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.A ml .lyjJnknat Istene dla$zt(>!1 t~, hogy
megtanutntd u (I akaratjá' él IJIegl1tnid Imu
Igazat

« RÓl

hall;>..!1 az II szájibóL ' .
Ap. CHI.

xxn.

14,

Ó: Ktlvl'ss engemel jó testvérem és én megmutatom neked az élei mélységeit. Meri amil

itt lenn Jálsz, az mind csak buborék. Cézár hatalma, D1rius kincse mind olyan, mini azaranyHls~.
~sak ~Iogat. Csak hiteget. De 50h1 sem adhat igazi örOmet. Te pedig boldog akarsz lenm,

,

ugy hlnem I
En: KOvetnélek Uram, de valami ismeretlen MMj visszatart Egy érthetetlen szÓ, eg~ kába
hang. amely mindegyre átvonaglik ajkamon, Hogy mil jelenI, ad nem tudom. Talán egy reJt~lyes
ábtce betliib61 szeszélyesen egyberakott Irás : egy féltve 6rzOtt, drága, szent titok.
O: Vesd ki ulvedb61 ezl a kórt, ha én utánam jOnni vágyol. S mint hli tanltvá"y, en~m
S1eress, ne asajál blineidet.
Én: SzereUek Uram I Egyedlil csak Téged szerelnélek hogyha kevesebb volna benne~
a fOldi por éi. tObb a lélek. De lásd, akárhogy kUzi<ödOm ';'agamban s feJéd rajo~gva vállig
tOrtetek, a lelkesmés égi mámorából a IOldre visszahtiz a holt anyag. S ez ellen, ah én mitse tehetek.
Sunlak, le gyOnge báb I Hát at én hibám, hogy szegényes szalmakun~hóm ku~zObén
egyko~ királyok hódolatát elfogadtam ? _ J::rellem azok mind szegények Jeitek, )rllJr(lve klllcses·
kamraikat A:- ö szivöknek titi ta rsolyában [gy, csak igy fért meg _ boldogflva menten - az
é~be.nézö kristálytiszta Hil. _ S hát le ne tudnál én érettem, ki egy li] világ szent határán állok,
hlWldról !Inkényi lemondani?
•
&I: Uram, bocstl.ss meg l TtilbeclUln Te engem, ha aIl hiszed, h~ erre kkz va{r0k.
Ugy tessék-lássék _ nóval _ megteszem. És aki csak igy lát, m~ meg IS dicsér '.'.
e
Te szined elOtt, Mester, orcapitut.is nélkU l meg nem állhatok. Pedig szere1fek, hidd el
caodállak.: meri Jam Tevéled földre szállt a menny.
. ' SÓ s
U: Mindett ludod: akár csak jómagam, akinél egy anyaméhben szOlehk a szlitl
z.
a ném,a Szerelet. Kebeledben az éppen úgy fog vaJtidni az eljövendÓ súzadok !>Orán ; s ~Ire
megénk, egy tij nemzedék valóra vallja tetteiben is csak úgy, amint én azt megálm<?dtim. Ne éll9í
klC5inyhiUI, gyav~, cllllj:geteg én szerelmetes jó harAtom; m~g B kétséggc~ s~emben IS.
~~g~:
En: KOrIe, eleison I Christe, eleiJOn l .. Uram, Mesterem, Te mmdlg édesp~m If olykor
~rr~1 a Te
Tied vagyok, egészen I Tied . . . Qh, éldj meg engemet I - Ne nézd, hogyha
megtagadIak, avagy Tambsal SIOmyen kétkedem, a sdvem csak a Jénosé, aki ott pihe
kebdtden .. ,
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Megtérés.

Adjunk hálát.

KU'6aony; elbnttlk

(&njamin Franklin)

Utazásaim k(Jl~n IQIc ;6 lITIbt:r~e/ l?iál'•.'oz/am akik Q /ehtliJ legnagyobb uwesscggef
maII/dk dlfeml/. Csak az heint, hogJl UI uek-

nek a sziuessigi! tDltbI soha scm vls:o"ozhalom,
mini ahogy az Js/ennek megs:ámf6lhalallan
ktgytlml ajándékai! is soha mé/Mkippln mtI!
ntm klJst.lJnhtltm. Mig;1 mtgprdbdfom; hátha
wJlomi u/on-módon kimula/halndm oz in milyen
irult hdldmol ló /sUntm 6 embertársaim irdnt.

En

is vend/esz. u/6 vagyok mlndenkiwl

s:tmbtn; ls/tn iránti hdlrim red/g Ofra. indrI,
hogy a/illatos hiltel is szeNteItel felkaro/jom a:
O {lJ/di gYlrmtktinelc tlán'uU ugyit s 6ke/ testvér
Ilyandnt óItljtm magamhoz. Mul a: ürts szó,
bdrmily szépen hangúk is, mig ntm hálaodás.
fOfi!lall sunt
hit, mint (,ófaNds, sokul tr u mi IfJ/dl r!diinkII KriszluJ evangéliumában

Mn. En ezt hl!>tn ópolom asajOl Itlktmbtn s
mdsokat abfxln megtrösileni ktdves klJttlességlm.
ntk tortom . . . ,4: islentis:ttletrt is pontosan
e/jdrok. A vildgos is megl!Yózö tgyhdzi beszidel
ilvtzttlel hollga/om. Dl /atembe csen~ a krlsz·
tus/ s:Ózal. hoeg ne csak hal/gatOi legyünk a:

ó mtfJvd/fó Igéjének. hantm tgyútlal mig/arlói
is. Mert ha csak hallgatjuk, de nlm tartjuk
mtg, sót tttleinkbtn mlffcd/oljuk a Kriszfus
tanítását, olyanok vagyUlIk, mini a fa, anuly a
reá [ordilall gondot is ápoldst csak Cifra ga/yak·
kal jutalmazza, de gyümfJ/alJt nem Itftm.
P. b.

Karácsonyi hangulat.
Nem tudok _Iudni, valami v.srakoz6 nyugtalandg ébren tart. Felkelek és at a!llakhoz lipek
kinhek at éjbe. Havazik, nagy, puha pelyhekbe~
sdlling6zik a h6. Mtiris vastag takar6ba burkolta
be a fOIdei és a tegnap még hidegtől didergő
f~kat j6 meleg bund~bl O!tOztelle, az ablakpár_
k~nyra egy gyOnyOrü, mesebeli tIIndérlak ot vará.
zsolt. Mily~~ c:sendes az éj, csak vékony et Ust·
~engOk cSlhngelhe hallatnik, a hó zenéje. Fe
J~met ~z ablakftihot támasztom, ugy figyelek al
élszakaban, a hOpdyhek szárnyain messziről dal
lamfoSllányoit jO:lnek, val1hol énekelnek. Odafent
az égben mintha kil"!)últvolnaegy ablal.-, világos.
ság dereng ál ~ ha ';as levegőn, behullyom a
szememet, hQJ:Y lobban hallhassak, most kiveszem
a dall.amot· .Menyböt az angyal", flllomam, v~ko.
nyan IOn 3. hang, mint egy régi l.enél6 óra munik.1ja.
Al. angyalok kórusa énekel. Esik a hó nagy puha
pelyhekben hull, mind VJstagabb lesi a t~karó
mely a. földet belakarja .Békesség a fOIdOn jo.:
akaratu embereknek" - n ének rezgő zenéje
hOtum éT. Lehelséges voln:\·e? .B~ke5Ség· A
n.agy hÓpelyhek IUllingól.n~k, elUste~engök csilingelnek. Nem cirok Stahlldtllni al éj blivkOréMI
Valahol ~ee.kondul egy harang, kisvi'lrt.1.1va lelei
egy másik, tompán jön a hang a hóval lelt Itve.
gOn j,1 - beharangouák a karácsonyi.
Pó,ndyrré I1jtll Aino.

