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~nbennem

A mostani csodákról ~s azok leleplezés~röl, a nagyszakácsi Szüz Moirioir61 stb. szóló zOrzavaros ujsághirelc közepette szinte megnyugvó pontot képez egy-egy reális alapon fekvő csodának
a szemlélete, mely következetesen a liIek csodatevő erejét, mindent legyöző hatalmát és mindenre,
mindenkire kiterjeszkedő hatádt varázsolja lelki szemeink elé.
"Aki énbennem hiszen- vagyis aki a jézusi Igazsdgban, erk"tcsben k szeretetben rendO az valóban krisztusi
letlenIIl bltik s kOvetkezésképen egy életen kereszIUl csak ennek szolgál cselekedeteket és krisztusi csodákat hid véghez vinni I
Ftrencz József pllspOk bámulatraméltó egyénisége, lelkének krisztusi ereje magára s másokra
való befolyása, csodatevő hatalma példAnyképUI szolgálhat az egész keresztény virág szoimára,
mintegy leszögezve, bebizonyítva, hogy a keresztény csodatételekhez nem bucsujoirás .és beteges
I"omú, nem is dogmatikus felfogás hanem a li/ekben való törhetetlen hit sIUkségeltehk!
Ha végigné:zonk FerenCI J6~sef egész életén, félreismerhetetlenül lálhaljuk, hogy ahova
kihatott bölcs és meggondolt nétete, beszéde, türelmes. szerető és megbocsátó krisztusi lelke, 011
valami módon csocúU fakasztott, szeretetet, megértést, és tIIreImet hinlet! még a legellenségesebb
lAborban is I
Az ő megjelenése, jézusi egyénisége még a legcsOkönyOsebb felekezeti elfogultsAgot is
és abova lépett, ahol megjelent baráti szándékkal vagy a sz~n1 kehellye.! kezében, ho~
szétszóródott hiveit az urvacsora áldásában részesltse mindenütt befoga
I
a testvéri szivek, egyházak és templomok, hogy a krisztusi Mpap bevonuJh1SSO n
k
nemcsak az emberi lelkek, szivek és ezeken kereSz111l egyháU és
ez a lélek ktpes voll még 8 Jegalattomosabb
hAllérbe sterilani, haey e csodA!atos 90 éves
_ uóv81 II liIek. hatolmót
sMét fájdalmait, megroizó trai:~i.1i_t és sulyos
türelemmel viseli, miért is nemztit k.ül"nbsji
nyi!!8n és nyilvánOPn ad hAlát 8: Istennek,
a most lefolyt szOlc1Hnapi onnepélyn~lI, amikor az onnepell beszéde,
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ts (lrökéletrol mond ott fcn5é~es fej le)::"ttése. k ri~tt "s i stul! ~enlió a latt tartotta az egén
ot és a Tornai egyhtiz pAp3 i praelátusa lehajol megcsókolni al unltár /us p~ 90

halilIról
sokadg

éves kezét . . . ? r
Ne tagadjuk tehá t mi kivilágosodolI keresztények sem a ~odá ka t ! I M ert Te vac és
Te leszel drága PllspOkllnk OrOk idők re t/ó bizonysdg arra, hOR)' ak i jhulIban il azán és hefyesen

.hiszen" _ a nn ak ugy e fOldOn, mini a ;}rOkk~va!6dgb'n se mmi sem leh ~lellen!

--

Imádság
a kololsvdri unildtius templomban Fuellu Józsc!
püspók 90

evi

O"'Uptlll.

EJmoadoUa dr. Boros Oy6rgy I01q)'lO.

EIf~tilllk adója és meg lartója. OTOkéIUl lsten !

Szent álmélkodással borulunk le nagy hatalmad
és vé~elen jóságod eIM. Hatalmad méreteit em-

beri elme fOl nem foghatja. Jódgod mélysél!es
tengerébe n fllrdik lelkIInk. Midőn ebbe az <keánba
tekintIIn k, a magunk arculat j:\! látjuk ~ uégyenérzettel k~rdezzük, mivel érdemelte, hogy magadhoz hasonlÓvá teremtetted az embert. Nemcsak
élövé, hanem teremlővé, akaratod megvalÓsilÓjáf.a
letted Öt
FölvonuInak lel ki szemein k elölt a prófétá k
apostOlok, a~ imAdkozók és szószólók serejó!ei:
Ök láttak téged. Ók hallottá k hivó szav~dat: járj
én előttem szüntelen és légy alázatos. Ók meg·
értették. hogy azért érintetted eleven szénnel ajakukal. hogy meglisz!qljon és szóljon IIZ U" ól
csodálatos dolgokat. Ok fölmentek a Nebó hegytre és bttekinletlek az Igéret földjé re A fellegek. dö~gései közben hallották hangodat, · és villá·
maid vIlágosságánál szemlélték a fOldeI. Arccal
l~boru';ának .és imádták az OrOkkOn·OrOkké élőt,
kmek l ti!!et~l Mesehbtk a méznél ..ÖrOmmel Orvende~tek lmádásod szent hajlékában és szOnetlenU! Imádkozt ak IstenOknek. kinek jÓfiAga meg~arad m ~ndOrOkké, mert tudtAk, hogy amely
Imilds.1g h ~tböl vagyon. meggyógvUja a beteget.
. .Istem atyaságodnak tegfőbb bizonyságá ul
tekmtiük, hogy n.emc~ak a régieknek, hanem az
utódoknak .és a letenIeknek is t;l ond oskodtál szen t
aka rat~ hIrdetői röl, jó pásztorokról akik életuket adlák a Ily~jért.
'
Te neked kOszönjllk a legjobbat aki az t
m, ondOlla, nincsen több jó hanem csak' 'gy' ,sten' a l böl b '
. ~
llirők~ és eg cse bet. aki megmuta tta, hogy
I'
szenvedőké a mennyek ornága ' aki
~Io,bban tudott Heretni, de azt hi rdetle 'hogy
e 5ten, Te vagy a $leretet.
'
aki k fr: neked köszOnjllk a mi hitIInk sáfArait
bolóoe.n~~a~~ed~é~em fArad tak el : stenvedlek,
ö
d
z
magukat, mert tudtá k hogy az
j~:=n::en~S!Jketi.tenyésző amellett, am it ~ Te fiad

