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I Kor. XV. 31.

Az emberélet uljának felén gondos testvéri k ~zck fekete fátyollal kötötték be az én
5tcmcimct. Bizonytalan léptekkel közeledtcm l\ sötét kamara fdé, ahol gondolalnimll1311 magamra
hagytak. Ebben ~ pillanatban ligy éreztem , hogy egész kUzdclmcs rnl\Unm Osszes rejtélyeivel feltárúl
és. megv.1I4gos0(hk előttem. Amiért szUlettem : Amiért szenv~d tem : Amiért imádkoztall1 és lelkesedtem,
mll1~-nllnd - olyan mngátó! ~rtet6dO, egyszerU dolog let, e!6t1cm, mint 8Z abéc ', amelynek egyes
belÜl magukban foglalJ3k c Világnak összes titkát, minden {J,)OIcscs~~ét.
Azért szUlcUOnk, hogy szenvedjUnk. Azért szenvedunt:~logy Imddkoz:w nk. Azért imádkozunk,
hogy lelkesedjUnk. És lelkesedOnk, hogy ujjászulethcs~Unk. .
Az apostol is átment ezeknek 3'1. élettapasztaltitokllak viharos sktUdján s ezért mondja
jeligénk szavaiban: "Mindenna" meghalok" . .• NCl'll az vagyok, tlki tegnAp voltam. Mindennap
megl~lllok at önza érde~ek szeszélyes játékának, amelyek görcsös ujjaikkal halalI11ukba . ak3rna~
eitcm. Meghalok a bünnek és ezer csábjainak, amelyek 811dal1ló hangon próbálják> törbe csalm
árvA lelkemet. Meghalok a Világnak, Ilmely sokat igér dc keveset ad; keveset, all1l szivemct ignzan
boldoglla.A.
Ez a fOldi lét csak árnyék, mely az égi világosság nyomán meglu1zödik. J::rtéket neki csak
azok a mennyei sugarak ndnnk, amelyek benne 111cglUközvc, mintegy .1célUlkörbtm, felmulatják al
emberi clet CS Jellem hervadatlan , örök vonásait.
Addig nem látod meg, Atyámfia, czt az isteni vonást. amig szcmed-szád eltátöd a nuUó
percek és órAk Igézetének befogadására. Amig csak kifelé bámulsz, kifelé tekintesz . .Légy már
egyszer te is apostol. a saját ma~ad apostola t Légy már egyszer te is mcst~r, n sa,.."t magad
mesterc I Légy már egyszer Ic is király, a saját lelked királya r
Fogadj szót nekem ... Az emberélet tHjának felén, velem együtt jOJH6jl, amig nem késő,
6jj velem a sötét kamuába. Egy árva szóval se tillakouAI, ha gondos t~Slvéri kezek fckcl~
étyollal kötözik be 3 te szemeidet. S gondolataiddallllagadra hagynak .. . Gondolj tI% életre I Go~dolJ
3 halálra l Ez a kettő egyott kél atyafi-gyermek. Aki nem fél at egyi ktOl, ne rcUcgjcn a .máslktól
sc . . . Memcnto moTi • . . R.intsd Ic 11át a leplet : amit oltan a félhomályban fUv~ megpll!antu z,
az ott, II hamvadó mécs libegő lángja mellett, tc vagy maga« - Hamlet IilrhóJánttk vIgyorgó
kOJlonyá:a . . .
.
Memento . . . Memeillo mori • . •
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rmlem és halltatdztom. Nem \1011 semmi nts:,
C,ak .a uermtly csoboeolt és o deadcJrok suso,·
tak a QOk ~é;Slakában .

Másvilág.
(Rabindranath Taco re.)