Pista megunt
':: . ~~;,,'!.~_,
sarokba súlyos
izzó
slCllet vluel
kovksmCihely
talan, uorongó
Bent
, egy
kosár
i a fehérre hán·
tolt
tljjaíval. Pista kOrtUnáett
s I
egy félig késl. kosarat, a teríI
Ult. - Ma is csak kenyeret eszünk
retekkel, mint It'gnap? Ezt ugyan ugy maga ele
mondta, de az Oreg feleli rá a vesSlohinArból
lassan lcibonlakozva: Hál ami van. Ha szegény
anyád élne. biztosan csinjtl volna valamI melegéleli is.
igy ki csináljon? - Te sem akarsz
még asszonyt hozni a házhoz, pedig kellene,
de ahelyett mindennap a korcsmában hagyod a
kereseledel. Amikor én ilyen időS voltam, már
gyermekeink vollak I tisztességes családi élelel
éltünk. Neked csak egy islened van: a pá.linkl
Miért is ad az lsten az embernek ilyen gyermeket? - Na már ismét kezdi a régi nótát N~m
hagy az embernek egy nyugodt percet sem s az·
tán csodálkozik, ha korcsmálni járok. Hát egye
meg a száraz kenyerét, nekem elég volt. Azzal
lelkell, kezébe vette saját c ifrhalú fokodt s úgy
bevágta az aitól, hogy még apapirosablakszem
is kire pedi tőle.
Reggeli kakaskukorékolás hozla hau Pistát
a korcsmából. Nagy, széles mozdulatokkal boUott
be a még homályos szobába. Foko~val tapogatva
menl el ágyáig s ott luhástól belevetette magát,
mint egy tg)'ensulyát vesztett szik/aIOmb. Nemsokára mély horkolás jelezte, hogy elmerüU az
álmok neles vizein.
Már lágycsengésú szánok suhanlak el az
ablak elött, amikor Pista kidOnsOlte szeméből az
álmot. Az e.nbcrek hangos köszOnésekkel siettek
cl egymás melleit az utcán. Mindenkit akará·
csonyszombajj hangulat telt élénkebbé. Al öreg
mir bi'fejeulI kosJrakról nyirta le a kiálló vesz·
szösulaka! sértelmellen morgással vette tudo·
másul fil ébredését. _ Siess, hozd rendbe magad,
mert a kaste:ybJ hivJtlak valami munkára. Al.oknak is kalticson szombatján jul eszOkbe at
ilyesmi. Vagy .lIZ hinik, hogy a Stegényembernek
nincs Unnepc, CS'lk nekik? Pisla dUlcás le/eselélél
szinte már megnokásból mondla. De nért gyor·
SJn rendbehozia magát, egy kalapácsol, elY vésőt
s egy reszelOt dobolt kabá lja zsebébe s elindult
a kastél)' f lé.
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A falulól

vele, hogy i'ljtózárat kell
~~"~~:::j~',:~
zetlék a(álla,
fén}"eS~'~'~',~",:k::h!~"sok
z.1ral.
azért I!~!, ..
nagya
dig
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ball • uob4ban.

II fdn6ttek
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'.ü;!""i,;I:,ak
zárva, csak
(. - Papa ugye
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Hogyne fiam,

súnon. E

~&;t~I·

P,sta
a fényes

több ra·
,;;;;;;;,; fel maga
tOle a keserUsége.
gróf szemUgyre vévén
,~,,~ nylijlott I\t neki egy

s elment. A hó csikorfázoll, meri a kapott
kezében. Ahogy
mezőn, a zsebl!a fényes szoba s

neki is adlak. KIkIOs
"k éhes napjai, rokkant
apjának megjutalmazallan munkája s mint vak
éJS%alr.4ban a fosdar imbolygó fénye, úgy ötlött
agyába a gondolat: Talán most véget lehelne
vetni a nyomornak. Egy kiálló fagyos galyban
megbOlIott s ismét visszazlíkkent álmodozásából
a fagyos, hideg világba.
De hosszu volt még az út a faluig, Igy hát
ismét azon velte észre magát, hOgyaMllyes kas-

tély illatos szobAjában bámulja a jólétet s képzelete

már olvasta a lekinlélyes vasl.1daba lárl aranyakijt,
MunkakOlben azt is slemngyre veUe s lálla hogy
nem sok gondot okozna neki a felnyitása. Képzeletében már halloUa a csengő szánok elindulá·
sát s ana gondolt, hogy a kastély Uresen mar.:.d.
Milyen kOnnyIl dolog is lenne ... S ha valaki
mégis otthon maradna 'ji ••. Az sem volna úti~ban.
Milyen egyszerG dolog is lenne. Csak egy i:1S
bálOrság kell hozzá. Hirtelen rekedl énekhang
csapta meg fnlét. Kissé összerezzent a nem várt
emberi hangtól. KörUlnézett, látta, hogy már a
fal u v~géhe:z ért s a pUI=OS zsidó korcsmájából
folyik ki a rekedt férfihang. Egy pillanatra meg·
torpan. Eszébe jutott beteg apja, aki egyedUl van
otthon s teste előrefeszUlI az indulásra. De amint
kezél megmozdította, eSlébejutott a szerzett pénl
li habozás neikOI ment a korcsma fel!!.
Bent a kondás, meg a juMsz próbállák
meRérteni egymást s lelógó bajúszuk nedves voll
a ritkán élvezett nedú\ől. MelletttIk két zsákban
a gazdAktól összegyújtolt karácsonyi kalácsok es
leptnyek egész és tO rölI darabokból összedobáJva
vártak elkövetkező sorsukta. Pistát észre sem
vetlék nalty boldogságukban. Pista félreUlt egy
sz.áraubb asztalhoz s egy félliter bort kért ma·
gának. Al.egymásután felhajtolI poharak tartal ma
ketlcmes, lóleső melegséget vittek szét ereiben.
Csak úgy szokásból felkönymt al asztalra s maga
elé nézeIt. ÁtfAzotc teSIe, mint kiszáradt s:r.ivacs
sdv!a fel a fé1liler bort s nemsokára másikat kérI.
Ahogy Igy látásnélkULi nhéssel bArnult maga elé,
egyszerre csak ott látja a sarokban a gróf vasuekrényél. Inó feje már eIOrehajo\1, de egy új
vendég ajlónyilására hűvös levegő csapta meg
Irdt I ismét Ures lelt a homil.lyos 5lcglet Fel·
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nézeU a feke~e.poro. falióráta li litla, hogy mir
nemsokára éjfélieu. Ebben a pillanatban t~tI
csen!t0~ang?k QIOII~k meg Illtél. A gfőlék mentek
az éJleh misére. Pista gondoskodh né~knr lel.
u~ro1t helyéröl, odadobta bankó;át a bóbiskoló
pupos korcsmárosna~ s avisnakapolI pén:t ha.
nyagul tSebrethe, kimen t a korcsmábó1. At. liton
még 1;UszolI a gr61 két csengetylIs szfr.nja am·nt
pil.rafelhőlOI kisérve suhantak el a hideg éis~akába
Erös elhatároússal markolta meg lokosát s e' .
bldató válI rángAssal a kastély leté ta rtOlI. lábaib~~
megkemenyedtek az izmok, melle kifeszUlC s na
gyokat flijva haladt előre. Amint gondolataiha
m~ r iilve haladt e~/Ire. hirtelen élesen hallható hang
Uti meg fUIét: FIAm ne ledd I Mintha Vigyázó őr
tiltó suvát hallotta volna, úgy megtorpant 8.1.
tortaJanul körtllnézel s csocl:llkolva hordozta végig
teki ntetét a clill.A~IÓ fehér . m~zőn •. - A, gyáva
- Kt IS lenne III lIy hideg éisukán?
megborzongott s pár tétova lépés ut:'n
ismél al elÖlŐ iramban folyialta út jál. Az éJieli
slfik horizont mélyén mar felcsiIIani a bádoglornyos kastély fedele s lábait mégiobban nekifwi·
tette a fagyos gOröngyOknek. Már tllrelmetlen volt
s minden lépésre hangosabban dobogott a szive
Egyslerre ismét az előzö hang szólal meg mellellc:
Fiam ne tedd I Olyan volt ez a hang, mintha a
körUJötle levő élettelen dolgokba til r! ősigazs.ig
kiálltolta volna fUIébe a tiltó szól. A hitetlens~
és bosszúság vegyes érzelmeivel dobbant bele az
éj ,lakába. A. gyáva kulya vagyok! Félek m(g al
árnyékornt61 isi Nem is érdemlek elO'ebet, csak
száraz kenyeret és relket. - Ki az? l - ki~.1hotla
indulallól remegő hangon s Osszefogott Okl~t dU
hössen gyfirle lsebébe. Éles fájdalom hasitoa k.ezébe Kikapta zsebéből s ké.ro,nkodva nézte, amurl
bő patakban csurgott kezéből a piros, meleg vér.
A zsebében levő reszelő hasl10Ua fel kezét. Ntmi
habozás után előré.ncigálta kormos zsebkendőjét s
beketőzle vele a sebe!. Amint men t az uton, min·
den lépésre egy· egy piros csepp hullott a feh~r
hóra. Néha·néha hátranézeU s bosszusan szorJtolta
meg kOtését. _ TaMn nemsokára ilyen. vérI. ~ell
ontanom, ha .. . _ Fiam ne tedd I Min t sulY05
kalapacsntések, úgy kongottak e szav~k. ism~t
fQlébe. Á, azérl sem ijedek meg. Már III IS va ·
gyok. A feMr mezőre súlyos~M1ó barna kast~lr
úgy sOtélleU az éjsukában, mrnl.egy gonoSl lel~r·
ismere!. A már bejárt úton a f6al lőhOZ kOz.elede!!.
Óvatosan halk lépésekkel osont el~re. milli egy
támadásr~ késl tigris. Villogó szemeivel slétkémlelt a gazdasági épUletek kOzOIl s m~gnyugod~~
tartolt a föbejáratnak - Na végre ilt vagyok
Gyo rsan zsebébe nyúli II szerszámait kotoraS~~J
elő Már mei:zO rrent a feszl!őuerszám alatt. a ,.
li nes. vére, mint fetgylijlott láva. rohan t erelbi~/
egész lényét a tOrelmeUenség ktno~lia. ~~~ egy
járt, mindjárt kész lesze~ . Á . ir~:a~n látvanytö!
fekete csomó hu1ll eléje. k t:tó szemmel ntzell
egyszerre me~átlt a keze s u
.
ou.i
a lábához esett fekete darabrl LetUjOl1 h fa:
felernie s érdeklOdéssel nézle meg. Egy meg
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ott kis ver~b merev tesl~ lariolla kutbe,n. Első

