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A bölcs hiába hunyja le a szemét: azért mégis lát Hi<1ba dugja be a 1111é!: azért mégis
ball. le!ki szemeivel tátja Illaga elöU elvonuini sorjában a mult eseményeit. Mindazt, ami fájdalm,., mmdazt, ami fölemelő. Lelkében megcsendQI az Urnak szava s egy uj világol teremt általa_
A teremtés aun va n, hogy li annak magyarázÓja, Islen akaratának kijelent/lje legyen. Nem is nyug'
szik, amig mindennek végére nem jart, amig önmagát is föl nem fedezte, meg nem magyaratta.
Eld'Otben a váltakozó énések egész skálája rng át a lelkén. Masok helyett is gondolkozik, mAsok
belyett is lOpreng a maga módja szerint. Az élet aprÓ örömei feléje is hivogatólag intenek, mintha
mondanak: jer, élj, örlllj, vigadj, pajzán jÓ kedvre derit a dal, a bor, a zene, tánc s a szerelem . . .
Jer, koslold meg, mily ~ édts t vI/dC·; jer, amig nem késli l A röpke perc.ek úgy is el.sublDnak, ógy is tovatúnnek, mig bú-gond barázdái szánljak homlokod. Inkább ~rillJ l Lám~ a v!lag
qid A vilag megunta a stomorkodásl. Ha ezer oka is volna arra, hogy slrJon-keseregJen slvar
PIIqlJdgán, pengeti a hárfát, veri a cimbalmot, cifrázza a csárdásl, járja a bolondját és torka
aatadt!ból ordU, hogy meg ne hallja az utolsÓ itélet dObbentli jajszavat, a koporsóra hulló ~Oröngy
tompa dObörgé&ét. A panr fén)'ben uszó, csmORÓ Mltermekben az éjszaka nappallá váltotlk, melt
./-' II ml sztmernkktl nbnünk a nopol". . .. Csakhogy feslett nap az, amelynek lángja. pe~el,
• nem melegIt. Kápráztatóan szlkr.hó Sllporka csupan, amelynek még ham~ja sincsen. HITe smcs,
lIJOma sincs. Mire at igazi nap sugárkévIHnek &2lnpompája beragyORna a keleti égbOUozatot, voll ..
IIÚIC& .•• Alom . . . eltünt . .. Semmi. Vagyamini a bölcs mondja: .hidbm'fJfósdg"·
..
.
A
hallja mindezt. A bOlcs látja lI'indetl. t!s megemlékezik a outélsfgnek nop!oá'ó/o,
a tavaszt
.
nemzed~k stiv~bö1. Nem neheztel már, ha .körUI~Ue VId m8~
szÓr szerte
harBnRvirágokat; hiHen 8t li szivében is 011 IlJatozlk még az e
j'
. Hiszen az li IOlében is 011 zeng még egyel nem sirt. nóta
, I
, édes reménységgel. S ha mindjárt . hldOovofósógo !ennebiS ~
.
fe l ~s alá hullámzó sokaság forgatagába. Szllles esz
jár: éljen II barátdg I S amint B libegő lángok
simulva lejtik az idegen táncot, - lelkében fOIa magáét s még a pogány farsangi bacchanaliák közOtt
•

Ob. tn boldogtalan bOles I _ •. Vanitatum vanilas l . .•
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H áram könyv.
(Jon Ru)'stJroek, 1293-1381.)
IJftkvh flOtt minden es/t vt dJ tló harom
fWn vedri! [ldrhol'/l menendt s:, ezt II jó szokdst
ef
Iwer dl Az l!/Só klJn~v ó:ska. mo/yet/t ,
SlQkodo~olt: bt'nnt so/ll lapokon s.~ bl't(1~ ~ ,\
mosod/k ~djni'~ szép, IIszU JfM" cl('lttál I t ...Jg
l'OroS tin/al'al IJeirl'o. A harmadikban mdr mcsz·
16l CJa~ uJY ,sil/og a sok-sok orQII}'bell1
sz,
Itsz, ha mindjdrt oz ~kQ kiJ~y~lJen ku ·
des: laflozga/ni, Vagyis gondol! a lOtti! lIt/e(!re,
omrly tele van embui cyarlOsággof, bl/n lis banat

"te

'"j

silW be/úivel. Gondolj $okundbtll bol/asa/dro I
OondQld mtg, mily lagymatag valdI

flfm

l'gyszer

s*avoiJbon is letteidtJtn Vdgy"OIl is gondolatban

es

~tnnyU vtlANel! Silsd le sume/dtt
mel/ed
verve, mondjad a publikdnllssol : .Ufdnl bocsd~$

Es tlZ Ur elosHo/Ja
i; aggoda/mada! s megáld

mc-- (lék r/II biinösllekl

mil/dm te jilelmedet
Irt!rd~t a sunt hft isjá reménys!g menn}'d aján·
dikdl.1Ol.