Ott lakolt 6, az in ktdves h,gdm, a domb-

oldalon a kukoricds meHttf. S:tR4nY~s kany/l6ja

rkD:elibtn egy forrds voll, amtJyiúk VIU CJDbozva
1t:}lel.I"kJl'd",SZdzados {dk komcJr drnyB6~n. A
'PP ~ilid aSlZDlf1Dk oda $:oklok ,járni, Jwn
, .!wicvdlrl mt{Jfllu/ls' k. És a (drtu/t.
ls
szivatn-1tltPl'dltk csöndes p/bendre aZ Ddt. v,rd-

.,.'Dk

. f/!$. .paIlon.

'6 ptdlg mk

sQrgDlddDII fOrgolódoII
,.éulmDdozott lovdbb na~nQP uMn a csobogd cser1tItly~ylddfJ..iandja meUtJ',
.
-.Egysru az esti !zOrkDltlben leIDIt. houdnk
.. o na~y Id.,egen a {tlltg/kbe burkolt (}rlos h "gytk

, kizi,. r c.OPlott haifürljl/, minI wúami. m.tgder·
I medt ,klRg6k csüng/ek
lJltl bozontos /t/'rol El·
.amtlkD,dva , kúdtzlDk, .K1 •.JIa,Ill'?" ' Dt..IJ . rum

hlelt, csak ItOIl nyugof/lan a csev~'ó patak mellé,
s mi'1 d a kunyh6t "hte, ahol Ql iri hueám lako.tt.

SzivOnt szDFOrgoII a (ilt/em miatt és amikor eghzen
,.sltltdelt, hazafértllnk, kl·ki a maga ctthonóba.
.:M4I1UJJrT~Kee/,~.mJkor gz,..a&UOIijIok-mt§Jnt
e/jMlek. vizift a'deodar·fdl( MIIében fakadó forrtfs.
Ito!, a sugényts kis ~unyhd a/jaja tdrva-,nyitva
álloll. A kunyhó lakójának nyoma utszdt. Angyali
hangját tDMi senki se hallotta. Arca mosolyóba
MMi senki se gyDnyDrkMlJlt... JdlndDsne egy ares

korsó mafc.dt olt a fl/dDn is la~s a sarok·
.ban ttljesen kiégett. Senki se lud/a megmondani,
hC'gy az ln kedlJts'hugtfrn mig v/radla e16t! ugyan
hcw(} ,tllnhetelt el. - Es a nagy Idtgen Stm volt

uhol.
,Mljusban már. a 1Iap fmind me1egebben tli·
::litt -~s., a hó lassankint tIoJ~aJt és mi ,ott alJünk
megint a forrds .mdJdlls cSUltksen ..sird9gdllunk.
El-~Igo~dolkozlunk , kirdulPk I11i'III/{Ik1!an, "Vajjon ~on·e forrds, abban az JQ{$i4ebafI,r. ,ahpvá 6

kiiU(.1i1l _. Van .. 10,,4s, amtJybPl ",o'"Jál.lnyhillItlné e' btn a tikkasztó hósigben?- M,a;d, ~I{}'.

,mlb;a ~klnec/uf"

,m,tghD.kJun.l't

kirdók: _Vqjio,n

,..lIqn.e ,mds ulldg ~'lf:ken ,a ~ZtP--, kik.. bellfJ.e~nvlul,
, obpl, mi.. lak(flunk ?.JiIydrköU"." D~g esi. 1J01t· m . ,A,dili sz/I
rr kli({lIuytlge11o' amint otf./lItemaz eu,agyott kUl!y'
h6ban, ahol a kihamvadt mécses sDtéten meredt