~'analban el akarta dobni. Ennek már mmd~gy,

P~ndolta. De hirtelen az jutol! esz~be, hálha m!,es
f! észen megfagyva. Arcálloz sz?rltot.a s ug~
~alf' Ua pihegésé!. Öntudatlanul Ismét a régi
'ermeklelkével nézegette a kis vereb~1. Révede-

~4!séból egy sajAlságos hang lerUetle Ismei,magI.·

talanúl ivelt ki a uakadl paplrablakon 5
szállt a csillagos ég felé.

&,Jx) Islvdn.•

lsten 6. a &yermek.
(E. B. Browning.)

IIoz' Ez a le fagyolt lelkiismereted I ~,rlelen
feJen;elkedell. Ez a hallg ugyanaz voll, ami egén
,ilján kIsérte öl. Oly tisztán és csalhalat~anul

Mondják, az lsten odafenn lakik:
De 6t magát nem láthatod,
Szállj bár merés"l;en a csillagokig.

A madarat keblébe drva kezdte melen·
gelni. Oly erGs v~gy fogta el, hogy,,:. verebet

Bányák fenek!!n hiába kutatod,
Aranyba' sincsen 011 a képe;
Pedig mi f~ny, mind Tőle áradolI.

hallott~. hOI!Y most már nem mert kételkedni.

életrekeltllCsse, mintha euel5gazá!l a lel,knsmerele
is lljjáéledne. furcsa és eddig teljcsen Ismer~lIen
érzések ébredtek benne. Úgy érute magát. mmtha

egy láthatalloln, jóságos leny megfogni kezet s
egy új világba vezetné ál. Axon velle ésue magál,
hogy az úton van, Visszanézett a kaslélyra s
entbe jutott, hogy szerszAmolii olthagyla, V~lami
klnos bizonytalanság ingatta meg illtában, mmtha
két egyforma erős akarat (ltkOzOtt volna bele.
Lassan, támolygó lépbsekkel megindult a falu
felé.
Mikor 3 ko rcsma elé ért, akkor kondult
meg az éjféli mi sére hlvó harang. Mély htlgásu,
s7.eles sdrnyu hangok Omlöttek beléje s úgy
érezte. mi!1lha a kismadár megmozdúlt volna
kebléhen. Ugy Uinl fel neki, mintha gyermekkora
óta el/lnOr hallaná ily tisztán a harangszót, amely
pedig azóta ann),iszor kondult bele a kis falu
szegény életébe. Boldog megadással, sietve ment
a templom felé, ahol már búgott az orgona s a
hivek egybefolyt éneke tinta csengessel szállt fel
a csillagok honába. M kor beért a templomba, a
h ~ ngok ffi~s cscngéssel zengtek kOrUl I mint
Icltjrt bányába a nap, dgy ömlött lelkébe a
karácson),i öröm: MennyDöl az angyal lejött hoz·
zátok, pásztorok, p~Sztorok ... O is térdrehulIolI
a hlv~k sokaságAban s amint Atnedvesed6 szemeivel boldogan nhell a jbzolban fekv6 Jézusra,
érezte, hogy keblében meglibbenti szarnyát a
dermedt madAr.
A templomból hazasietelt. Hazafelé menet a
kis vertb mAr életteli~n rebbeni meg meleg
helyén. OHhon az öreg kosárfon6 fakó arccal,
mert.ven !ekOdt. ágyában. - Hol voltál fiam ilyen
sokAIg? - Mu~rt nem jöttél hamarabb haza?
Itt voll &Iesanyád. Mondta, hogy valami rosszat
akart';'l csiniini. Engem már vár. Mindjárt megyek
utána .. ,
Az Oregember csak nhte, núte a fostOs.
fekete. gerend.1t s arca mind !ehérebbt váll Lassan
fi a !~I~ mOzdltoUa l.esoványodolt kuét, egy mélyet
SÓhOI!olt $ ~rökre mhagyta fOldi élete nyomor.
tanyálát. PIsla megeredt könnyekkel borult a
h:ltje nyujtott kéul' s ,rrástól fuldokolva könyO_
r!)gte oda távozó apja megbékélt lelkének: Meg.
cénem Atyám, ..
Tudta, hogy apja meghallja. ~re sem
velle hOfY a kismadár kiröppent kebléből, parSZor kl)rOl5uhanl a faJak mentén s Ulén halll.

$Z.Ü1t

Oly jó az Islen, alyai szemébe'
tg - s föld csudái rejtve vannak _
Mint titkok-litka szivUnk közepébe',

Mi földOntuli, szent OrOm ez. annak,
Ki mindenUt! az Istent látja,
Lelkén aminl e képek álsuhannak I
Emlékeztet az édes j6 anyámra,
Amint álmomba' csókkal költöget,
S mig csókja hull a csukott szernpillámrd:
.. Ki volt: taJáld ki- - kérdez engemel

J6zan Mik/os.