S mosl, az dcska ldjnyv~t mu/Út, vedd elő
azl aszlpet, azl a ('sz/a f~Mret lelked kil/eslá·
rdból ! Ime, ez a te Krisztl/sOOnak mocsok/aloll,
sunt &/e. Olyan tl~zra, olyal/ ühét, mini a g yer·
mek Jlma S btnne Q vlJ"'s bel/ik vig/elen sora
mind a~ ó /Oviskorvndját, az ö virl6 sebeit imla/ja eszedbe. Euk a vOrOs bellik az 15 halhatal·
lal/. nagv s:trf'lmiröl beszélnek: Olvasd e könyv·
bm a saJd! sorsodat is dldjod irflfl! oz is/eni
Qondvil>tfis/, hJgV mecnyb.ia benne számodra ls
o mennyorszdg kapuit 11 olt niked OdvlJssJget úd.
Wgnl, tekints korill is emeld IlJl szemeidet
a moeassdgok fele ! Onnan tOndöklJlnek tereád a
harmad!k klJnyv arunvbetlÍi Onnan árad szegi.
nvts PIII'OTOdba az oriikilet dicsösiRe. Ez az
W?zi finy. Ez ~ igcul rag)'agás. Ehhez képest
m~den fd/dl hw. cslflogtls rsak olyan, mint lenyes
dtlben a Mk/ya szlporkdja

P. b.

Jókai és "Egy az lsten".
t. I~ Uri K~1t".ó kul1Pft$l!l)-en P!pin, 19~. ja ' Ulf
l7~n elmondoll1 .. óz." Miklós
Nemzetünknek mostani alb.oU sorsában el/S .
ueretelte] fordulunk a múlt felé. Olt lá.ljuk mind .
a~t il temérdek gyastt és vt <! leséget mindazt a
dlcs/Ssé;:et ts h/Ssies kiválóságot, am~ly Mnnyel
ls mosollyal, vassal es vérrel van megöröki tve a
tö~énelem lapjain Eler évnek minden öröme és
~Inden bAnala lijra élcd és ott leng ott sir 011
ese reg . a regös!!k kobun és a kdu/S lallÍján
Szent klrlllyok /Ss i örökii!ge fényt vet 11. kés6
bO~kTa . ]lóSOk és hadvezérek kardja elismerést
adó~~eleb!et szerez a magyar névnek Törvény_
Iták alapouak meg a teklnté!y elv/!:! a
~a~v nemteti . tarsadalomban. S az édes honi
orftök~~~t~!ze és. zamata, oU 10rr,011 hódIt,
zedék ól e e Lk az LrOIt mavekben, amelyek nem
lélekn~k nÁmFa.re kincIM!I maradnak a magyar
.
eltörekv6 gondolat, amely Al egyik
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aJakoskodllaál,

