklődést, szeretetet, se,(!i tseget várunk tőletek. 
Senki ne Kondolja azt, hogy ' Ő szegé"y vagy 
gyönge ahhoz, hogy bennünket támogathasson. 
Akinek anyagi eszközllk nem állanak rendetkeZ6: 
sére, még mindig nagy értékeket hozhat magá.vat. 
metegen érző, krisztusi szeretettől áthatott stlve\. 
asszonyi találékonyságot és kél ogy":5, munkál 
kezet. Mindezekre oly nagy uakségOnk van I -
Akinek többet adott a jó lsten, az adjon fGlOllm; 
géMI, _amit adbat ~ pénzt, hasulá~t ruhanen:, .. 
iskolakllnyvel vagy bármi m.1st, amil n6kf1lOl.G 
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egyIlIt 
1101/ a I J 

" 

BI:lOgOIIY Anna 
;I "Óstlh'e1sq; tln ~ke. 

lapunknak l. 

4ft el4flzetb l d ij tartomát. 

Le.endák a kis Jézus élétéból. 
Alig volt kis Jézus négy éves, midőn Mes

Maria elkOldte ót kél kis testvérével apja 
fogva vezeté kis te,tl/érkéi! az uton és 

";~,imindén lé~Okre, hogy el ne essenek 
~~ velllk a kis Judás és Mnlani akarta 

jáUl testvéreit Jtlus ekkor elébe álIolI testvérei
DEt & megvédte Oket, mig atyjuk nem jOtt. Amint 
_ '14 jézUS éd~tyját Józsefe~ Judás rögtOn 
eIfutot1, bus pe<hg egy szót se szólt alyjénak 
Jud" fOSluságár61. 

• • • éves gyermek volt Jézus, mikor any-
,;;;,;,;,;1 és kis öccsével kimenl a mezőre . 
:~ dolgozol!. Ok 

• 

kis Mg
Együt! 

a bögre. 
egy szót se. 
mesélni kez
amelyen csak 

mi rosstal tett 
a hidacska ? 
egy padlóhOl 

rajta, de a kis 
Végre nagy 

;~. ;";',:a Mgr~1. 

kis jatslótArsa egyszer 
elkezdeU keservesen 

Megbé.nv3 tetlét a kis 
szól Jb:UShOl: nagyon 
Nem az lltts fáj - szóla 
a dUrlldgod « hogy 

. IIjwJry LlJul~. 

E&yházfennta rt6.a i Alap. 
A TAnk sukad! nehéz időkben éppen 05t 

egy. éve kezdet.lllk meg a mi Alapunkra a ~u 
gyQjttsl. "': mal n~ppal a 365. sorszám;g juloUunk 
Igy hát ml~uen napra Jut egy~gy tildozó a kOzoi 
ottáron. Aklk.nek most együnesen ismételten me • 
köszönöm HiveI adonlányaikal u egyház nevébe' 
S kérem és varam a további szives érdeklödti 
egyházunk anY\&"i és erkOlc!; Ugyei iránt s 

. Iubl/Qle Dw" I m!tlló, Anunymus 600 e~er (VL) 
dr, lsalró Oyul~. Z'"!ilmOnd ferencnt, Biró Lipót, 0' ... TÓlb 
Istdnné, F. dr., N-.:y 8~r" t S1(lmbl.l.bel~1 100-100 
(I~. Sebes,t"en .S!IIdo~ Bt:ne>;tdl Dinlel (Kispest), ::~ 
lll"" .\lbe.! (Kispest) 50 50 uer, ilzv. Slinie a.bonIé 
25 uer, 8i~iczky t.joo 20 uer, Pti Ferm.: espe .... 
(Okli.Dd) l~ elet, Jeney-Su.bó Atp;ld (B:olnqgyUfllaI) 
5I.110 koron&_ 

I -Xl. kötlemény OS51ege: 
XII. • 

24.249.180 K 
2,3 15000 K 

26,664180 K 
• 

fayUIt: 

Hirek. 
20.000 k orona l ajlunk elOfllelési dija. 