.
Mid".n a pl,lut4han vih~rok é~ vészek kOzött
Jártu nk , ml r.'s tcklntet!Unk, mmt vllághó t úroM;_
loprll j mikor hajó nk at R hullámok el nytléssc:t
kn yegell~k , ö mu tatta meg a k i kötőt, hol horgany!
vethe tIIn k.
Most is az ő bátor szive és Te be nned
rendi thetetl en hite billal, h(2)' Te Aty4nk nem
hali!YSz el minket se mminemii veszcdelemben .
Szent hajlékod magas kár pitja alatt alhatlal melChajolva, a sze retet tiszteletét rebegi ajakunk elötled, éretle és kérve kéri, sze ressed 6t tovabb is
hozzánk való kegyelmedet mutasd mcg azzal',
hol!)' életéhez élete t, napjaihoz napokat l'Sztendejé~e~ a?j .még e'i-lttndök et hogy ne ~sak hi l·
szennI! hIvemek, hanem magyar véreinei e kie s
E rd ~ly minde n szIllölI jének, e nagy ország ki rály.'snak s minden polgArának lelkiptszlora ~s
pál riá rltAja lehessen.
Ól pedig tedd boldoggá ebben a pillanatban, hogy mi is az ö bolclogságaból részesülvén
Téged dicsőltsQnk és magaszlaljunk énekeinkben
és imádságunkben, hiltlnkbtn és cselekedeteinkbe n.
Tarts meg, kil éleiUrsui melléje rendeltél s
mindazokat akikben neki gyonyönisége telik : a
a szép csaLádot, a jó bad.tokat, a tisztdöket, az
ö nyáját, pásztorait és vezetői t, hogy élele további
rtlszében is ezek legyenek kör!l lle a szeretet, a
Jl:ondosság, a gyöngéd figyelem áp olói, hogy 61
boldogit va boldog:ulja nak.
A te szent fiad , a mi mes lerilnk, lestvérünk,
a mi hiltt nk kősziklája nevében, aki élei, út és
igazsag, esedezün k haltgass meg.
Miatyánk ...

Hangulat.
SkaerbYllurd 192!1. au.gusdus

SlIvitve rohan a szél a tenger fellel!. a hul lámokat korMcsolva. Magasan loccsan a viz, hab
és a ho mok repOI messze a partra. Szeretné k
oda jutni de leheletlenS1!g előre menni. Lehajolva
próbálok a széllel viaskod ni, akkor oldalról ne ·
ke m támad, fe lcIOn!, e lbu kom A vihar gonosz
ellensée, nem h ~ rcol a u abályok szerint, hanem
min d i ~ váratlanul 5ujl. M"lsl legyőzött, nem tu ·
dok felkflni. Olt kelt hallg8100m borzalmas elbeuf léseil, miket IIvOlt ve mesél - hajóSzerencsfllenségekrőt, elslllyed éSekről, katózokról és véglete n
ebbe KII 10 ~ OS ~ I nagy hál a fogja el szivUn ket vi zeke n ÚiZÓ roncsokról . . . Mind sötétebb lelZ,
leked~ ~ pln~na~ban. mert csodatatos dolJl:ot cse· fekete felhőfoszlányok rohannak végig az égbolton.
ván SI a ml hItIInk föpásztoráv~l, mee.aj4ndékoz- A kor m4nyukat vesztett vitorl áso k, a viharnak és
tlette!. a legnagyobb fOldi kin ccset : hosszú a szirteknek kiszolgáltatva. köze lednek a parthoz,
amelyen sOtét atakok suh annak ide-OOa, kUOkbea
AO~Lete
k
étveztnk, az ő a mIen ':011, az ő szeretetét mi 1I.is lámpásokat himbálva. Alokkal hamis jeid - t
",,,,,,, ..
cselekedeteI ~ s!avai hatalmasok adván a h!jó'Orolleknek, kiket azután kUaboInak.
Mesek mint a mh
A vihar , d llhOng , ::!eg~ly kiáll4lok 1a&ngZaDU:,