il

fajok

~teveszcll

elbeszélés.. a n:e:tny, a ve rs, a dráma felt hajlitolla OrilklfJu Illvél l enuek kOslOnheljUk. kelUnk
aralti . nevezetes rek~nyt is, amely Jókai összes
szive&cn vele, igazi lélek szerint való múvelllek so rozatában .EfJY az b/ell' cimen
""? iIZ ~ munk áj a, az II szcntkllnyve 6zer~pe l.
•
evangélium, egy uj kiJdcnl ü
.Ez.t a . regényt Jókai 1876 ban irtn, 31Uikor
•
i és leányai szA rrrára lll
már nÓI !ur~cvél1 e k tctóponli ~n állott , nemzele
A
este ; jdklli. IsmerjUk őt .orsáb~n IS ,elentékeny részt ven, rninl or st~g
pennek
rajongó olvasmányaiból, gyUlést képV Iselő. A ne mzeti kiad~sban a regény
amikor hiába
I t at édes anyánk, az ebéd két kötelbOI ál l. Az l-nek a szin helye Róm~ a
IagcrénéJ sokkal erősebb yolt a mcse, il törl enet, [J-nak Torotkó. J::s ill le! kell tennem lIógy
il valóság. az tlcl, am ely oU !{JkfO~(ldott az ~/o!Y
Jókainak ezt a bUvö!ele~ szépségu reglnyé t a
ilerU lapokon, Oli' játszódot! le a mi szemeink Jele nl evők kOz U! mindenki olvasta. Ettrl nem
előt!. A ulp ellerlt\lI hDlallall ul ragadot! mil/o! Aval,
követem pontrÓ!-ponlra az események fonalát ·
II maga fcnstlges birodalmá ba; a JÓ mindvégig csak ~tI árrapodun~ meg eg}'idOre, ahol azt az'
lekölöUe emberi enlcklOdésOnkel; az igaz pedig eszmél .Iartalom kldOl1lborHása, a lelki tényezők
il buvárkodás ösz tön e mellé oda Amlottd a maga
eg~beá!h lása és cgylll 'es sz~mlélele mcgkivó.nja.
isteni suga llatál, hogy vágy és akarat egy közös Aki lehát ma velem egyIlu járja be az IIrók
dlba n taláJkouanak. S~ép, jó és igaz hár mas város t és az én imádott Torockómal, az ne várjon
egysége adja ml.'g valamely köllói mIlne k értékét, tőlem rllvid történetei dióhéjban, mert akkor csaaz bizl05ilhalja annak
I
lódni fog. en a legjobb esetben csak általános
Ki hi U!: volna
l
amikor és kü lönös vonásokból összeillesztett jellemképet
adlll!ok.
Jókai, mini
Hol is kezdjem ?
hogya
Leghelyesebb lesz talán, ha magén a szergaMsai
romban az aranyfölddl.'l
ző n kezdem. Mi vitte rA Jókait arra. hogy 1.'7.1 a
Pelilen az ilói és
regényi megirJa? Ezt egykor személyes lálogatá~
• olya n
liunk alkalmával is rncgkérueztem lóle. S abból,
aminónek
amit mondol!, kivettern, hogy dogmai tekinlel.k
liemmiesetre sem Hi uen az ö nyilalkozata Ilerinl :
.minden hit jó, csuk meglaf/sálok. leNyeli mindenki fiu /eleltel a másé irant s le~yen sziv/bea
aerfiet, mely nélkm a hit meghall útlal" . SlIkkal
in kább érdekelte öt, mini regényíró! az az irauyzat,
amely az ig<lú kereszténységet nem IlIdja öSlleegyeztetni a bosszuá!lással, az erOllakkal, a véronlással. Ennek az iddinak a megtestesHésére
nyelvén kereste és aláita meg az igazi Msl AdorjAn
egészséges M)nasséb.1i1, akinek a nevét ö~ i szokás szerini
l & az igazi még az Ólestamentumból vetlék, qe akinek az
el nem nlliló egyénil;ége, a szelleme már az Ujt slamentufl!
I . kOlleményei- leveg6jéböl táph\lkozik s l1em nélklllözi ar. emben
emberszerelet égi gyengéi me1!ell a kriszl usi vonásokat. Igy nll1li1~4
,!~ nemesi törzs sorja- kozik be Manasse mindjárt a római ulban Cagll ~
l az elÖnevel és az ilri hercegnőnek (Blanka) : ~Ahonnan én jövök.
Ilnnepell szónokl 011 az em berek nem ál1anak bosszút .. .Ahona
i Ifjak klll a nemzet nan én jövök. 011 az emberek csak egyszer sze, a saj lÓszabad~gnak kik llzdé- retnek" .. . Ez a ké t jelige a kulcsa klllönben az
is a n é pből s at anyaföldlXll meril egést könyvnek. '::5 mind a kelló alfa a felsóbberöl ; dl: csak az~ rt. hogy alut.lD ezl a n ~pel is séges szerele mre vonatkozik, amellyel Manassé és
Blanka minlcgy az elsO lálásuil kezdve cgy:niÍshoz
ma &~hOl . e nl~ric s annak \"e rseiböl ~S anekdoláibő.l , dal:uh61 és hagyományai ból nöjje műveihe n közelednek s amdlyel Manasse leslvere, Ann.>, <lZ
nlll1dnyálU nk igaz, lel ki Qyön}"öl üs4!gl!re a kel!!l! Ő holdszigcl hazájábau, 011 II Székelykd. ~ábauál
k~ p~eh:1 {littdal"l szőnye g'::l s il 11adil, miul miud- ragaszkodik a család fogadot! fiához : VlljduT Ben~yálUnkn a k édes unyj~t , özvegyi Mnaláb<ll1 is az jáminhoz. aki a nagyvilág ká p rá~a lálóJ cIOódítv!l.
uj élet, II feliAmadás remén ys~gé ·. el rajong ja körlll. esél csap kdlaudokra vágyakozva, nllul megcsalia
Az .a súz, meg száz kö n~v, amc.ly ra gyogó fan- és a faképnél hagyja az ő lisualelkll je~yesel.
'hliJ1ból . szUlemieli, mind a ~magyar gé n lu ~z VajdAr ielle l11 zés~ re ezt olvaslu~; .Nem, lelkiis me:
eleiti, báJát hirdeli" . Ha II jó sors úgy akarja, rel IS nála nincsen. Ha valalIll cél! elaka~ érlll,
la16 n lestőmúvéSJ: is lerehett vala, mini ahogy neOl villogat AZ cs~koll:lkben: nem bánja, ~a
Petőli a világot le lelllő deszkákon szerelell volna ann ak am i neki élvezet, mások keserve lesz IS
maalhlak hlr t és diclőstgd szerezni. Dc az O az iI(a. Ez ne m iSOler fájdalmai, nem isme r
iHTI6 muz&;!.ja me"is a magyar azé!> prÓza, az szégyent". ilyen jellemtelen világfival kell szentbes atat

vért s tusákat, amclyekböJ
uOlelendik il ml számu nkra . I(J ne

•
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--,---sd/tania Blankának,

aki mint Cagliarl herceg

válófélben levő neje siet at Omk városba, hogy

ot! U " laplsztalallan gyermekéle!él elválassza a
javakorbeli élvsovár hercegtől, aki 6t a k~lostor
ból egyenesen 31 oltárhoz vezetle 6 röv Id egy
é.v leforgása alatt megint majdnem a kolostorba
juttata.
Ennek a hercegnek palolájl van Bécsben és
Rómában, uradalma! Magyarországon. Pénze ~an
Mven, hogy kényelméTöl és klllOnleges ~ágyalról

gondoskodjék Ártandó barátnője: C~ldaflva m~r
quisn i, Vajdarral, mini magántitkárraj egyll!l mmdenntt nyom.1ban van Blankának, hogy ennek
lépéseit a r6mai Curiával kereszte~ék és elgáncsolJák. Mindea rokonszenvUnk a Ila'al teremlés