Ilyen olcsó s m~gis ekkora terjedelmIl egyházi 
lapol keresve sem talajhatnak olvasóink, meri mi 
az .. Unjtarius ÉrtesilO" aranak megállapil.isá.n.til 
sohasem számiloUunk arra. hogy anyagi nyere
séglInk IS legyen rajta. Mindig ,ul lartol1uk szem 
elOI! , hogy hiveink sulyosabb anyagi megterhelle
tés nélkül julhassanak. hozzá. Egy kiló cukor 
araérI l'! hónapig nyujtunk nellemi t.tiplálékol 
Ezen összeg nélküJ alonban nem tudunk meg
élni Épen azért ujra ktrjllk elmaradI tlójiutóin
ket, hogy azok, akik f. évi március 3J -ig al akkori 
5000 K-t, vagy junius 3O-ig a 10.00 ) K. I nem 
fizették be, a jelenJ egi - reméljilk ezután állandó 
- 20.000 K-át mielöbb szíveskedjék beküldeni. 
Ezl a nemrégen kiértesitetl .. egyházi adó' -val egy 
utalványon posl.tizhatják. Csak jelöli~k meg a 
$Zclvényen azt, hog)' mit mi lye:1 célrJ kUldenek. 
MellettiInk és körUlOItUnk gazdagabb egyházak 
lapjli szUkre szabott ruhában jelennek meg, vagy 
pedig meghaJlak, mi azonban a régiek, az erőselr: 
akarunk maradni. mert élni akarunk TISZlelettel 
az "Uni lárius Értesi,O" kiadóhivatala. -

, 

gy8jtés· eredménye kezd 
i az ismeret!ens~b6J. E.:sdig löbb 

folyt bt a poslatakarékpéln.tárhol. 
~";:~,:~.szép. A "GyUjl6-Sirollság" azonban 

I sielleli a gyUjtölI összegek 
december 31-ig legyen 

lehelő legtöbbet gyajteni. 
azt a céll - egyházunk 
_, melyet a gyUj/b ele 
elkerill!se végeI! megint 

":"nI!YOjUJtl iJssuget csakis a 
'. . lehel fdadni. Viszont a 

vagy el6fizetfst Mm kbd 
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UNITÁRIUS ÉRTESITÓ • 
Vall.,tani órák rendje ~~dl~:ne~:!~~ 

. " opo" de mas ora ...... osz 
~ 'liV. ,y l ~ '/s3-4-ig VIII .. DUflonics-u. el. 
!fl/fón. d. ";5-6-lg X., Száudos-ulL pol.g. leány
IslI. I. em. v~.I". d II '/.3-4-'1:: VIII., 
I$kola III. em. "cu".tn. . " '{5 - 6-' l 
ÚMi-ul 5" polg. Isk. fordu.nl: I 2.!3-j·' 
Váli-u. elemi isk. I. em. Surdd," ', d: t 4-'->-igg 
I"esH:nstbelen, Erlséber-u. e eml IS -, . , 
Peslstentl(lrincen, Wlasics-u elemi Isk" C<f',(~/"'(J ' 

. d II '1. 3-4-ig Vii, Barcsay- u. II. gl~m. 
/((jn • • '/,5-6-ig VII, ~A réna •. tV 25, el. Isk: 
~Jl~;';~n: ~d. U. 1{! 3_4_ig I., Altira·u. 3 áll~ml 
tó ' I em. ".5 - 6-ig Medve-u. 5 polg. Isk. 
SzS;:;;~~lon: d: e. 10- 12-ig lelk~sz~ hivatalban, 
U 3- ö -ig u,IO'ancsak a lelkéSiL hIvalaiban, Y , 
t\o~áry . u 4. RókospolorúlI, a rákospa lot a l~ k és 
u ' sUek sz.limára. szerdán d. ~. 3-:-4'lg a 
d~bó.u tca -l iZ. polg islr.oláD'II1. Klspesftek rhz.ére 
szintén a tavalyi helyen és idÓl>en: ft. vallás tamlás 
szept. IS'én v~ szj kezdeté! FeihIvJuk .a szlllók 
figyelmft aT/a, hogy szigoruan ~lI e nÓfllzék azt, 
hogy gyermekeik az első héten Jelentkezzenek a 
vanáSlani ó rákra. mert a hanyagd g[)ól későn 
jelentkezőkne.k mi1.l.den mula~zloll ór~iát igaz.olat
lan óraké 1l1 Jelell1lük be az Illetékes I~kola Igaz
gatódgánál 

Vidéki istentiszteletek. Szepl. 2 1·én Mis
kolcon az állami el. iskolában ; október 50én 
Szolnokon, októl>er 12-en D ebreumbtn - utóbbi 
helyekel! a ref. templomban - tart urvacsora 
osztással Istentiszteletet Józan Miklós püspOki 
vikárius. . 