A család és az iskola.
A Dávid Ferenc Enlel ilec. 4-;"'i vall;\$05 e~ttlytn felolvasta Ijuzogany Aon~, löv. tarutrnö J Nöszö,etseg e'nOke.
A 8zentlrh

nerint, amilror bteD a bilniX
emberi.reget "bőzönnel látog>ltta meg, - a '·eue·
delem elmult:ival megjelent " u,,,,,n'ány; biztató
jele az l$teu bocd.ullotáu'" é. a jobb j!h·ónelr.
Érezzük ml i, IIoz I,ten BújtÓ kezét. Pnutrtó
véu dúl~ végig a mi uegélly wagyar hazánkon.
IOlUboM t-ihar dölltQtt porba sek.so k uem~et.i ide"lt
- éB még mindig oem apad '''" :ir, amelyelnye·
jénei fenyeget mindent, ami ul"ünknek dráp.
Szorongó lZi ....el ,·jugliljnk az eget: nem jelenik·e
meg rajta mint akkor regell a biztató lZivá ...ány 1
It. ime, a komor ,''-Ifolhók közölt caakugyall Olt
"au c;<ilIogó lZinokben pompi2Vll. ját.ui derűt hillt ..e
maga köré, moeoty~ ceal ... a kÖllnytlZó lIembe -

az ittoni igérot, II jobb jö"ó reménye: a gyorme.lr.
Ám nekünlr nem olég hlilaáldozaUal IIY"8'
W.tlluok az ideoi tegyetomIlek, aa örö k tZllrewtnek
e~t a m08oly:U: I1em
elég <luk gyönyörködnünk
obben a ninpomp:la ceod;iban, hanem oda k,1I hat-unuk, hog)" oz no maradjon üres igérot. Colltudatos,
kilarló munk;\vnl egósz cruoow:í, hitében megingat·
hatatla", jellemében uil,lrd, akaratában megbizható
mag)"arrl. kali uo,'eluiiuk a gyormelrel, akit az ÍII_
teni g.:md .. iseléa rohk bItOlt, ha ut akarjuk, bogy
be ia .-.1.1t... a honá tús<ltt. reméuyeket
Nag)' é. 118hol.I probléma a gyermok nenl&,
amelyhez három ~nyeló uu ad~a: el8Ó Ul"g:. a
gyermek lU: Ó latent61 nyon feati án lelki tehete6
gei"et, .. ele Ilületelt jé án rosazbajJamai"al, mÚOo
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pár ór.'n cl nln at,"a, jó helyen nn h f~lmenlTe
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UNITÁRIUS I!RTESITÓ

am ely nél kül. legl'ény""ebb l u<hi.. it Ullt Ü' e11
. .. nyfüot, amely CllllJog. do bel.ó értéke "in~. Éo
u i,kola IDllok~j;\oat ez a ,é.." az IImely COI .. k
tt lehet igado .ikcr(ljO, ha ~ .. üLő és !ao:'ir
:IUI~:tn,. kl1lcrilnös mcgért~$el dolg<llnak együtt
.. uenl Cl!1 érdekében. Ha II gyermek otthon homlotegyeoet t, ellcll t e%6jét IMi" 0\. lapultalj,,, ~nn~t.
amit II ;.tolábaD hall. "agy ha otthon lektCl!I,nyhk.
kitigu .lh:dk ~ t a !\~' iDlé~kedo\,él, akkor " ~18tol"
neve lómunk!ij a tolJucn me(h\6. A u~llönek l~l~g

• kk or 'CIX! .. abad II gyermek elvU ,,,out6!h 1<.,11'\'élemény" szerin t holyl<ll cniil i$l.,t cl.
lIyenhr 1\ legcfl"wezetöbb eljá.h. ha a ulll6 II
gyermeke tudla néltül felkereli II IamIrt é8 lUHl!<t
rendje módja .urinl. persze nem IIggfflnlh' IlÍma" . alakj"ban, melttárgyalja "ele a~ n/!ye~. Tapa"dloil, ha u

!.alAtom ue.int az ilyen m~gbeu4!léaek r~nde!en
OI!lra .. eletnek
a gyermek jad.,. uolg:l.lnak, ha
.. uöl6 nen' elfogúlt. Viuont ,. t .. nb ia ruh .. ihl(lu. ban 1~lja II dolgokat, ha betckinl"t nyer a
cul'dok életébe. Egéuen m'iaképen bfr:l.lja el a j6
pedag6gnl a~ olyan grermek munkáját, akiról tudja
ut, hogy otthon áldatlan ('oaládi vinonyok: to.,
nalkodh a uü!6k között, iu~~ol apa, nagy "'ro'
morlldjj', "Mgy betegség h:l.trllltatj{.k kötcleH.~ge
teljellt"ében, ",ogy azt, hogy bhimunkát kell
. égeanie, kisebb teat .. éreket gondOlnia, vagy, hogy
oly"nok "laU.viszonyok, annyian vannlOk öuzenúfo!\'a tEük helyen, hogy lenl dolgozni, tcm
aludni ntm Ind kellőképen - mint azól, aki nyu·
godalm,.. otthonban, gond nélk ül végelheti i~kolai
' eladatait. ÉI hbyuor van arra i. eset, bogy a
u Dir, aki órnig Utja ",ag:< elótt a gyermeket,
figyelme. len egy " má r olyan dologra, amely a
uülőnek, lIki egész nap el "an fC/glalva, kikediti a
figyelm~L De .aj~lI~gos tüoet, hC/gy a uij]ők még
ilyen netbe n il c... k nebezeu lehet ráv cu ui, hogy
lIK i.kola t:ij~ra jöjjöu, amik or loh.or gy erOleke
éle tből " agy eg~8z$égéről "au uó, ' l\ legtöbb()Il
?lak akkor látjá k c!<i.kezetuelt az időt, bogy az
Ilkola mun~"ja iránt érdeklMjenek, amiko. haj
van, inló vagy bukás feuyl'get. Ekko. au:l.n két16le az eljád •. Vagy méltatl anl<o,\ua lt él elfog\\ItÚ~II, igazdgt .. landggal, '!.'ádolják a tan:írl, "lI.gy
nekI e.nek a gyermeknek, meg"erik, "lI.g)' biinletik
• u:tel olvaditjfik, v'gkép elked,'e tl cníli k, holott
IoOknor maga .. ."iilő "rdeme]ne bünleléet aki
ne:n érdeklődött többuö. ét te1l6 időbeu az 'iSkola
m~llkllja irán t. Vil~gMt SOm mondom azt, bolQ'
mlllden uill6 ilyen ind oleu., Il!.la Istenn ek '!.'an
nagyon lok meg(lrtó éli ér deklődő umó _ él nOm
í. miudig ~Z úgy",.vezstt .inlolHgon* ' ont1!.lyból
- ak,k "~gtelel1iil megköuuyltik " ta n:'r ",,,nkáját
" euol egyUH gyermc kiikH i~. Allt le", u,ondom,
bugy mi nden laná r kivé tel u~lkill hh'a\~$a nlaga •.
IQt'" "U - '\0 azt ~1lÍ\baIOlU, hogy a legjobb
tan' r munkája i. eaak lélmunka Q nUiók együtt
mllködóao M .egltségo nélkül.