de
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minden egy egyttlen ttlrzavar ... EI-el innen_
"'u' er: /I ujá, sorsom, amelyet itt rátok. Ez a
harc az élellrt odakint, aho! az emberek lelki
IYjólOltSlRzenvednek merta csÓnakuk a világháború
m~ most is magasan járO hullámain felfordul
ts Ok, mindenüket elveszilve, 8yéswsan a mélystgbe sülyednek. Q,t jár az én kicsi lélekveszlÓm
ia. A sós ... iz égeli a Bzemeimel, a kezeim az eve-

zéstö] repednek, de menteni kell II mi menthelO,
mig engem is utólér a sors, csónakom il szirtek.
hez OiMik és il hullámok prldáJa leszek.
Oly me/egen és ragyo~óan sllt il nap. A
tenger folyó aranyhoz hasonlIt.

Fehér bárányfel.

Mk uSznak a kék égen. A parti homokot hóval
lehelne Osszeléve5zleni ~nekdve O/ödnek il kis
hullámok il parthoz és il mélységből szép orgonahangok kisérik az éneket - Oriáskagylók zenéje.
Milyen szépen locsog a ViL, énekelve mesél mesz-

sze idegenben járÓ hajókról; vad népekrOl, sok
érdekes dologrÓL. tengerenlulr61. Nagy hajó megy
elOttem, vitorlái duzzadnak a szélben. megy, megy,
csendesen lIimbálódzva. Oly ismerösnek tUnnek
fel nekem az ábr6cai a fedélzetén mintha oUllon
volnék. Ez a gyermekkori álmaim hajója, feIismerem abból az időből amikor még szép álmokat
álmodtam. Akorlátnál napbarnilott tengerészek
áUllak. [smerőscn köszönllt:k, mosolvognak, a fehér fogaik csak ugy ragyognak .• Vigyelek el engem is, vigyetek-. Kélségbeesetten emelem feléjUk összekulcsolt kezeimet, de ök szomorúra válva,
fejOkel rázzAk. - . Nem lehet. Belőled i
dár lelt. Nem tartozol már mihozzánk.
vissza kell menned a fergelegbe, ahol a lIarc az
életért folyik. Csak üdvözölni akartunk téged, de
neked többel álmodnod nem !\zabad. lsten veled.·
lsten veletek, álmaim r Úgyvan. Vissza megyek oda, ahol a vihnr dOhöng. Kicsi csonakom
otl vár a sóstenger partján. Gyorsan! Mindenünnen segélykiAlti!.sok érnek, de OrlllnOm kell, ha
százak kOzUl egyet is sikerUl a parira vinnem,
bizlonsAgba - azután ujra ki a háborgó vizekre.
evezIIi mig fáradságtó] és hideglOI llsszerogyok,
a csónakom léket kap és vége ...
De néha, mikor csendesebb vizeket járok,
látom az álmaim hajóját mellettem elvitorlázn!,
nyugodtan, a naptól és boldo~ságtól ragyogva.
A korláuól engem, szegény, árva evezőst kendő
lobogtatással UdvOzölnek bátoritóan, viJ:asztalva.
Dr. Pándyné ]-Ijell Aino
A budapesti egyházknzség Kebli-Tanácsa
legutÓbbi O1ésének Ittl halározatát a hivek szives
figyelmébe ajtlnljuk Az elsö az, holt Y minden vadrnap az Isltntisdelet idején k ~t Kebli Tanácsos
alia áll hIveink szolgálatára. Akinek valami megbeszélni valója van az eg~Mzkö1Ség tallácsával,
azoknak útbaigazitással és lanacc:sal szolgálnak.A má50dik halMozai. mflr a mult vasámap meg
is valósult . A hiléleti bizoUslJg javaslata alapján
elatirozlatOll, hogy a vasárnapi lemplomozás után,
a hivek a kántor vezelése meltett a kllvetkeIő vaAnurpra s~óló egyhbi tnekel Gyakoroljak. Ennek