Amil/or , tg)l..szellre ,! QZ in ,rlátOhQJdromróI
1 ,'~ntek al lae!Wdc-és' hoVno/t." mlnlha · }tlJzJJ4Stges
umfa/ak It/ttk uolna. .No, nézd efa'<, ó az.
tJ CStJkugpan"rJ.-Hogy-UOffyo!drága gyuwk? Mcndd
1 CIllk, boldog vog,..e j) ' 1iJt. h il litt a fzabcd 'lg ala:t
~ ~g egy t.ff.lZ ~ s,lncsrn. ahol ... ",t.ghuid · motad !
dh Isttnem J a mi evlJnyórú !Dl:ltJsa.4'" 6lncs
JU, hPgy olha szomjcda'," E: .oz q ue-7anaz-fmiilt a tiétek- - IMondá
, 6 .- "de- titl a .heeytk' Mm szobnak hCltdrl, _ , a
. kJ! (orrd! ultt IhDmpDlfg6 fo/y6vd -da(J4f1f, _ , a
~d ptdlg tW tJ:'dlhatallan, ulglelen rónaulg."
van, ugy l' - .oha;lék - "van tr1t,'ozJ lg
vII gdn mindtn, csak ml IItm vagyunk.· Mire ó
RORlorUOn elmosolyodott.l Igy szólt : .Itt vOi/Y
U, ,hidd t.1, iti uagy a ulllemben.- Erre JOUba
I f~,
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Nagyasszonyunk I - a csillagok honából
. Ez alkony6rán, oh tekints le ránk ;
Mióta lelked odafenn világol,
Mi itt alant oly árván maradink.
De enyhOlend a szivunk Arvaaága,
Ha látjuk újra a te égi arcod;
t::s foly tovább, foly a te fOldi harcod , .•
_ Nagyasszonyunk I - kOszOnt a rigi__cál1ia .
•
II.
Fehér galamb a lelkUnk lobogója,
Amelyre ismét mind fOleskUszunk';
S m~ly a ve~endöt l {lldva, védi" óvja,
~ Krisztus keresztj ól-- mi cimerUnk.
, A jelszavunk is hogy' lehetne - ,;hátra- , Mikor eMre Zllg az OS lTeremtés,
fs mindenUtt csak egy az üdv: amentés . , .
_ Nagyasstonyunk r - vigyáz a regr gffda.
III.

t::s nid tekint ma néma hódolattal,
Hogy zárt sorokban, ime, felvonul ;
S örök szerelmet esdO indulattal
.
Szivét ajánlja néked zálogul.
Fogadd el l8'Zt I - jM~ , földb kincs, ml drága,
Eztel - tudod jól -, ,soha! föl nem érne :
To vagy ma is el kis csapat\ vezére, . • ,
_ , Nagyasszonyunk I - rajo~g l a·!fégi .gárda,
liV ,

Igy álsz elOttünk " p.r~dl~álva bátran,
'Próréta·móClra - , oly sOk éven ;1t A mi Urunknak áldott nyomdo~ában
Az Isten·ige drága szózatét.
t::s fOJ!Jereng a mult,'idOk 'világa:
LAz Ujslöve'lség . , . iUasúl á lél~k . •.
S a Ir()pke, p,ercbe' 'Zsong az ' örbk élet . , '
_
t Nagyasszonyunk I figyel a" régi" g~rda.

V.
t::s bár r U értek gyors\ln átsuhallnak
Fej~k ft;lett, min ~ kOltpz6 ,D1adár ;
t::s nyo(l1a sincs tállf egy..,egy vig csapatnak,
Amig ,a tObbi vjssZ?:-."issq.jár . , .
KésOn.kprán, Te jöjj csak I - . Vá;va.vár ma
Jöttödre l,lépO'.lk anny~ , büs s~~énye,
,Kil, kit, alig tarL he,rvatag reménye . . '
- oNagyasszonyunkl - idét a,rfg\.- gárftia.
VI .
0h hát jelenj meg bjra itt kötöttünk
. A lelki népség régi tr6nusán ,

Es mint királynő, tü ndökölj előtttlnk
Ez alkony6ra szent magaslatAn.
es mil mihownk, Ncmaetem Virága,
Szólj hAt szeráfi, bflvös-bájos hangon:

UNm\l!lus-el('\'I!SfTÖ
S az 'átkot én · is el·elcsHitandom' • . .
-

Nagyasszonyankrl - búsong a régi gárda .
VII.
Járunk borongó, sbrO' rengetegben,
Itt..otl ha- csllfan -oIykbr'1egy sogár,

S rAnk onneP,éfyes, OSli gyászmenetbf:n
A végitélet thar,O!'It\ja J var. . .
... Vi,ági a sirolt ! . . . Ám a Hit virága I
Hiába nelR ' vívand ! a j he'vadás5át ~
5 a sbJs adósonk' Wr a sdmaa.i5ial

...