mellet! van akit a sors szeut!lye Ilyen korán 19
eves kor.ib3n oda doboll a bilnös világ szenve·
délyeinek márt31ékul. Örvendünk, hogy nincs
magárahagyl\tva ebben az áldatlan perben, meri
Zimándy ügyvéd, mint jogi tanácsadÓ és Ö:l;V
Darmándyné, mini barátn6, az ügyet látszólag
magukévá teszik De 6k megis csak mellékalakok.
A 16 személy, aki az első véletlen ta lálkozás óta
oldala mellett áll, hogya nagyheti ájtatosságok
látogatásában - protestáns lélére - segItségére
legyen, a kihallgatást kieszközölje, a Curia dOn·
tesél megsilrgesse s az akkori forradalmi zarza·
varban megvédelmeue a csőcselék gorombaságai·
tól s a COIossaeum árnyékában gondoskodjék a
menekülésnek egyetlen kinálkozó eszkOl ér61 az 6 fő szelleme, Adorján Manasse volt. Ennek a
férfiUnak karacterén megtOrt minden kisérlet,
amelly!l akár 01, akAr az 6 párlfogollját, késObbi
~j6 barátnéját· t~v\ltra w:zetni, vagy megrontani
Igyek~zlek, Annyira előrelátó volt, hogy az IS házi·
gazdálával Scalcagnati mesterrel alkalmas cip6t
is csináltatolt az 6 védence szAmára a Colos .
saeumi találkozáson ott maradt n6i "ábnyomok
utén j h?gyha egyszer majd csakugyan menteni
ke!l, ami mcg mentl1elö, a fiatal élelet és az ébred6
SZivet, amelyet a r6mai Curia itélete a Cagliari
palolaban örököS fogságra kárhoztatott _ a bil?nyta!an, hosszú ú1ra legyen mit felvennie. Mert
kl tudla? !'- szeliden ringat6 tenger l1ullámail el.
hagyva, ml vér
sivár karszt okon az
rengetegcn s a
'
lU ui jó rénét
hogy kivéncsi
kat, mig nem valahol
\lallhalják és
'
hogy
a
egymásnak
l . '
Z
_ S amikor ez csakugyan bckö\le1ket.ik Blanka
tiszta helyzetet teremt. Levelet küld a he;cegnek
m~l~ben lemond cfméről, rangjáTÓl s a néki kikötött
:-1 lá.radékokTÓI; lemond lU ~~z vilá.gr61 csak?lY. megnyerheue ts bizton ban eférjé az ö
lu, vIligukat, amelyről ManaHé már eddig is oly
sok 'zépet mondott. Mondott 5z6val I még többet
~~01'.1 azzal. lU egyenes jellemmel, amelyben
_...... nye Iddomborodott,
idei ~l i ~éz rajwlia te u.imunkra azokat a
~41ete et, liti kalandokat és él~nyekd, amelyet
ott a Kolouwtr-feneai útvonalon, a Tomaba_

sadékon keresztQl, eljutnak az
a rokonslll. az érket.6ket
részesili. Ele'Qk nem tgyUer
de a jó lsten végtelen irgalma s
szeretele, a sajá.t lalélékonyuguk
révén is, mindig kimenti öket A ~::!~,
ügy én:ik magukat, mintha má.r a i:.
lennének S ebben nagy
'";,~;;:1~
i .. aki az 6 terméueles
~!
gosabb helyzetben is I
6 szeme fényéről már
semmiben hiány! ne
A Monasterián
oldalén
i ismét bajban
bálja mosl is sikerül! I -, hogy at.
békéje jobb a fegyveres békéfll~l, százszorta
az öldökl/) harcnál, mert ~a bosuuá.llás
bline és áUatok erénye~ . . .
Amint közelednek az erd Os-völgyes Uj&oa
Toroczk6 fele, egy fordulónál szemeik elé lán1!
a fenséges látvány, a SzékelykO, a maga csupasz
sziklahom·ok.1val. Nemsokára e[6bukka n a kis
blInyaváros is fehérre meszelt k6háuival, a piac
közepén a többszázéves unitérius templommal,
melynek tornyában még a harang is azt kornUlja
ki, hogy "Egy azlsten". Manasse Iülboldog, hogy
ezt megerte s jÓlesO érzésel mondja szIve vá.lasztolljának : .Ez a mi olIhOnunk". Blankaodi1$imul
honá. Mintha mondaná: .Ez volt egész életemnek á.brándja mindig. Ilyennek képzellern a paradicsomo\. Elzárva, elrejtve a világból: ez az igu:i
boldogság, amely nem beszéltet magár61" . . .
Az Adorján-ház a kis bányavárosnak legszebb
háza. Kisebb faluban kaslélynak is beillenék. Ott
lakik lir/)[-fira patriarchalis egyszertiségben, testvéri
Slent közösségben, az egész Ctalád . . . ItEbbe.ll
a nagy köztársaságban, amelyben senki se volt
elnök, egy törvény volt csak: Q szedet. Az volt
az alkolmány, a bIró, az volt a király. Az outotta
föl a munkát ~ a jövedelmet-. Ide horta bü
Manasse az O Brankáját, hogy bemutassa 151 az
egybegylilt rokonságnak, a városka népének, •
meghiv III uri vendégeknek alrik között elsO bdyea
állt a lelkész, a törlénet idején SAldi ümeleC1l!S
uram, a J6kai látogatása idején !)edig K~~ta
Anlal esperes, akiröl említi az iró a költÖI vui~
gokat és a bibliai forgácsokat, ~melyekket . felko)uönlöjtl felékesilette. Ez az Ismerkedési eIUiIJ
együttal
I
kötött béke lakorn.tia iL
Csak ne
vértlk közm, af

t"",

.=

•

éRIESlTO
melNbiC'.~

vevtn föl, konnyen laltl logam. hogy a havasi mócokal fellultu. a
IIIUnU.ban ed~ett toroczkOi n~p ellen, akikva Ad kenyeret. De terve aligha fog sike-

mert .ez a

lunne I'QIf lU a ligbelf, a
a niJvllfyben ls az embuek U(~tbelf is
Ez d,colni fog a hilsteg~s~1 ~s a

s'

I'Q$

a béke mlivét fogla 4J1andósl-

•

nem &beti az ir6t, mintha egy emberl)1t~ mult,,"
ls vele es az ö h~lIeivet egyllll ~n.llnk
itt
gondolkozunk, egyUIt reménykedllnlr. b d~_
maskodunk. S MIA".I ismerjúk el, hogy sorsunk
felett ktl hatalom örkOdik. Mind a kettönek
neve: .sztretet·. Az egyik az q;ben a mások •
'
l
a
IIzlvben.
Van hát lsten Mindnyájunk fölölt. Egy at
lsten· .