a hattlrOZltnak célja az új énekl:SköllYv énekeinek
m'llamuése és etsajttitasa.
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Ezt a dátumot bostoni és londo .
!Unk bllszkén viselte homlokán a . b",nl Székh~_
alatt. A úszlódlsz mind a kél hel IcU I eum napjai
résztvevő nemzetek 10bogOiból v~lt" ::, ~~~pen
A sok ezer meg ezer hIvatalos ké y
lva.
látogató ~özölt. sok régi jó ismerös fkv~~~~OVo~~
olyanok r~. akik csak most ismerkedtek me ct
az Unn~pl lIapok hatán ~Iatl holtig tarló ~ráte
ságot kötöttek. MindenIlU nagy él€nkSég mel érdekJödés a magyar sors iránt.
,eg
A tu laj~onképe~i íubileum előtt hat hétig
! - 8 cserep,edlk~to, ]árla be az országot, euUtal
rs s.zorOsabbra !ulve gyUlekezcteink közölt a ro .
kOnt kapcsolatot. Ezeknek a munkáját R~v H IV
FODte nagy gonddal és hoz%áértéssel irá~yilotla'
ugy hogy ~zzat mindenki meg \'olt elqedve Á
~~Idöltek IS, a konferenciák is; meri a kitünO
uhprogramot mindenki igyekezett legjobb tudása
szerint meglartani.
f. évi március 21-én szerencsésen megérkezve New-Yorkba, a következő helel oU ts a
környéken töl töttem. Minden napra jutott valami
~eendö, vagy társadalmi elfoglaltság. Epen akkor
Javában folytak a Böjti Ahi/ot urái. Ezeket veretni
ifjusági összejöveteleken résztvenni, igazi lelk;
élvezetet nyultOl!. Utolsó eslémet magyar rel.
testvéreim körében tOltöllem, akik Takaro Géza
lelkészokkel egyUtt kitOnleto szh"es bar.!ltsággat
fogadlak. Innen a Niagarán és Buffalón ál Mead~
~lIIl'bl' viII al útam, ahol az oUani Theol. Iniélei
I'endége voltam s Indiai, sOl japdn lanulókkal is
találkoztam. Ugy hallom jövőre mir me~int leu
irt magyar tanulónk is, aki ebben a jól fdsz~reJt
Illtézeti könyvtárban és intelligens kömyezelhen
pompásan fclkészülhet jövő pályAjára. Itt az igazgaló alkalma t nyújlOI! arra, hogy egyházunk multjáról és a magyar jövőről egy órás srabad elő·
adást tartsak a lanulók előtl. lU élveztem a~ etső
Szt~p tavaszi délutánt. magános sérautakon követve
egy kany argó, csobogó patakocskát, a fo rrásátó~
a torkolatig. Ami madárhang csengett a kö~eJr
erdőbe;" ami virág intett a réten felém, az mrnd
az elhagyolt édes otthonra emlékezretett.
Meadville-bOl Clt~tlandba vágyódIam, hogy
a Husvét nagyhelét és a feltámadás gyonyor/1
Uunepét magyar·szekely testvéreim körében tOltsem. Ohio állam terUIeién sok olyan gyülekezet
van, amelynek kebelében ulornuitusok, lu/htrdnuS()k és IInitóriuwk szépen ml'gférnek egymással. Ezek az ligynevezelt "magyar~ ~gyhazak. S
ör(l]nUnk kell, hogy jobb érzésfi hlvernk eteknek
kOrében jól érzik magukat Mé<:rs c.sak sokkal
jobb ez, minlha a slociáJizmus karJal.ba vetve
magukat, kivetkOznének Ő$i székely mlv~llukbót
s megtagadnák a szent magyar Hazát IS; amr
_ sajnos _ iU 011 Slórvanyosan előfordul.
Clevelandben egy rendező-bizoUs4g log.ildoll.
elSlállllsolt s kezembe adla Canlon-Akron ~
Alliance ullilárius családjainak névsOJát. A helr l
bizollság elU'ik tevékelly tagja, Old Arpdd aha