,«

•

!ohoguk ft 'rezelŐ padeg6giai kilrijk I. hub t'.
bIon " annak euuek ét ué rl h0l101;lolt(01( "'<"g az
lakol'ban lIK n, n.• nülői ~Ue1r.ezL6Ieke~., Alonb:lO
a w.pallta'U alt bilooyltja, bl:l&Tel:ekbek DelU IoOk

.Ilval:orl!lli é.Mke van. Mort miből "'Iaua k e~k lll;
érteke~lctek ? A I,,",,IÓ 1('RIUlet .. "lameJy t:lI':Ja _
tö bb· kevcllebb érdeklld';, .. agy clak udnoriudgból,
""SJ' gyermeke ~tlrget"(,rc IUcgjclent uii1ő előtt
előadásI tart "alamel)' padrgógiai Mm~r61 uul<in k;"'et1r."~IH!nek a hon{i,~zÓ] :í.ok, de biz "zok
rendeilCn elmaradnak, ">lgy nagyon gyér<! 1l jelentkezuek, m~rt " uiUök nDgsréne niuC!! lelkéuüh'e,
hogy r&gtüoö." e houáu6ljOll, meg é rthetően tat tózkodó i~ - Ó8 elo.. lik ,. gyü lekezet ug,)'. ahogy
jött 8 marad mindcn " régiben. ~:n"él l oltkal cél .
ravezetőbb, ha a tanár" uülőU:ol egyeuként tár_
gyai, mett a legegyue rilbb é, legueréuyebb nülő
i, éltetiszólód é~ búbeu&llivé válik, ha grermelté_
ról beszélhet, de enk bizalmauu, négy szem kll_
zött k nem a "yil"á"<ndg el6tt]
.l" gyermekre i. óri;(p,si ne'!.'elŐ ba táu:o.l van,
ha ludja, bogy nülői éti tanilÓi é rintkeZUlIk egy'
másaal, hogy tanilÓja eMU uelU ma radnak rejtfe
otLhoni. uülői elótt i.kolai ";&eJt dolgai.
Igy Icu az i$kola agyenneknek má,odik
otthonád, " .. ülői ház pedig az 4!Letre oeveló is·
kolád. Igy tnduDk v{i,l\vet"e, Ö8uhangzatQ3 muu ká'"aL, ero t6lj61 te8lben hllekben ép jÖ.. ';nemxedéket ne"elni, haunos Ulunkáspolgá.ait !IX eljö"eod ő
oagy MagyaroruágDak I

KózeItdjeftk az Isltl/ha és közeledni fog
hozzátok.
Al/jatok ellene az iJrdögnek és el/u t d 6[eltk.
l akab le/). 4, 7-8,

Két levél.
I.
Szirák, 1925 . nov. 26--an.
Nagyllszteletli Esperes Uram l
Alulírott bátorkod tam az alább felsorolt
kérelmemmel Esp~ res Uramhoz fo rdul ni. tn
E rdélybO:l , O icsösztnlmártonból (Kí s k UkU JlőmciYé
böll JOtte m Szi rákra ( Nógrád megye), hol evan·
g ehkus és róm. kath. tgy h.izak va nua k. t n pedí&:
u nitarius vallá~ú vagyok ; de 191 7. é v s zep tember
15.én jöttem el Erd~lybOf, u óta un itár iu s lempl omot ezen a tájon nem IS lá uam, mert Budapest
kivéte lével itt n incsen is U lán , J::pen eún nagyOD
s zere tném, ha un itá rius egyh.uu nkkal némI leg
Osszekölle tés ben lehe t nék, me rt így teljesen elhagyottnak é rzem magamat. Mmd en vallást tisz telek
es megbecstllö k, de végre mégis, amely vallásban
szll!ettem, a bban élni és m~ghalni k/vanok.
Ha nagytiszteletű EspereS U ram az egybázunk ál tal egy ima könyvet és egy énekes könyvet
kegyeskedne szá mo mra jUllatni, nagyon bélés
köszönettel volnék Esperes Uram ~ az EgyhAI:
iránt. Meri máshonnan nem igen ludnám miodeze.
kel beszerezn i. EzenkivIl I, ha valami DssukIJ,6
lapja Egyhu unk nak, Igy UI IS ucrelDém megrendelnI. Családos ember va&Yok, igaz

tK.,

UNITÁRI US ~RTESIT6
felesi gem kalho likus, de egymb vall baiban nem
leszünk kivéleleket, söt feleségem nagyon szeretné
megis merni a mi unitá rius valh\su~kat, !'lert ezen
a téjon csak a reformálus valIlIst Ismerik, de a'l
unilArius va llást egyáUalán nem .. Ezér t szeretném
at elöbbi könyveket megszerezm.
Kérésem ismételve maradok a Nagyliszlclelfi
Esperes Uram nak igaz hí~e és alázatos tisztelöje:

5mbd lános
m. kir. pénzügyöri fOvig)'hó
Szirh (NógrAdmcgye).

ll.
Budapest, 1925. XI. 28.
Ked ves Hitrokon I - Orvendunk, hogy életjelt adott magáról. MegérijUk helyzelét.
.
Az egyedolvalóságot, amel.yben az I!yen
messze kitelt szórványokban a ml Erdélyből Ideszakadt hiveink élnek. Méllányoljuk ragaszkodását
ősei hitéhez s ezt a magunk részé rOl istápolni
kölelességUnknek tartjuk.
Hogy vegyes házasok, ez vallási t~kintetben
sohase zavarja meg Onök között a házI b~kessé
gel hiszen mindnyájal' egy közös mennyei édes
Atyának vagyunk .gyermekei .s egy a mi Urunk
~ MesterUnk az Ur Jézus Krisztus.
Közelebbről kOldjUIc: eimére az .Unitáriu~
Értes/tOt", amely - amint jól sejti - a ml
iJsS2eklJló lapunk. Ez t is mai helyzet hozta lét re
ezelőtt mintegy négy esztendővel , amikor az
erdély i határ le volt zárva elOttünk.
Mihelyt Kolozsvárról megjön az uj énekes
könyv, azt is kOldUnk és lehetOleg imakönyvet is:
Kedves családjával egyult szeretettel köszönti

j ózan Miklós
esperes, püspöki vikárius.

A kölcs6 nkért ceruza.
(kitt lrövelke10 lelezd Foe rs le r F. V. Krisztu! és u
emberi ~leI timO könyvéből van fordllva s a ml!lyebb keresztyén önismeret kifejlesdtsél célozzI . Az Onism~ret, II
lelkiismeret Poelster peda2ógiájának egyik legfőbb probI~maja, épemlgy, mint u amerika, Channingé.)
~:gyuor n vonatban a~ étke~6kocai pincérjét61
megkérdeztem, hogy ninc8·e véletlenül el adnh'alő
cerud.j ••. Azt felelte. hogy niuca nek i eladásra azl\n t
eernd.ja, de a sajátját köl caön"dja nékem, d o 08Iii.., azUbéga le8Z rá. Megigértem, hogy pontosan
\'iuuadom, de eate mikor kinálltam, zsebembe n
megtalá.ltam a kölc8Önvett eenuil. Az expr en robogott az éjuakában, azt sem tndom merro, de
volt valaki abban a vonalban, aki az ő bizalmá.ban
megeaalatkozott. A vonat talán épen egy hído n
bal~t át dllb<.il'Ög"o é, " pincér t.~lán épon rám
g<lndolt, magá.ban uitkoz6..lva. Uouájámltam k6t
outály között tátongó mcllywg ki azcllesU.é8Óhez, ahe.
lyett, hogy a bizalmat enu,[llltiom volna pontO/mu
.iBllzaadván a kÖlc'önvolt dolgot Kluolt annak 1'1
t ndata, bogy akii to8gc8altaro, a bizonylll.ll1uyágba
~ltünt, t. a jól iem ert bols6 hang ezt roou<ha ne·
keto: Ugyan miért töröd magad ilyon CIIekólyeéggel.
A pincér odaad hatta volnl1 :\ ceruzájl\t egy tl\rdnak