IfJus'g! Istentisztelet Budape5len szept. 
28-án délután 4 órakor a templomban. 

Oul hAlaadó istentisJ.telet és urvacsora 
osztás Budapesten szepteml>er 28·án délelótt II 
órakor lesz a templomban. 

V.ltasos esttly. a budapesti Dávid Ferenc 
Egylet őlli első vallásos estélyét október 9-én, 
cslllörtökön este 6 órakor tar1ja a templomban. 
Ez alkalommal dr. Puskás György rendőrfőtáná
C$05 tart ért1ek«nek ie:érkező előadást, amelyben 
a .. glasgow!" világkonferencián surzell tapasz
talatairól námot be. A mOsort zenei számok 
egmitik ki A sztp és tanalmas eslélyre Ieihivjuk 
hiveink ligyelmét Ugyanaznap déhl1án 5 ó rakor 
NÓszOvelstgi gyülés. 

A Nősdlvetstg szeptemberben ujra meg
kezdi "Bibl!amagyarhaltal" egybekötött rendes 
h~~i gyllléseit a t~lkészi irodán. A gyllltaek ideje: 
~ln~en hó ~á~odlk clOlörlökén délután 5 ó ra. A 
blbhamagyarazalra. valamint a gyUJésre ie minden 
unitb.rius n,1' sz ivesen J~tnak. 

. Erdélyb61. Torockón szeptember 2 t-i!n nell
leh~ fel az uniláriusok 2 uj harangjukat ; az 
egyl~et Czupor Ferenc alia vette egyházának 
100000 leu-vat. 

A Dávid Ferenc Egylet augusz tus 28.án 
töttOlle be. fennálIbának 4O-ik évé!. 40 év Óta 
áp?lla ~ hSlta valláoos életel , a testvé.] egyénést 
terIUtI! a. neretetet egyházl!rsadllmi uton. A .w 
tor 1l1unkija $ok uaz unitárius nép tehel"lét « 

é~ jóakaratát 
világnak az 
Kolozsvárt 
évfordulÓI j 
bemulalni 
adá~ban ~.~;~ 
Domokos kollégiumi 
szerkes-ztOje irla 

,,~,UniláriUS 
'"': idei~) . _k 'o . fogjlk 

színielO
A daraoot Pap 

az Unitárius Közlöny • 
A Kolozsdobokai LelkészkOr a folyó évben 

3 felolvaijó Ulésl lartott. Az egyiken dr. Csiki 
Gábor kolozsvMi kollégállk tartolt előadáSI 
"Unitárius Diasp~rák Magyarországon" c i men, a. 
magyarországi filIi" és szórványok é letéről 

30 éves esperesi jubileum. A kllkOlIOi 
egyházilör augusztus IO-én tartotla évi közgyll!ést l 
Dlcsőszentmá rlonban s ugyanakkor ünnepelte 
szeretett e~pe rr:sét , (jvidó Bélál, ak! 30 éve espe
rese a klikll !]ő i egyhbkörnek A nag)'~zámu és 
előkelö ünneplő közönség soraiból evymás után 
Udvuzühéil a pü :>pök ur, az E. K T., az egvnbl 
körök és könégek, llóe~ylet ek. ref., gőr -keleti és 
iu egy házke rU :ctek ipartestület, ifju.sági egylet 
stb. kikUldút!ei s véglll az esperes arcképtvel 
ell ~ totl s II köri tagok. papok. lanilók egyh, 
által al;iirl ~zép képes bibliával lep!ék meg az 
ünnepeltet Mi is az Onntpl6k közé állunk. nere· 
te llel köszöntjÜk s hosszu életet kivánunk a 
"d i cső"-i esperesnek. 