,
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pedig erre a 10 napra a &ajA! 'Iltőj!! rende!lrez4!semre bocsátotta. 011 voll k~n. ko~'n, amikor
a vid~lrre kelleti mennUnk, vagy pedIg a ~Aros
kornytktn valamely me&hivisra kell 71t me&lelen*
nOnk. A helybeli magyar kO,rrzul ,1,. ~le:zander
de Reuter is úgy fogadot!, mLntha r~L J6barAtok
lelIUnk volna. Virágvasárnapján délelőtt u. ang~1
ll:yOrekeZelnek predikáUam. Délul!n és ette pedig

egy.egy ref. gyUlekcztlben. al10l a leJkéuck ~Iyan
lestvéri szerelelte1 és megértéssel fogadtak, ~mlha

csak az O főpásztoruk (ellem volna. Istentisztelet
után pedig a szokásos kéUIorUások és beuélgetések sorárl nem egy Torda és Kerest.tur-kOrnyéki
hivlInkkel IBlálkoltam, akiknek uemeiben OrOm-

könnyek csillogtak.
Jlyenszerfi látogatásokkal

ts lervczgetbekkel

leJt el az egén Onnepi hél, amelynek vqezlével
az a lerv alakult ki az én lelkemben, hogy itt
okvellcnDl szllkség van egy magyar missziOf lel·
k~szre, aki a clevelandi kOzpo~tból sorba látogassa szétszórlan letelepllJt hivemket s a szervezeU magyar ref. és evang, lIytllekezetek papjaival
és prcsbilereivel teljes összhangban végezze azok·
nak lelki gondozását, mert a kulOn magyar unitárius gylllekezetek szervezése egyelőre akadályokba
UlkOzik. Ilyen értelemben tettem jelentést a magya r telepeken leli látogatásomröl az Amerikai
Uuitárius Társulatnak is. Egyébként lehetsties,
hogy mások másként vélekednek, de én legallbb
egy iIIuzi~rl nem áldoznám fel azt a meglevG
testvéries szent viszonyt, amelyben kivándorolt
magyar gyOlekezeteink élnek s ahol unitárius
gondnok ts unitárius presbiter at erőssége, at
oszlopa a ref. vagy evang. gylllekezetnek. Husvtt első napján d. e. a clevelandi evang. templomban prédIkáltam, amelynek Ruzsa LduJó a
lelkésze. Itt az evang. testvérek úrvacsorája ulán
egy páran unitárius módon vetIUnk úrvacsorát.
Este
nevelt.
PiUsburgban teU baráti lálogatások után
LAnros'erbln (Pensylvania) voli ec tlnnepi alkalom Husvt\ ll\. napján, amikor Mr. GaNIfI elnOk
vezelése alatt az ollani
kulOn is megUnnepelte a
A helybeli leJkbz az
vezéreszméit ts
próléláit i
I
értelemben
a magyar i i
meg kifejlve
hogya keleti IOrzs
közOtt a Ját:
u61alilos
l
rokonvonás s
bár a
dogmák
az igeíi;~' kOzOlt
~~I
nekik
az
limit az
részben
kmOn·

..

d,_

~ l:;i.,~ ;,,,k.
s ez i. Iok<nta. az tr-

a lelkes

I~Cdlatést.

er lti.zoI&,-

lással s kOzben egy napi munka. Ilyen l*kiMt
után éril:eztem aprili. kOzeptn &stonba, abOI
aznap délben már a Tirsulat tlsues vezetO embereivel talalkoztam. A Comisb barálunk által a
Cily Club XI. emeletén adott villásreggelin mAr
dr. Boros Gy~rllY egyhbi főjegyz6 aHa ls oit
voll, aki viharos tengeri lit után csak akkor érkezetl meg. Bostonban a .~llevue·1X. ~meletén
kilálással a budai, ak~rám mondani, a bellllonti
hegyekre, négy-öt hél1g szAlIAsoltam. Innen rAndultam ki hol vonaton, hol autón az előIrt naplrend szerint a kisebb·nagyobb vidéki vároaokba
ahol vasárnaponként prédikáltam, lelkéui kon:
ferenciAkon, nGszOvetségi gyfiléseken, YlliY ifiúsagi
OsszejOveteleken vettem rwl. Csak egy hét volt
kOzben olyan, ami pihenőu.imba mehetoe, de
ekkor meg a csaladias érinlkezk. a baritsagOl
vacsora, a koncert, az autótúra s az el6adásokra
való el6készOlet gondja foglalt le. S ezek
részben fárasztók voltak, amennyiben a
helyen hlisz·harminc új embenel kellett
merkednem, szót váltanom B ezernyi apró
désre diplomatikus feleletet adnom.
Itt taJálkoztam a magyar tanulóval, SuntIvdflyf &1f1dorral is, aki - mini hallom - tanulmanyaiban szépen hajad s az angol nyelvet is
derekasan elsaJálltotta. TObb Izben egyatt imádkozlunk a King's Chopel.btn, ahol a nyári szezont kivéve minden délben van keruztény dhitJJl.
zefle, ifIik, blbl/ao/vaslt. is rD"ld tfmbJctdls, amelyet a gyülekezet rendes papjaI mellett tObbnyire
az Osszes keresztény egytthak kOn!b61 megblvott
nevesehb szónokok vezetnek.
Erre a I
van ott,

"togal.bá'~B;~;;;I'~;

kaptam CJO'
levéltárAból. villalal js f~lkért,
népének, amil eo
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1% EF - kaJOa celliban - bájol ti kevtsM
:u::s:;-m6k e16adásait kOvetOleg késuéggel