Az amerikai bizottság jelenté ••
a Nemzetek Szövetsége elótt.*)
A bUkara"tI sajt6 a ."a,ya. pr6pasanda mil.

"ének tekinti. lelenth k6zzététel6t. "

(Az El1en~~k tudÓSítójA!ó!.) O. he mir annak,
hogy Metc;all h Snow unitArius lelkht vClel~le
alalt amerikai bizottd.g litta v~gi:l Erd~lyt. Utjuli
célja a proleSláns egyhuak helyzet~nek megil1amagyar nem~etre
pilisa volt az uj impfrium alall Tapasztalataikr61
borúl. De a
metőn ujból m~~
terjedelmes jdent~st k~nltellek, melyel mir ~vek
lebocStltkoznak a
óta ismer minden ~rdeklOd6, lehit ennek II orb az özvegyi sorsra
Slágnak kormánya is. Ett a jelent~st ugr litszik
termeljenek.
A Blanka-bánya tulajdonosai új módszerrel ligyelmedetésnek súniik,. ut remélték, hogy
dolgoznak. A többiek is példáI veheInek t61e I annak nyomán változás fog be.illani erdélyi hitCsak ugy omjllk a kaszát, kapál, ekevasat, kerék- sorsosaik kClelésében. Az ujabb látogatásOk alkaltalpat, a béké5 munka eszközeit. A nemes munka mával azonban valószinüleg az ellenkezöt ilIapiverejtékén olt ragyog Istennek áldása. S az Adorján- tották meg: erre vall leg.l.ibba prolestins világ_
ház is új lakókkal népesül be. A liú szakasztott
olyan, mini Manassé ; a leány egészen Blanka. szövetség elhatirozúa, menyei a k~rdéles jelenMos! hil a boldogság öröm,ohara cso rdultig tele tést most 6t hi virakot.is után l Nemzelek S~o.
nn. De a sorsot nem azért hivják Valdir Ben- vetsége el~ terjesztette orvoslis c~ljáb61.
i'minnak, hogy keserű üröm cseppet ne vegyrtsen
Ezzel alépéssel egyidejüleg, amint arról a
btlé Derék bányászainka! minden kiváltságuk elle- bukuesli CuvAnlul b iudisából értesülunk, a jenére besorouák s elviszik katonának Lombardiába,
lentési kétmillió p~ld'nyban kinyomalva ellerjeszhogy majd $ollerikónálletegyék a vizsgát. Hogyan 11
Etek a marcona fiúk, akik csak a végső eselben tett~1l az egész világon ugyhogy at a legt.ivolibb
raeadják meg a gyilkol6 szerszámot s akkor is fészekbe, még Ausztrillába és Uj-Z~llttdba is
«ak a saját édes hazájuk védelmére t CsodAval eljutott" A hatás nem maradt el: az egéu ,1142'
batáros, hogy egy puskalOvés nelkUl mint foglal- s!jlója, ehősorban az amerikai és angol saJló
nak el, nagystilU rohammal, egy fontos poziciót bös~gesen foglalkozik a jelent!s anyagával. AI
s tartják is, amig a feneketlen zlirzavarban fog"eba nem kerúlnek Igy kapnak helyet a magyar első nagyobb cikket e kérd~sröl Drummond anlol
lelk~!iZ irla, melyet számo, viliglap teljes lerje~óban. De lelkUk a békés munka uttl n vágyódik.
Etzel akarnak segiteni a haza sor~n . Ezt nem- delm~ben átvett, ugy. hogy I jelentés nyomán az
soltára el is érik. Viszontlátják uerettei ket. S az anKo l-szász sajtóban valósigo.s sajt~~a~j'rat indult
Anna koporsója mellet! m~ egyszer é5 utoljlira meg Románia mal kisebbségt politikája ellen.
annak ill mtgbacsátunak, aki meghalni jöll haza.
Drummond emlitett cikkéböl - ugyancsak
igy Ir a költő, akinél az ..almok valóságokká
vdJnak s a valóságok álmokká.· Elmondhaljuk a Cuvántul hiradha nyomán - közöljúk a követtóla, amil M!kszáth mond az .Aranyember" · ről kezőket:
- ..olyan, mint egy szép hajnali élom '. Vagy a
• Snow lelk6z ielent~se lleheló leg pontolIIagunk ertése és gondolata Slerint - olyan, mint sabb vizsgálaton al.pszik, mel yel hirom hónapol
~ ábránd az alkony biborában. Mostanában
erdélyi larlólkodAsa al.1t súznái is több, RomAni.
llifmadilben olvastam el s még Igy is, érett éu1ZeI, }6tanon nem ludtam elkertllni, hogy egy-egy különbözO részeiben fekvö egyhúközsigekben
InDen u~p jelenet nél el ne borUsa sze_.Imet a leliOrekv6 könnyek árja. En hálás va- v~~ownak és tAnainak Wtor vállalkoÚSl I
.... j6ICai megdics6QlI szellemének, hogy enge• Az. oEUenrik o 19Zt. dec. 23,-1 AáJnl.b6I,
eu Ili.Ib6I mqrikatolt. Ennél nagyobb elismerél
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pirjjl ritkító rtszlelek nagy tOmeg~ve l állapítja
meg ad l. sulyos bun!, mely e t~ren a romtn
hl.lö5ÍiOlral terheli.
A klt ősi prolestins egyhh, az unitárius ~S
:I rel orm j tu >, II. ki irlás veszedelme előll í ll3tu1k.
E pi'1 3na lban a VJlhh i he lyz -' eg~Sl Európibl n ill a Jegkomolynbb. HJ Erdély nem. volna