i8 ó8 az is. mag:l.nl\l
nem gy őzött meg.
magam, hogy eléle
iskolát csiná lok 68

t>l.tthatta volna \ De ez II baD
<lllenkezóleg hibásnak érezle!
hibás mon tllégokb61 valód,goa
t'nUm I:l.ttam, hogy ' az Ilyen
h~"yail~:l.gok e80~én tanúsitott Uzömbi;)uég mUy
b,ztos Joie '·alam. belló puntnlhnak. Ad a cernz(tt
amit mi adunk köc8Ön a amelYM a~(lkaégünk va '
azt nem feledjük el. A mi úgynev<lzett folodéken n:
Il<Ígűnk Ilem mh, mint mások érdekeinek él jog;i.
Ilak teljel megve~e, Nem noktnk meg bogy a
m:l.sérll. gondoljunk, mi caak a magunk tervhel é.
óNlo keivel vagyunk elfoglalva, Gondolataink, minI
ogy nolga.OT(lg állaudóan aaj:l.t nük8Ógleteink körül
fórgolMnak. Közülük C/lak egyIIt is mily nehezünro
c8ik elküldeni, puuta é. ~ree Ildvaria8lágból, hogy
honon hirokot másokról '8.
f;rdek08, hogy épen ezek a kis személyes tapasztalatok értetik meg teljes mély.o\gllbon ozeknek
:I sza,'akna k érteltoét: .Szeread felebarátodat mint
. tenmagadat., ezeket alzava.
'
tenmagadat •.• Mmt
kat nem kell ene olyan erósen alábúzui. Mert na .
gyou jól 'tudjuk, hogy mily gyengéd gondozásban
róseaítjilk saját 8ze mélyü n ket, hogy mílyen e16vi.
gyázatOilaággal tesúink valamit é. mily llrzllkenységgel "édjűk be<lsűlotünket éa ál1áauukat. ~:8 Jézua
tndta, bogy mié,t uabla eMnk a azeretet lör~ énJH,
ami olyan egyncn\nek tdnlk fol é8 toégis annyita
meghaladja köpe8ségeinket, hogy t. i. 8zenteljilk
mindOlI gyengéd gondoskodá.sunkat embertársaink
szolgálatára, azaz annak a uolgálatára, akivel
útunkban talákozllll k és akinek jog1<i és követelései
saját vágyainkkal, ,srdokeinkkel és egyéni büuk&o
Bégünkkel ellentétben vannak. Noa tehát ez a ke reutyéu hitnek 8zabadaá.grll. viv6 útja. A~ 31 em bor, aki a felsőbb világot keros; é. rénesülui akar
áldásaiban, annak legel6uQf a ma!~ért való 1<gg6.
dbsal koll ~"gezLLie éa II má 80 k boldog,ágá.val éa
életóvel kelJ foglalkoznia. Ime ez az anyagi vil~g
nyiigétől való sz abadulás kezdete, ez meguyitja a
lélek BZámám a ti:lbbi szab adnl ás útját i •.
Betlehem csillagját kö~etni, es els6bou azt
jelenti hogy tudjunk uabadú lni alaját uetoélyes
érdeke'ink nrahnátől és tudjnnk g<lndolni a másokéra, De aki 8aját Sletoélyes érdekeit tartván uow
olőtt azt képzeli, bogy az "lamiz8naadásaal
meguabadlllhat attól a köwle$Ségt61, hogy folhagy·
jou önzés,s"el ós gőgjérel, aki azt g<lndolja, hogy
koreaztéuynek vallhatja toagát, minda~el~ett, ho.,?'
egész béten embertársait g6göaen megl:éh ..és vél"k
Dom tör6.lve, őket igazaágtalamll és . kon~(I.'telo~I~1
kezeli, az az omber még csak nem II 8<1JII, ml a
kereaztény tannak lÍrtelDIe. Mert ba ,,",uolk olyan f(lgalmak amelyoket csak értelmo! ewb<lrérlbet weg, v"n.
nak ~Iy",n fogalmak is, am elyek \lMk al(lk sz:i~ ár" dl.
nak érthetókké, akik m"g\.annlt... k lemondao' Önma·
gukról. Ebbe" esoportba tart(lluak a vall~ _ fog~toak
;a. Aki t"l akar <lLLlolkedoi ebból a \'ihlgból a mM,kba.
"nDl1k olóazör i8 mog koll laDuluia a • • én:-Uíl II
le".hel '1',,16 fordnlMt: más w6d arra o"'Cilen.
~$ nem II nagy áldouiok, amelyeket soka~r
önmagunk iránt val 6 titko! csodálattal ás 8RJát
kic,inysógünk elpalá>ltclbára ho"uok. nem ,,~(lk a.

UNITÁRIUS tRlfSITO

8.

el haUfOKÓk iUtlo; hanem inkább II legeiJ'ue rübb
•• enuUye8 ne~elé. II. II l~galh",~o,"bb í''''lllá. 6~
wegl<\rlia a kl:llcalSnce",dk ~. más apr6 dolgok
.. ill~g'ball.
Kz fogja megtörlli bennitnk :Id II hlltátUd,Ul

..aiviwt, hogy cuI< ö",,,agunkat ..olg/ilj ul< II. ad
.. m/ilyclI gyökcrel~ nemtörollöm~éget. amellyel
má.ok j6lét.... eg6u..:!gc, má80t u Lik.égei h jogai
iránt vi.ettetllnt.

-

,

Or.zá&,os GyOjté••
Hálás köszOfleUel folytaljuk a lovabbi adományok nyugláz.1sál a beérkezés so rrendjében i
kérve egyutI I azokat a kedves alytinkfiait. akik
gyUjt6iveikkel még nem számllUak el, hogy azokal
akár ilresen is f. évi d ecember JI.ig okvellenUI
kUldjék be a lel kéni hivatalba.

50.000

41.
40. ""

42.
43.
44.
45.
•
46. dr. Berectky Sándor (Budapes!)
47. dr. OyOry Lóránd
•
48. Unitárius egy házközség lDévavá nya)
49. Márton Jenő (Budapest)
50. Jukl Károlyné • _
51. Elekes Mihály (Rákospalota)
52. Csiki András (Alag)
53•. dr. Tóth Oyörgy (Budapest)
54. Jahl Nándorné.
55. Gyarmati Oeriely (PestszenIlOrinc)
56. Kovács Miklós (Dombóvár)
57. M. kir. Tisztikar (Kőszeg)
58. Havasdeno (Budapest)
59. Haftl yula (Kisbé r)
60. Oruer István (Rákospalota)
61. Klein
(Budapes t)
62. Orbók Ferenc
_
63. Ligeti SándOr
_
64. Kovács Gábor •
65. Báró Pelrichevich HorvAlh Emil

mu

66.
~.
69'
·
70.
71.

N(.Bdu~aFpest}
al U1Gp

(Gyula)

Tal.ro".z.mU"k, LIp6t t74 - U.
Békésség, á ldást KarllClony napjaira mi n _
deu olvu6nak. BIIkea8éget, :Udá.t minden ld , haj .
lé knak , hova lll]lunk b<:llép. 8Heuéget. lIldást
cn Dek az o,uáguak , uomor(i had.nkuak _ Wk".
téget, "-!dá8t :1.1: egész ,'Hágnak - adjon a jó I I .
wn kadCIOlly Il"pjll. a. SziHellék meg végu eteu
az iinneJlf!1l nálnnk ie" .Béke •. A roan e'zwn.
u6knek legyen egyue. végo 8 köUönl.3Ön be hot.
z,ínk egy ueb b jövendőnek boldogabb íijéye.

Istentisztelete k

(II. közlemény).

36. Hofler Ferencne
37.
.
38.
39.

HIREK.

835.642
636.000
400.000
176 OOO

135.OCO
123.550
116.0Cl0

723.000
200.000
100.000
100.800
347.000

500.000
50.000
205.000
730.000
200.000

10.000

~ avas !jéU. (Budapest)
100.000
ihil1y
~M
100.000
I
h iklós
•
79.000
mre .J6uef (Alsódabas)
1,835.000
Schneider Ilona (Urkut Ajka)
1,111"0.000
I. és II. közlemény. egyut!: 18,101.256
Ez az o.sseg egyelik a POSlalakan!kpénztAr ' 5 1.
IUlimlaklvonatával. Telles tisztelettel
az Egylub:ktJuig Qondnokrdga.