Boatanból nincs mesue Provldence (R. J.),
IRIdImondok Osi ftsz.te, akik a kolozsvári
Ibeologi4nkon egy tanári nékel alapiloltatr. Innen
az úl egyenesen Newportba vezet, a nagy Chan nlng szllltJwJrosdbo, akinek oroszlánrész.e voll az
Amerikai UnitArius Társulat megalapUisában.
Keg)dettel urAndokoUunk el az egysurO egyemeletes laházhoz, amelynek első emeleti sarok
szobtj4ban az amerikai uniláriusok Dávid Ference
szOletelt. A fW még elég jO karban van. Mosl
elhagyott gyermekek otthona. Még a favazak is
ut a Iliv.tút v~zik, amit 6 élete fOfeladatául
tGz.lM1 ki; felszaoodltani a rabszolgát, oltalmat
nyújt.ni u elhagyottnak I összeegyeztetni az
lsten és embersz.eretetet a krisztusi evangélium
áldoIt világossá2a mellett, a láthatatlan egyház
OrOksu:p birodaTmában. A newporliak büszkék a
v8r0. nagy fiára. A város egyik szép terén szobrot
állitottak neki egy ősi indián őrtorony szomszédsá&:.tban. Ugyan 011 áll u emléktemplom is,
amely u Egy lsten tiszteletére épült. A városi
múzeumban pedig kegyelettel Orzik azt a hintaszéket, amelyben O pihenni szokott. A jubileumi
ünnepségek alall is legtObbszOr az O neve csendOlt
ki az egymást kOvető szónoklalok rendjén.
Kecne és Pelerborough (New-Hampshire)
kOzOtt emelkedik az erdővel boritott gyönyOrű
fensikon a Manadnoc nevi! hegy, amely hatalmas
tömegével az egész tájék fölölt uralkodilc. A hegy
lábánál szépen megvonul egy kristálytiszta tó;
Dublin-IDke. Ennél uebb panorámál soha életemben nem láttam. Áprilisi havas kOntösében úgy
nézett ld mind a kettő, a tó meg a hegyóriás,
minlha vOlegény is menyasszony lettek volna,
lókel az Osletmészet szánt egymáinak a kezdet
s szerelő, féltO gondját uóta ae vette
- Hogy mind a kél vidéki városban
fung.tiltam , ezl a látványt annak kOszOnhetem .
MiDdig is bánni fogom, hogy a hajónk korábbi
indulilsa miatt oda még egyszer ki nem rándulbattam, mint egyszeru lúrisla.
és lexington, ahol «ak átroboglam,
i emlékeket ébresztett fel az én lelkemben.
dnlódlszben voll mind a kettő; mert ISO
ezelőtt ott
el az

••

élelet élO
kielégltse
ha hitelveinket
azért az unitárius
6szinteségét i
. ~nnek bizonysága voll u, hogy a Társulai
jubiláris ülésén megjeleni a kormányzó és megjelent Boston l'dros polgdrmesJere s mind a ketten
oly szép nyilatkozatot tettek az unitárius eszmevilág jÓlékony hatásáról az állam és avAros
életébe.n ~ háztartásaban,
egy~rt nem,
ezért IS érdemes voll
lenni. Nem
szabad megfeledkeznUnk
elnök IUrgi)..
nyéről , amely rOvid,
ismerle el
a nap jelent6ségét,
volt elnOk
afiának csupa-sziv
szabtak u egész
- Eliot tanulati
mindnyájunk
hogy
férfiú áll az
poDál,
I
Ehhez

i!"

ro""I

!Y'0m.

.

mm'
termében
angol
elnöke,

;~ri:~;
in
első poigAra az
. Coolidge, aki családegést Újvilág ban.
munkablrw és zésekkel és
igazolják, hogy Azután sorra
Lincoln Ábrall.tim . rokontánulatok
begy nelllétyesen nem taW- amiket UI fel

...... ""

•

lIWJTARIUS ~RleStrO

!nHotta. ezet k&lott a mi legjobb bldlunkat,
dr Corft fs/lt a~ dnOktt Itptelttk ell!.
• Igen tfdekes wlt az esti nyilrinos Ol~s,
amelyen I nyolevannes tiszteletes Wendt, Kdro.ty
is testivelI mini e16imAdkozö; I 5tÓllOkok pedIg,
a washing10ni f6rabbl, al. universalist!k Mfela·
elOje ~ a Harvard egyetem theologiai dekánja,
vallási lelvi,!gosodAsról beld,Uelc a lefolyi aWesztendő alaft, amiből kedvezO ktpel alkothattunk

p'

magunknak a jOv6re nézve.
Az egész ünnepség ~ hé~ig ,Iafiott (május
1- 17). MInden reggel áhitat a Kmg s Chapeiben ;

délután 5 órakor pedig vecsemye 'Z.enéve!, énekkari darabokkal az Efs6 (JnNdrfus OyOlektzetbttt,
amelynek múltja majdnem 300 tszlend6re vezethelő visua. Egyik reggeli áhitat az utóbb elhunyt

nagy lelki értékel gyOltwe és IeWelim.
Az új einOk, :Ratbbone afia iJtaI adott ban.
ketten és egy malik ~rtekezleten ar: erdSyl és
magyar tikllldOttek It: slÓbot futottak. ftt laWkoztunk dr. Kiss Eid theol. dekln alüva1 b
&ldzs Fuenc akademilával. aid mostanaban
CalifomiAba vItorlAzik.
Az ünnep alkalmATa AngliAban és AmenUban külön kiadásban jelentek meg ar: unitariz.
must, annak múlililt és eszmevilAgat ismertetll
kOnyvek, amelyek nagy kelend6ségnek örvendetlek.
Az uti fáradalmakat Drummond afia vendq.
szerető hazában és Dordrechtben pihentem Ici
honnan junius 13-án érkeztem hua. HAlat adok
a JÓ Istennek, hogy ezl is megé:rhettem I
júzan. M{k/Os

lelkipásztorok emlékének volt szenielve. Ezek kOzUI
a Metmlfe neve fájdalmaS könnyeket facsart ki a