Dr. Gelei József a kolozsvári unitárius 
gimnázium tanára megválik éllásá'ól, mer1 a 
szegedi egyetem megválasztOtla ny rendes tan ~r
nak Itt dr. Apálhy Istvannak Ie$z az utódja. 
Tudományos készllltségO jó tanárá t vesziti el az 
unilárius kollé!:ium, de uj , kiváló erőI nyeri 
benne a magyar tudo,jTIányosság, a mi legnagyobb 
örömUnkre. 

Fazekas Lajos uperes megrongál.! egén. 
ségi állapotára való tekintette l az esperesi munka 
a lÓl felmentését kérte Az E. K. T. meg is adta 
a felmentést s helyetlesitésével Halmágyi Jbos 
köri jegyzót bizla meg. 

Petrouényben a hivek. papjok, Weress Béla 
lelkes vezetése mellett templomépit~shez kezdtek. 

A "MIssió! H.b" Bizottsága, az augusztus 
21-én tartott gylllk Ir;ere~ben azzal a. problémával 
foglalkozott, hogy hogyan lehetne Duel6bb meg
nyitni és l>erendezni az ifjusági. otthonl Agyülés 
elhatározta hogy segilségtll kén a fővárost és a 
kormányt, 'men az országnak is fontos érdeke a 
jövendó generáció nevelése és gondozása 

Dr. Ravasz t ászló ref. püspOk Svájcba 
u.,tazott, hogy a világ proteslánsait magába foglaló 
,.Elet és munka" nevU keresztény egyeslllb 
bizollsági Illésen réut vegyen. Ez il gyül!!s fogja 
elhatározni a pápa által a jöVő évre Rómába 
Osszehivol! egyetemes zsinallal szemben való 
magatartást. 

A dunintulI rel. elYhUllerGlet szepl. 
14-tn választ a neUl ~en elbaU Németh l.slrin 
helyébe uj plllpOköt. Aminl halljuk, a \egValósUnQbb 
dr Antal Otzl egyh főjegyző, !coL tanár m., 
dlasztása. 



UNITÁRIUS tRTESITÓ 1 

c,;O"'rda szept. 9-tn 
~:" vnet&e 

Márla - a 
a ny.!lron volt 

59. Ill. em 
;:;r.1j,B:;";;dapesten. 
f!:. székely 

, konyha-
kII, ;. Buda-

F . 

• Székely J., , . . 
R.-né, Ozv. Ker~lté l y O.-né 14.0(X) -

14.000, Orbók M. 12000, T6th J , Buzoginy A. 
&100-5000, Nagy B 4000 K. 

Tolsztoj a:ondolatalból. 
Rd;tJltem egy IlaDY eszmért, amelynek meg

valósltdsára képes vagyok eglsz eletemel Idál
dozni. Ez az eume egy ll; vnllds alopildsa -
Krlsz/lls vallása lenne ez de mtf!Usztitvo a rjog
mdlftál a mfsztitillmok(61 . Vi{dgos lJutudattal 
kell cselekedni, hogy a val/ds segilseeé~el egye
sitheullk aZ embtrekel 

• • • 
A ~a/lds dllal jiJMIái!osilotl embtri Il'd 

(jriJklJs, vfgtdcn ift/et éj, aMelyre n/zVl: sum'e~is 
es haldl /puJ)' semmi ebben az ilelb.en, mmt 
ahogyan a munkúsnak, aki II {lJ/dei mfl veli, "em 
dagad meg a keze is /ltm (áradnak el a 
la~jaj. 

• • • 
.HilImIlek k/JsziJnhetem, hogy békessig

bm is lJrlJmbtn ifek és hogy btkességbtn ts 
{Jr{JmlJen tudok haladnf a halál ftli. 

Feret& kiadó : BIRÓ LAJOS. 
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KétszólalIlU hazafias dalok. 
KillGnb6r6 .ztirok I~zebb Iw!dc:!,', IS,ko'"i hasznilatra SLt'ik E-
tdte ' Tlboldi Jó!!sef. - A hl:tll fras n~veIf;s m nt hWlZpól16 ~egfdköny'f 
nBllQlÓlhetellen. Án 50.000 korona. Ugyanu ki.duban. Ara SOOClO kor, 

!Il égyszóla mu f'éI"flkarok. 
Surd: TIboldi Józ.ef. 