MvárOlbau lis környékén
Mindell ''908árnap d. e. II órakor az \'. Kobl'try.u:
templomban. Minden hó mállOdik v:uárnapJán d. u.
4 - 5 a VIII . CaoMnez u tca i elemi iskolllban Minden
hó utol,6 va" r n a p j li n d. u. 4 -5.ig.
It á k <J S P a lot á n a Kossuth · utc:ai rot. WOl '
plomhan. (" A" viHamoekocli végállomll$a). Kiv~lelt
képez a legkijzelebbi dac. 27·én tartandó Istenti ...
telet-. Minthogy e kko r úrvaelo,át Olzt Rákospaloldn
J ózan Mik lót .. ikÁriIl8, ft dr. Cliki Gábo, mi "i,;;
lelkén, a dec. 27 iki 'tten ti utelet ezért Mlelől t
I I órakor leu a KoulI th · utca i ref. templomh:.n.
T eMt .\jpeetiek és rákoap alotaillk dec. 27 · él" 1':1'
.'map d. C. II óra ko r ott vehetnek l"Irvlleao rllt
Rtkospatot;i;n.
Karácsony Dnnepén mind a két napon
outunk iorvatllorllt. IIZ V. Koh áry·utcai temp[onlban
l . napjlln predikál: J ózan MiklÓ$ piiapöki vikáriu.,
úrvacsorát,ont: dr. C.iki GlIbo r mi19ziói let kéw~ II.
napján predikál : dr. Csiki GálJ.or núsui6i [elk681,
,í, vaC80r llt 08zt: Bi ró l.ajol. Ünnep harm lldiUap·
JlIn dec. 27·én d. e. II 6.a.o. pre(\jUI : Janeai
Lúdó.
.
O-esrlendő ntol.6 n apiAn , dec. 3 1'"4!n (ea ii·
t(lrtijkijn) d. ll. 5 órakor imidko~i k él 6r.\ci6t tart
J ózan vikár ius .
•
Uj~v
els6 napján (pénteken) d. O. II
ór akor I.Wnt iutelet. Predikál : Biró LajOij.
Gyermekeink karácsonyfa IlInepe folyó
hó 22 én (kedde n) d. D. 4 óra kor kezdoSdik (Ttlhllt
előbb kell megjel enni , nem a megke3'dés ntán).
Ismét a IV. ter. Sütó·utca 1 nAm alatti iakola
11. emeleti diuteremben (Deák·tér mellett). Ének,
Ud~ijdéa, é!őU p , egy kis ezinját.\ k az ünD('lp~ ly
programja. Aki még i.ko/lIba uew jl'o,6 gyermeket
il eltudjll hozu i, hona el azt i,. At. unltdrius
:l

NószlJuetstg, amely az annlpily anyagi r/$Z1t
k~slili dó, mégegysur f l /ku minden IInttdrlus
családol arra, hogy haszndll, elkopott jdtiltat,
fuhdt, clplJ/, VollY aki leheli sli/eminyl hozzon
i1/etöleg ka/djlJn a gyermeklinnep cé/jdra a ld·
készi hivatalba,
Adventi blentiszteletui nk minden vasá.rnap
d. U. ft órako r tanatnak u V. KohAry nteai
plombau. A templom fötre v.,,,.

BlIdapt'sll David Ferenc EgyleUI""

wmo
J'~

""Ari vallAaoa ..té!ye januá. 8 ·.4n pélltoken eRe (;
6.akor leu " Kohllry "tca; lomplo ln hao. Elen OAl
Mikl6a n)'ulI. lelké... _ aki r~ge" a budaphti
ek léztil'oua k i. tel kéue ~olt _ biblbi tárgyl'Úl oh'..
fel. A mlhor többi pontjai : zenei uámek.

UNITARIUS ERTES 'T
C"O'-_ _ _ _ _ _ _ _ _--"-9_
Re ndörelnk evangelizálása Ilo""."m.r bavában m"gl<e~d6d?tt, körül,",,];j! ~? ,:,uitáriua ~nd.6r
<13 rendó,&OIgi h, .. at.a,lnol< réue,ul ,I)'ellko. hIbha·
rua!Q'",:I ... tban . December 17-<10 (~8ütörtökö") ost.)
6 órakor úrvaC80r~t Ye8~nek rOlndll,,,;!)k. A 18teotinlcleUlt éa 8Z Úr .. aC80<fl kiosztá,át JOzaD Miklól
,-ikárin8 ,.<lg.i.
•
A;e Angol tArsalgás jan ná. hóban az "I oö

péntek helyet _ minthogy a. épen újév ol,~ "apja
_ a má.8odik péllteken, január IH~u 5-6 · 19 le8~.
A Protestáns N6szlSvetséa: december 17·én

I

tartja idei közgyfilését az evan,eélfkus iskolák
diszlermében d. u. fél 5 órakor.

Imát a kOzgyfi-

lésen dr. Csiki Gábor missziói letkész mond.
A Luther Térs.sáR' f. hó 15·én tartja
Széchenyi-Ilonepét az evang. iskolák dlszlermében.
Ej!yházunkst Józan Miklós vikárius és Dimény
Mózes gondIlok fogjlik képviselni.
December 4-én meleg ór<lekl6<lé~ mellett
folyt le a Dávid FereDC Egylet ",,11';801 oSlélye.
Bu~ogáoy Ano~ Ml'. tanárnő a ee ~l,l<l és 1I~ iakola
kapcRolatáról, a szül6nek, nevel6knck és taníTóknak
a gyermek nevelósében való harmónikll8 ogyüU
működéBéről tartott minden szülőnek mvg~zivl(!lni
"aI6 feloll'asást. Halm~i Anna mii,'/isznó éh·eze·
te8 énelr8zám:1 és Baloghné Molnár M~Tia s2,,,,,.16
müvéunó saját veNiei amelyekkel új ' a mcghóditotla
" wziveket, tettók teljessé .3 estóly hangulatát.
Utána barAti és családi vacsora volt 31< V . Alkot·
mány.n. 31. szám alatti Magyar Vil~g éttervm téli·
hrtjóben. Minden egyleti (",I(llv,..:I" ut:ln n"'stut·
juk ezt a vacsorát. Legközelebb jaun:,r 8 án, a
D:hi(l Ferenc Egylet felolva só estólye ntán.
Kebli Tanácsunk de<:. 6-án a jövó .lvi
Itölt.ségvetóet- t,hgyalta Ic. Sok a ki~d~s. BCI'ételre
"an szüuégüllk. E~ért kérjük hh'einkot.• akik még
a foly ó évi adóval hátráléltban "annak a megki;ldölt cseltklap (It ján aú,.eakodjenek mielőbb bekiil·
deni,
A limanovai hősök emlékUnnepén, dec.
13·án mel::emlékezlllnk templomunkban a háború
nagynevii hős kaloná ir61.
Tudományos Akadém iánk a n~pokban
OlIe meg alapltá ~állak 100 é ~ts évfordulóját. A
nag~szerii munkateljesítményért mi is hálát adunk
a ml IstenUnknek s kérjUk Ot, hogy adjon eröt e
szomorú ország tudósainak és lróinak, hogy
a nyomorúságban is készen álljanak az égi Tudomány szolgálatára.
A kolozsvári kollégium ~PatronaJ!e'
Egyesiiletébe évi tagdijul fizetett 5')(1.000 K·t
(I'l\.százczc.r) ~r, ~elety Oéta fökapilányhelyeltes,
aki a régi umtánus kollégium lanul6ja voll. Sok
m~leg érz~s és boldog emlék f(jzi még ma is a
ml ~ol1ég1Urnunkhoz, ame ly iránt Igy klvlinta
leróni legalább részben hálás szeretetét.
.
Dr: Gil. K!lemen, a kolozsvári kollegium
~gazgatóla, akI 2') éven át hordozta az iskola.
Iga"tgalás terhes misszióját, az idén megvált igaz.
gatól állásától. Sok neMz esztendő súlyosltotta
gondterhe.; munkáját. A.z ország életében b!1llolt