sdkely-magyar szivekböl. Egyik reggeli ahilat
urvacsorival volt egybekötve, ami annal örvendetesebb, minthogy Amerikában, kivalt nyuitat felé,
ert a nép nertartast csak szórvanyosan gyakorOlják. JólesO latvany volt, amikor egyik délutan
az egén vecsernyét az ifjusag vezetői végezték
az allcalomhoz illő komolysaggal.
KOZben a N6szOvetség, aVasarnapi Iskolak,
a Lelké5zkör, a BékeegyesIllet, a TOrténeimi Taraulat, a Szociatis Missnó és a Világi férfiak
Lipja tarlottak érdekesné:l érdekesebb gyuléseket,
mindannyian a Tamila! védő sdm:rai alaH.
Az. egbz Unnepségel megnyit ünnepi islenlisztelelen ott volt dr. EUot KdroIy, aki 91 éves
korha! is teljes bizalommal tekint a jövObe,
éppen ugy, mini a mi fOpisz.torunk. A befejezO
Unitárius Bankett pedig egybegyűjtötte az unitarius intelligencia szinét javai, hogy lsten utan
egymasnak szerencsét kivanjanak egy uj százesz·
lendO kUzdelmes munkáihoz a kdszlusi szerelet
jegyében.
Bostonból Londonig annak, aki a világol a
nyakába velie - csak egy ugrás. Az .AqultdnlOfedé:lzelé:n leUUk meg ezt a merész ugrást 6 - 7
nap aJaH. Londonban swmoTú hlnel fogadtak.
M~ball Miss Tagart I De legalább Boros fOjegyző
ah. ott volt a temetésén. Engemet vid~ki utam
aMldland-be hivalott, ahol a Hinckley-beli gyü·
lekezetnek beszámoltam amerikai benyomasaimról.
P,ünilisd l. napjan Pontypriddben egyszer, Cardlffban k&zer prédikáltam. UtÓbbi helyen keresz·
teltem is.
Londonban megismétlOdtek a bostoni szép
na~k. A hollandi Osi templom hangulatos bolt·
Ivel alatt tartott ünnepi istentisztelet külső lefolyádban és bensO tartalmaban megható és eszméltetO voll. Ilyen \'011 egyik reggelen az E$sexChurchben tartott úrvlaorlontas, amelyet aidolI
klll:ü prolessrorunk, , . Estfln Corptfltu vezetett
89 éves lejjel, de fiatal ulnel, Or6k s.ntetben
egybeforrva IZ 6 Krisnulá'la1.
N
Amerikából ott volt az elnOIc, dr. FJiot, a
~ elnllll:e es l6titUJa tI azok az ame
rikai . Plpok (kOnOk dr. Snow), akik .. int caere·
Pr6dikiIOrOk AncIiát j6JWI: bt 3 hó....poo ltereuUÚ,

HIREK.

UNITARIUS tRTESITO

1

-

Anl.ol Nyel" és Irodalmi Lecktk dr. C~iki
Gábor Ingyenes leckeór'it október hónapban
k~zdök és halad6k számára ilmét megkezdi. felhivjuk at érdekelteke\ fiukat ék lányokat iliakal ~
feln~tteket. hogy naponkint jelentkezzenek a lel.
ké.stl hivatalba." V. Koháry u. 4. Kivanatos. hogy
mmél többen ]elentkeuenek. Nyelvlanitbon kivlll
érd~kes irodalmi el6adtisok is lesznek.
. Dr. Péterffy M~,ia orvos, 1)zv. Péterffy
Lalosné ldnya egy éVI tanulmányútra AmerikAba
cambridgei egyetemre ment Sok nerencsét kivinunk'.
A budapesti N6sz0vetség minden hó mi!.SQdik
csutOrtOkén d. u. ~ ó. Ulést tart a lelkbú hivatalban.
TObb oldalról IeImerIlIt az a klván!ig
hogy lapunk hír-rovalinak nemélyi rbzéllqy llk
gazdagabb!. Ehez et&ósorban arra kérjlIk Olvasóinkal, hogy sziveskedlenek személyi hírekkel el·
Iálni szerkeszt6ségUnket, merI nem rendelkezII nk
annyi munkatárssal, ho~y a Slem~Iyi hirek gyűj ·
tésével kOlön emberi bizhatnánk meg.
trdekel eiOadások &zinhelye voll a mult
helekben a Magyar Tud. Akadémia. Dr. Módi a
hires keleti tudós, a hun-magyar kapcsolatokkal
loglalkozott a Zendaveszta alapján. A disztermet
zsufolásig megUmO közönség elOtt. az Osz professzor
angol nyelvU előadli.si!.t J6zan Miklós vikMiusunk
tolmácsolta, eredeti, zamatos m~gyar nyt'\ven.
Stockholmban gyllltek össze az idén a pro*
d. u. testáns egyházak f6képviselői kongresszuSra. En'/l3-4-ig
I
főgimnáziumban ; nek az egyhál:i vlláglr ongresszulnak az a cél ja,
'/,5-6-ig, a I. Ar~na ut 25 sz. polg. leányisk.
a viltigbékél munkálja ~ biztositsa az egyban. P~ntek:
u. 'h3-4-ig l. Attila-utcai lő
szeptember 27~n
gimnhiumban. 'h 5-6 ·ig II. Medve utca 5 s.z.
i templomnnkban.
alatti polg. liuisk.-ban. Szombat: d. u. 3-".5-lg
arra, hogy a iljúsigi
elemi iskolások a lelkészi hivatalban, V. KOháryunitárius tanulóra.
uiC! 4. 'J,!:I-6.ig középiskolások a lelkéni hiva·
t.
lalban V. KoMry,ulca 4. felkérj Uk aszUlőke l ,
hogy gyermekeiket a lakásukhoz legközelebb eső
csoportba kUldjék el a ielzett időben.
Oszi Istentls'lleletek vidéken. Szepl 20-án
Miskolczon. Szepl. 27·én Sze!'(eden tart IstentiszteleteI és IIszl urvacsorllt dr. Csiki Gábor missiói
lelkész.
Szolnoki hiveinknek nepI. 20 án délelőtt
tart Oszi hálaadÓ Istentiszteletet urvacsora osztással Józan Miklós pUspöki viUrius. Az Istentiszteletet a reformálus templomban tartják.
Dhld Perenc Egyleti vallásos eltélyt renda a budapesli egyházkOzség oktÓber 2-án (pénteken) tlte 6 órakor a Koháry-Ulcai templomban.
Az estély lőpontja Józan Miklós pUspöki vikirius
su.bad előadása, amelyben .amerikai benyomásai--ról számol be. A műsor tObbi pontiaIt mű
vhzi zene szAmok töltik be.
AProtestanl Diikmenza szept. első nap·
iaiban
II Mint a tavaly, 31 Idén is tObb
részesiiI, a Diákmenza asz'
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Kádakat