oly mtss.ze s ellnek köve! ked~ b eu jobban ISnJ ~r.
nék s ha saját gondjaiuk nem venn ének ~ nll~ lrll
igénybe, ugy el. ru: o~zág V;SUh8"gzlIl t k a Világ
minden su k! ból érkező IlII l lr OMscktóJ. A "'1tt.i.s
l1.bl d$~gnak t~ al igndgos kormr.l. yzhnak
egyetlen hke s~ m lür~e.t né hog y e" a he,'Y1.c.le:
közönnyel n!7z.:ik. Vllagoss!go f kell dernem a
tén) elne Sncw meg;ilb pilasai ne m fclülelesutuó
lIl egligr c1tsel. Merem állillni, hOil Y a h.l bo ru
utáni idOk ke\é ~ megfigyelés ~ t ir tá K tö bb (igyelemme l Snow i s lIisérői C'sodj b lu nkal i s I ~g
melege bb er s mer~$ ünk el il demlik azert a bator!ágiri s a közjó irán i való nemes irde kl 6désiikl rl,
mely neh~z és ve s!eddmes re!adaluk elvégtésé ben lelkesite te őket. JOf uk van Rzt követel ni
angli ai és ameri kai birála iktól , hogy vál'alk07ásuk gyú mölcsők nélkül ne maradjon.
Ez a t13jmereszla leir.is hatisItlan muad rn ,
ha nfm sikerül ne il közvi lemf nyl lelrúni, hogy
segll~igé re siusen azoknak kiknek a le itt Íl ldöztel6:eket h s-envedes'!ket el ke-I viselniök.-

Az Unlürlus GyOlt6blzotts'C k'r' ....
I

,

I

elszámolási meglehessfi k.
At elszámolás: nyilvánosan közölni fogjuk
LS felllérjUk az ösues é rdekiOdőket, 'rogy a netalán
éS1 1dl hlbák<lt, té vedheket tudomásunkra hOtni
sziye~kedje nk A bizotl &ág ez alkal ommal is hálás
köszön"lét fejezi ki lelkes gy li j tőinkn ek teljesen
önzt tkn és mi nde n anyagi érdek nélk(1Ii faradozásailrtrt, a minek legs lebb jutalma az a n ép
eredmény, amelyet a mai nehéz gazdasági viszo·
nyok között is elé rlék.
Azo k, akik il7. Egyházi Fenlarlási Alapra
cg)', vagy mAs ok ból az . országos gylijlés alkal_
má ... al ne nl ad a kozh ~t19 k, alka lmi adományLIkat
bár mikor bekU ldhetik a lelkés zi hivatalba. (V.,
Koháry-utca 4 szá m).

HIREK.
_._._.-

S zá z éves j ubileumá t Onnepli Bostonban
1925. má jus 10- 17 :lapjai n 32 Amerikai Unitárius Tá sulat, amelynek klkJldOU képviselll i, a
TerméS2etes. hog,. :I bukaresti u ttó min dezt mi- igaz barátain k, id őTŐI - idö ről meglátogatlák
az u. n. ma Ryar pro :,ag~nda sd mlfjára irja, gy01ckczeteinket \11 t\s Erdély bé rcei között Minmelyet állit6lae IZ erdély: m agyard (~ irJ.nyi! és den egyes alka lo mmal s20ronbbra fibödött a
táplá l. Pedig jobb és okosabb volna a kisebbsé- Slent egység, ame:y . hitval1lrs unkna k mozdithatatlan sarkkö ve. Eljöttek h on~n l< ulóbb azért is,
~r k anyaru he h zetánel! m~gvá l!ozla lás.U kövehogy a reánk szaklld t nIIg)' nemzeli 5lercncséttelni : IZ eln yom~t j5 6 üldözterést eS!l1! az nem lenségben megvigaszraljanak s enyhi tseol k a nyoUlja, ki nem akarj" v~gy aki maga csinálj a. mort. amely az egyházak cs iskoM k s \'clük cgyUU
Mi~rt ... olna tthil a ... al6iág meglátás4hoz a te l- p3pjain k és tanit6ink s 32 ~'gyes hi vek Irdyzetél
jesen érdektele" nemes sdndéku amerikai lelké- el vi ~e' hdet len né le1le. N e~ iI" az II megérlő Id kllks.r.eknek b1rmilyen propage !'di~a n iikÚgiik amikor nd : köszön hetjük a Budapes ten Jéler.i tell Misszi )"
HJ.zat is, a 'llely az egyháztárs adairfli m'llga ,mak
kiküldötteIK a korminy engtdélv~vel h6nap0k11
kÓ1 PGn tja lesz, mihelyt az épület ben megf~I~ I~
löUOUek ill ? Ne le1ejtse t I a romAn ll/ló azt számu lakás fetuabadul. A gondviselés ugy akana,
sem, hoe,y Arr erika baboruban állott a magyar hogy a Brit és kUlföldi U n ilM. u ~ Társulat. me lynlppel l s amerikai filegek magyar vut ontoll:dr. nek szék hel ye Londonban va rr, szi nt ~n az id ~ n
J~ kara.t u ellog u1lságra. teMI 50 kkal In k.:l, bb R tilá- tartsa meg száz évei f.mnállasának ünn epl I. Et
nl áva l szemben lehet szó, amelyn ek Am erika a jubileum Pll nköi d hetéhen Ic~z : 192:' jUll ius
1-8. 1110, hogy a magyarországi és' erdélyi uniu ö... ets~ese "'011.
tári usok is velUk egyt111 ll rvcndenenek s legalább
J6 nolgilh tot te hát ~ kkor te~lI1ek r' ép!i~ nek egyegy k épviselőt kUl dj cnek ki a nagy Unnepre,
b orsd~ l'Ikl1 ak, hi felv,láj;Ositjálc I kőz vél em ~nyt md y a sz.ize sztendős munka gyUmölcseiért óllajl
hálát ad ni a mind en ható Istennek A~ eddigiek
UTÓl : roOl I'O!ó, alig jóváte hetö halAstói, tlI elyd
Erdélyt dr. B oross OJ'4rgy egyházi föj~grzö.
l!- ~g)' mb\ köy ~t6 IlOrm'nyok Idssel,l.llégl polf- szerint
Magyarországot pcdi~ !ózQn Miklós püspökl .... rkAtik'l_ u egén viligon kell.
TIUS fogja képviselm. Márciusban már mmd a
ketten titrakeInek, hogy rn~ a jubileum el~lI egy
hathetes predilcátó kOniton meglátoga5Sák a fon·
•