vállozások az iskola élelére sem maradtak hatás
nélkUl. Ezek kOzOn IL nclLh ViszonyOk kaLaU .
megállotta helyét, erősen. biztosan, mini u O$l\O~s
amelyre a legnagyobb terhet bMran lehel bizni'
Utóda dr. Borbé.ly István lanár lett, aki sok re:
ménységgel nh a jOvendő munkálára,
sa,ó Petriehevich Horváth KAlmAn fö-gondnok helyére az ő ajil.nlatára a főtanács
Szentivdnyl józsef iskolai felugyelő"gondnokol
vála.szto~ta meg főgondnoknak . Egyéni kiv;1\óságai
a blztoslték arra, hogy mél16 utóda lesz a nagynevU Horváth Kálmán báró nak. Isten segItse I
Krlsdus zOrgetése eimen tartott előadást
HegedQ'J Lordnt a rel. teológián december S-én.
Az .előadásban rámutatott arra, hogy a beteg em.
benség meggyógyítására Jézus személyiségének
gyógylló erejl! szukséges, A jézusi szereletre van
Sluksége a világnak. hogy minél elObb felépUljlln
betegségéből. Az előadást nagy kőzl'mség hallgatta
végig lelki épUlésse1.
ÁlIAst keFes egy unitárius leliny. Keres-kedelmi éretlségije van, Tud gépirást, francia és
n~mel levelezési és gyorslrást. Ertesitendö: Boér
Jen6 dr. IX., Ráday-urca 49. 111 . em. 22.

I

BarabAs Dénes

I

karáo)'ollfa!vi bi rtok os, okláodi nrug. jegyl6 régi
egy háú tanácsos - késő öregségben - november
hó végén meghalt, EVházunk egy régi bÜBége,
emberét Barabá$ Áro n bud~pesti hi\'ünk éde\!
atyját gyászolja a megboldogultbau, Igu réuvétilnk
II gyászolók nak.

I

Dániel Miklós

,

Prof. Roessing

I

Dlinielné Lengyel Lau ra férje, birlokb~csI6, a
kolozsvári unitárius kollégium voll lanulóla szom·
baton hajnalb.'ln várallanul meghalt. Egy rokon·
slenves, melegszivú embe~ 'ávo~ott vele kOzuHlnk
_ az égi hazába. Érezm fogJII szlvOn~, ~ogy
veszteségunk ö s ves7tesége ann~ r.: a. lelki v.llág·
nak melynek neve: Szerelel. ö~zrnte SZivvel
oszt~zunk az ittmaradtak fájdalm.1ban.

i
,

leydeni egyetemi tanár, 39 éves korában nen:·
régiben elhunyt. Tudomlinyos mUkod~sével ,hazáJa
határain túl is nagyrabecsUlt nevel VIVOtt kl m.a:
gának. A vallásbOlcsészeiben a moder.n Iheo!og!aJ
iskola egyik főképviselóje volt, de mrllt Knsztus
jó vitéze ezt a tudományos meggyOződést egy
gazdag gyakorlati vallásos étetre ,:,~1toua fel az egyházi életben. KUlonosen .lZ IfJtlság .szervezésével foglalkozott sokat s. !ehet . mondanJ, hog,
a szabadelvü (unitáriuS) rfludgr mozgalomna
egész Európában t'ltető lelke volt. Ki lép nyo~~fa.
lsten tudja I A nemes munkás és lóbar~~ srtJ ra
ml is odahelyellük elismerésank kOSlOruJáL

UNITÁRIUS ERIESITÓ

,o

Cnk6 Ambr6, OyOrgy J'n05, Slmo,;ddcs
ulol és Zovanyi Jenő voll lelkésze k, IlleNe
Ih

Kádakat

I lanjrok értlekes el6adássoroulOI tartottak,

m~ve Jar13nak a MagántiUlviselilk Oruágos
Sz(l Isql!ben a modem vallásos gondolatról. Az
eris~~resre vallÓ munka a több világosság és.'
tisztább kereszténység szolgálatában á ll s mil:
edd ig is nagy érdeklődési támas~lott a fővaro· 1
sajtóban, amely hol elismeréssel, hol gáncsosko.,
dhsal Ir err61 a ritka váUalkoz1srÓl. In magI/h

Putfonyokat
Boredényeket

Tragac-okat

ef vo/II/sse sat' uli

KocsIrészeket

FeJe/6s kiadó: BIRÓ LAJOS.

készltDn

BIRTALAN LA JOS

Budapest, V., Kálmán-u. 21. Telefon. 5-34

kárpitos és diszftö

BERDE hftJOS

BUDAPEST, VII., AKÁCZfA-UTCA 58.

cipészüzJele

eld.llal angol bőr·, sulon· és fliggön)'di$Zil~sckel
loribbi szabadon illO ottomán ebédlö-dfván)'ok ,
ruggany05 ~gybelétek, ma(racok, ablakrolOk k~sti .
t~1 és autók pámhását a legjután)'oubb aro,.
Vidfklek !I(I,onklvlll pontosan kiszo'gáltatnak. S~_
nytgek, fDggllnyök m.gÓddt I ~ nol) 'alanilh~
rtllalom.

Budapest. II. Batthyány-utca 48. ,dm.
Férfi- és
vállalok.

után késtilek. Jav'lbt ls
HO és S~rtlp6k suknerD

.~~
::
l v;kllalom.

IFJ. INCZEFFY DÉNES
0 . 1'. 8 , 'Ital

eoged~l ye1clt

és OSSl.hangló haranguiokai a legfinomabb
harangfémölvözetMl, tiszta csengésll, előre
megállapilott szavatolt uj hangokkal

•
Budapest, Vilmos

, · ,'60. I.

TELEfON, :!Ol_n.

' m,.

ttz évi jótállás mellett
harangszerelvényekel forgatható vas koroná·
val, harangállványokai hengerelt vasból, szabadonálló, valam int fekvő elrendezéssel gyárt

TársaSfU

A

erd'lyl vo .... tkoúsu ntprajzi,irodalmlk
tOrt&\c:lm; kiadványai mtgrendelhdök:

Budapest, YL, Yilmos császár-ul 55. sz.
: ••••••••••••••••• I •••••••••••••••••

:

Két- , három- és n égy ny Ci!>tös

: székely házi

:

szőttes:

:• asztalkendök, l ö rOlk öző k, knnyharuhák :•
:
:
stb. megrendelhelők :

: Deák Miklós !
:
•

hitrokonunknal

r erene

tüzoltási szerek és
szivattyuk gyára,
harang és fémönt6de
Budapest, IV .• Lomb·utca 34-C
Villamos megtlIO : Vid.ul, Ung

i:(P8Yj~·

Telefon: 96-60.

Prém János szabómesfer

:
•

hltrokonokn.k a Mpl Amil '>Ia6>.b.g rillal
btrmilélt! ruh~.·a"a&I, lordiw'. tin"" I ItI).

: Lakasa : II. KER. TÖLGYfA- UTCA 14:

Lak',.: Budapest, VIII., Vig-uta 33. . .

...................................:

..., ....... , .........................................:

NyomllOIl Bogn!r ujIClipari ~"t. i , UjpeM, L6ri...:.,,'c;t 65. Felelös nyo,"~yfte16' N.... ' Kj .....