J. FOZET. :u.s'lI lellge. Ha .... J. - Talpra ma
lE," I (Ind"l~) """Petolfí S. - Szabad .. ,!" 
Joun M. ,.- S:z:tlleJyo'u,& td .... IIIOfll
demo MoIW S. - MI • hau ? PÓ .. L. 

III. fÜZET. Nemzell J-up. (Csonh· ... \agyarorlldi 
nem orsdg.) - OUllet. (Válasz. a bfkefd_ 
.élelem.) - tlet ya,y h.liI. (Induló.) 
PetIlfi S. - C .. 1r nk!. LampéJth O. _ 

II . FOZET. Mauu duM. (Jelige.) - Tobonó. L'" U G 'ovuky E. _ A u.kel,ell:. Petőfi S. _ Ul" ml ra"" dnrhtl,.,z4!k ar. MoI-
R~ (Jelige.) CZlIaOr O. _ "eIl6uIlIlI0 . n!r S. - Klkd mt, a IOldbll1. Epdr6d1 S. 

Egy hlzd án 50.000 korona. - Megrendelhd ó a su.nön~l : Pesteruibel, Attila-utca 15. !Il. 

ill l l l 1111117 

erd~Jrl "onatkoztsu ntprajli,lrOlblm'" 
lörttnelm; lti.advinyal megrendelhel6k: 

Budapest, Vt., Vilmos császár-ut 55. sz. 

Kádakat 
Pattonyoilat 

Boredályellet 

11211111 i! i 71 

BIRTALAN LAJOS 
kárpitos és diszit(~ 

BUDAPEST, VII., AKÁCZFA-UTCA 58. 

Elvillal .ngol t ör-, 11.lon- ú IOggtlnyOis.zMstkd 
tov'bbá szabadon 61ló oltomin ebhUö-wvinyok, 
l1Igg:anyos qybetttek, n::llraook. ablaJrrolók k&zi
~ u autók ptrnbb.ll a Ie&jlllln)'ONlbb iro'l. 
Vidt kiek soronkh1lJ pontou..n kWo1g6Jlamu.. sz6-
o~k. flIu6nyök mecó.Wt ét lJIolytalnittUt ri,,,,,,, 

" : ---- - --- ....... _.- ------------ -- .... -.. -.... -....... . 
TrapClokat 

Kocllrbzeket 

11.161zita 

, V" KAlm4n-a. 21. TelcIon : 

'ámogassátok 
'l ilii)' Gi bor szemtlyes YfrltK alatt ill6 

:yklOp Cipöü:zemet« 
v,~. !.,.p_ ..... 1."-

UI'n)'OI •• ::.OII m i! r U k u It n kibltillntk ... 
~. M. "'ltó, ftrl; ts n61 

lőkmőnlegességek. 

. ~ Prém József 
• 

szabómester ~ 
hitto~onoknak I IIIpi imil oIcsóbb&D villll '": • • 

" 
" 
" 
" 
" 

Wnmftle T\lhaumll, lordiüst, tisrtitHl slb. : 
" 

Lakl;sa: Budapest, VIII., Vig-utca 33.. u . : 
" -_._---................................ .............. : 

BERDE ~flJO 
cipéuüzlttt 

Budapest 11. Batthyuy-utc. 48. ,,

Férfi- és nOi cipót lI'Iér1ét utá késsilet. 
Jaovltást is vá.11a1olr. MénfteIl Arak. 

nSTUDIUM" 
KONYVESBOLT 

Bud.pen, IV., MU_._kil ... t 21 ...... 
Teldon : N • .,r6ul erd~I'ylelib61 Teldon 
186 87. .I_liull !lj • .t.I.IalI:, 186 87. 

s.zu:"' •• ""t, ...... i .. 4.laI ; 
tnli:6ayqt .. UaIIiI l' I 
bflbató & Iti) lIzilloL 
Vido6t:i i II ' 