-

•

UN ITARIUS tRTES ITO
.,..bb gyOlekn:eteket. A nemrégiben alakuli Cleve...d_ldIrny~ki magyar unitáriulI gyUtekuet hiveit
il fOIkeresik, hogy az .ó-kontri~-ból testvéri $zi.es advözlelOnket tolmácsolj.1k kivándorolt székely
te5lvéreinknek KikaJdötl k~pvisel6ink junius IAján
fognak - lsten kegyelméDöl - hatalérni.
Hogyan kell támogatn! az • UnitArIus
erlesffől"? I Olvasóink közililIIbben p.inaslkod
nak ami/tU, hogy az .Unitárius I!rlesllö· I ~vi
dli.it 30000 koronára emeUOk a mult évi 20.000
rel szemben. El1ekinlve aitól, hogy ennyi p~lllérl
12 drb. lapol nem kaph~1 sehol al emher, ellekintve allól, hogy unitárius egyházunknak s önmagunkn ~k
telzOnk s;:olgálalot II lap rentartásávat, álljon itt mutalónak két példa. két nem
Js unitárius testvérünk példája arra nézve, hogy
ho. yan kell az Unitárius J::rte~l'őt t.1mogatn~ I.
Pek Emil .iKOl. nyug. gyalof;sági sdzados a ren·
des eMfizetki dijon lelUl .örommel~ adományoz
100(00 K-t lapunkn:lk. H. itI ft lev~1 szószerint.
Balassagyarmat, ]925. januar24.

7

.
Dr. Rev. Ofummond londoni hitrokonunk
ujra. meglátogat ben~Unk~l. MAreius kötepén érke_
Zik Ide é6 debre«m IlhAnkat fogja meglátogatn·
011 a Székely n.rsaság kéulti elő az Onnept!l l •
fogadlalast. A. városh.1lAn ,"Areius 15·én On~~
pély ~ere~ben dr. Orummond aha log előadásI
tartam ~ keresztény egyháuk egyOltes munkáj&_
ról a Világbéke érde~~.bell. Ma!!;yarOrSLiif(i ul)án
vendéganket dr. C'lkl Gábor missziói lelk~'z
kiséri
4
Ke bl! Tanács alést tart márc l-én. vasárnap
délulán 5 órllkor II Itlkészi irodán. Ezt mcgelozOleg február 27 én, pénteken d. u. 5 órakor II
a Gazdasági Bi201l~ág; februAr 28-án szombaton
d. u. 5 órakor pedi!!: a Hit~le'i és Neve,~ugyi
Bizottság ta rt gyU!ést. Ezen a Kebli Tanács UI~~ n
vesz búc~út a presbiterium A.meri,&ha indulÓ fó.
papjatól, Józan Miklós pIIspöki vikáriu;lól

~.,'::" ~"d~

Tekintetes Kiadóhivatal!
Olvastam kedves kis
miban, hogy nagy
hogy ko!l1)!1elen az
. ezer kMonAval
mellékelve a
csak 3COOtO