BIRTALAN LAJOS
kárpitos és

dlsdtő

Pattonyokat

BUDAPEST, VIl, AKÁCZFA-UTCA Ml.

Boredtnyekd

fldJ lal angol bÖh ualon- n fllgg(lllydis~ttlekd

Mn6pxd·.....
UeruilllObt

todbbt uabadon illó o/tOmtn ~Ili...(hvjnyo~.

naufOl iJJbditek. Il\IItracolr, ablakrolók kaz._
lUfi k .ulÓk pjmi.,bil a J"liultPyosabb !ro....
VjlUtiek soronklvllt pentOl.lln ki$lolgAltllIlak. Szó.

Trapes....
Kocllftluket

nytg('k, Wgellnyllk meg6~!dl ~. Inolytalan ith1

készitn"

dllalom.

21. Teldon : 5--34

IFJ. INCZEFFY

BERDE

O. P. B. tit'" ugedilrezett

~fiJOS

cipészüzlete

~~:'.. 60. J. em 2.

Budapest. II. Batthyány-atca 48. v"
kwilek. javlWt ls
~sirtlp(ik uahztr1l

A
erdilyl 'fiIIWtoÚSII. nfprajzi, imda lPJII ~
IM~lmj kiadrinyal megrendel hetlik:

es olszhangzó harangulokat a legfinomabb
IiarangfémlltvözetMI, tiszta csena:é5o, előre
megállapitott stavaiolI uj hangokkal

Budapest, vt., Vilmos csiszár-ut 55. sz,

ti. évi j6táll_ mellett

"STUDIUM"

harangszerelvtnyekel forgatható vas koronival, harangállványokai hengerelt vuból,
badonálló, valamint fekvő elrendezéuel gyitt

,za-

KÖNYVESBOLT

-,

I
, I

BDdaP"'l, IV., MunDl-kilrut 21. ,dm .
Tfl~fon:

Nacrmt erdilyleilbOl
TeleIon
1115 81.
alulIII ul ~'III..I.t
186-87.
SWmD.ttk, ntpirodalml, e,ybhl ts qyetemi
II.DltÖtlY'ltk ralltha. Beueru ta ,"lIit minden
kapbató kIllfiIldi b beUökli kiln)'Vfl él folyóiratot.
VilU:ld mq:eeadel~et I)'onan állOlldo",,, dinlú

I

tüzoltási szerek
szivattyuk gyára.
harang és fém6nt6de

: ••••••••••••••••• I •••••••••••••••••
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:

Két-, harom- és négynyfistOs

:

Budapest, IV., Lomb-wtc. 343•.

: székely házi szöttes i
•: asztalkendOk.
:

i
:

Villamos m~illó: Vjd-ul, Liot

törülközök, konyharuhák •:

stb. megrendelhetOk:

Deák Miklós
hilrokonunknál

Telefon: 96- 50.

:

i
:

: Lak... : II KER., TÖLGYFA-UTCA 14.:

••••.•.•..........•.........••

&<mV-

Prém János

szab~mester

h;trokono~n.k

~

bUm;f~

a napi ATMI Októbball dl'"
rulluarn.I, fordidSl, tlutittsl ...

. : lll'''': Bud.pest, VIII., VIg-uka 33. . .
N,,,,,,,,ou Bogn4r SIIlf61pari lJem"tMII, ·Ü=·l.6rI~~ 'Iii' f;l~j6;' ~ro;1~;t;;'ö;' ii;;i iü·_~
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