száI,p'''' ez c!v i elsi!
ka.d

A Missziói Ház célj~ra kllldendi! minden
adományt kérjOk dr Cs ki Gábor Budapest. IX,
Rakos-u. 3. eimre kllldeni.
Miskolcon dr. Cs ki missziói lelkészunk
nem J.
jan 25·én tartott Islentistlele:et, melyre bAr igen
borbélyt,
hideg idő járla, igen St~p szammal gynUek ös,;ze
és més
hiveink vidékről is.
vaSiirnap
Nősz.övetségi gyüles és bibliamagyarázat
ts mégis
minden hó második csütörtökjén a lelkészi hiI,
Ikére.
vatalba n.
Jeney Slabó Arodd
ifj úsági istentisztelet m.ircius 29-én (vavelerán kénll!nyscprÖleg~ny
Balassagyarmat, Mikszáth KélmAn-u. 20. SI. s.irnap d u. 4 Órllkor.
Ter.-délután. Mi!reius 8·án, vasárnap délNe vegyc!k r05H néven olvasóink ell a két
ulan 5 órakor II nOszövelst!g lijra tea-délutjnt
kGzlést Ennyivel tartottunk lapu nknak és a két
!ldotatkész léleknek. Nem is szól ez mindenkinek. rendez eg)elemi iljuságunknak a Vízcsepp Társasál! (IX., Ferenc-kOrul 29.) helyiségében.
.
Csak uQlcnak, akik sokalják egy é rc a 30.000
Helyreigazitás. Mult havi számunkból salkoroná.!. Mi - szerk.~szlőség és kiadóhivalal -:nem ~ajnáljuk a vele járó fáradságot Nem IS n!latos h'!veMs foly tan kImaradi az, hogy a _.MalogadnAnk el éne filet ésI. ts szól 3/ a két ~Ida gyar jövő" eimen közölt lelolvasást Józan MIklós
az..oknak akik még a tavalyi előfizetési dljjal vikari us lir ]925. januát 6-án V~szprémben ~r.
lolla egy oltani elOkelO társadalmi estélyen. SaJtóls hétralékban vannak_
hiba is cSIiszolI be a felolvasas s~vegébe: .Egy
évi
epizód els-zAnlságaval" helyeit "egy apostol el·
I ,m?""
szánt~gával' olvasandó
Csaladi lalalkozó a iJ. ker., Pálffy-tér 4.
6:',,;;~,'o;;r; I r
sz. vend~glöben IllIile. 6-~n (péntek) este fél 8
órakor.
b' "á . rt
Csiki Qábor
Butorozott
sz,.bát
keres
egy
Ir"" gl 1esetén a
I
kár hitrokonunk. leh~töleg az Alkotmány·ut<:a,
vagy az Andrhsy-ul környékén. A szoba kUI6n
Jelen sz.6munk f{i c1kkére, amelynek .címe.:
Jókai éli u .qy az 151en", felhivjuk hivemk 11- bejáratú, illuesen bútorozott t~~y~n, ~jJrd~~o:,
hanmUattal. Ajánlatok az U,"",t~~ k~~J~ndÓk.
Delmél. E:J:t a felolvasást PApAn I~n . ~7-é~ tar- adóhivatalába,
V., Koháry-u. . .
•
totta az .Uri Kaszinó. -ban Józan vIkArtuS ur.

•

•
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nyug. kövendi énekvexér
munkásélelének 79 évében Slt!kelydernben elhunyt.
Temethe II mult év december 28·én volt. Mintqy 60 évig viselt énekvezéri tiutet, miközben
30 évig tanitó voll Legyen csendes nyugalma.
MolnAr Jenő Antal dr. A legnagyobb
OrOm. ami stO~kel érhet az, hogy ~~e rmekOk
diplom :! t $leTel. Ez az, örOm érle II ,mt. kedves
alia, dr. Mo lnár Jen O ugyvéd csalAdját IS. Sok,
Ilépft igérő reménys~gé t : fial, Molnár Jenő Anlali _ ~ki akad&mi3t vés::zett. zongor~m UvéSl.
okleveles ze neslerző és II Zcucakadémia lenenerzési mllvénképzöjének növendéke - II budapesti
Pohmány P~ler Tudományos Egyettmen 1925.
le br. 21-én avatják az államtudományok tudoTávA.
Együn lIrOlllnk a boldog $zillOkkel s IIZ. ifju doktOrllak továbbra is sok sikert kivánunk

FelelőS

kiadó: BIRÓ

Puttonyokat
80redéllycket

í ragaeaokat
Kocsirészeket

k

BudapeS1, V., Kilm!n-u, 21. Telefon:

LAJOS

BIRTALAN LA10S
kárpitos es diszit6
BUDAPEST, VII., AKACZFA-UTCA 58.

Hirdetéseket lapunk részére felvesz a kiadóhivatal

Elv~lI ~l angol ~ör·,

sulon· és lfiggönydiszitésekel
lovabW suba don álló ottomin ebtdI6-d.ivil.nyok,
rugganyos ~gybel~ICk, malracok, ablakrolóll kéniIhét és autók rJirnJoziút a leg!uUnyosabb áro,.
Vidékiek soronk lylil poolOSRn Idszolg:i1taln.tk. Sz!,.
nyegek, IlIggönyö k meet.idl u molytalilllili$Jol
dU<ltom.

Budapest,

V. Koháry-u. 4 szám.
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Két-, három- és négynyOstos

:•

:

stb. megrendelhetők :

:

•
• .'• ....... ...... .... ..... ..... ......................... r
: székely házi s:zöttes: \ Prém jános szabómester \
•: asztalkendi'lk, törfi lkOzők, konyharuhák :• •
bilrokono\cnak .t napi a,nál oIC5Őbban dllal :

:• Deák Miklós i•
•
hilrok() ~ unknál
•
•:

•

L,kasa: JI. KER., TÖLGYFA·UTCA 14. :

.•......•.••........•..••.•........ :

:
•

bá rm Iféle ruhav.trrAal, forditásl, lisrlitist stb.

:

: lakása : Budapest, VIII,. Vig-utca 33. • 1.

•
:
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BERDE LftJOS
cipéuQzlele

erd~l)·1 vonalkoúsu népllljli,lrod.tlml k
'ört~"elmi lnaddnyal mecrendelhetök'

Budapest, VI., Vilmos császár·ut 55. sz:
IF j. INCZEFFY
o. P. B, .11.1 engedt lyuelt

Budapest. II. Bauhy!ny.utca 48.•d m .
f~r!I- u nöi clpÖI m~fla. ..tjn kts,UtU. l'vlUsI la

I

vAUalok. Mérs~kcll illik, Hó h
, •• j'....1

sArdpiik szakster1l

.AlIalom.

"STUDI UM"
KÖNYVESBOLT
Bud.p ert, IV., MUJe.. ",·kilrat 21.
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