- 'Na,yasszCJnyunk 1' - remét ' a r~i '> gárda :
VIIP.
: infádsAg' édés Ahi/aljá,
Urn'atr dolgát' hl'rtfeteö" ;
is a hOs~ áldozatja,
volt egész ', életed .. .
játsz, od ninés, 9h ' nincsen árVa .;
,gya'nál}(!áll dir a hái i tüzhelYti
S on'n'3n felCn ! a terppJom" is csa1c ml1hély . ...
- NafyasslonYUlik1 - dicsér a régi' gárda.

•

• • •
NaI)'asszonyunk I ~ a csillagok

honábólJ
Ez alkonyórán, oh ,tekints le ránk;

Mióta lelktd. odafenn világol;
Ml itt alant' oly árván maraétánk.

De enyh'Ulend a szivünk;á}vasága.
Ha ' láljú''' ujra a te égi arcod,
ts f91y továbli, foly a le bOsi harcod . • .
-

Nagyasszönyunk r...:.. áld':áUra régi 'gárda~
jozaR, Mik/ás.

Hu&zbIiöt év

•

Któ'rtlRáJa*):

.· Islen kegye.meb61 ,ezt is JIIégerlfiU, BiJd!'lpestl !
egghézil.özi~ linkn~ párr Hét i e': őtt tartott ijt vene~ ' jll'biieum,a ' utárt, l1gg8ncSllk' itt 8 ' templomban ·
únnepe'íjnH m,e: Oiwid ' Ferenc Egylet! Jro(V' eveS~
feHmtl éSön,a1ti ötöiflOnrfepet. '
EgylelO'n'ki ,alépilá311 érmek , II ' forrongó szt\Za'd!
n,sk. eleJén, ' 1lti'8 8-Z) időre ~ ikí amikor! miiidlHUöti
elótér!5e ' nyatftult. ,ann8~ II w ükSégességel 'h'B~y ~
,a hagyoril.é.ff!jds· eggllázléletl rhfiködé-$i · k.öréfJ ki 'kelJ
bővíteni! ,ahr1al< valláserkölcsi ~ a]OZ&llllian l is alkall
m,at keil nyujlllhi ' hiveinknek a fokozoUa'bb erdeWIOdésre. f\ritlt mi ,8.ka rtunk tehát, .nem ' egys2'C!'rUl
egyletesdi volt. h,anem komoly celk~taZé3. ame~ '
meilő! nem hiányoz/,ak il rnegfeteló eszközök sem
,8. nagy eszme önze(ren szolgá~ál:ian,
Bzt lJ célkttúzéír hiven tlikrözh vissza tOOl.
,8ng, 28.-én megerösi:~1 A' apszabáll, 8:nknak 2. §f.a
melyet ,8 tö,téne:li' hü .ég; k~veert. mindnyájLInk>
ok1I1ásét,s/ S2!bVe:g1sz:erfnt ide ik·'alak·:
»Az egytet celjB : a keres21ényl v&~lás es' erkölósi l élet , v,8lamint a hazafias ' érzes ápolas!'! es
eme:tése; ,82 unHárizmus es' más szobedcilvü \"61lásos_ eszmék mozg,a.lmwmtk Bs irodalmánalt is:>
mertetése, Tudományos és, neve:ésügyi. , tirsadalmi
kérdl~ek megvU,8 ~ é:t a; ft szépho(o"om, ének ..... zene
és S2;tlV8tat ápoláSs! Amelk!tt az egylet céljához
.) A budapesti OfJid Feren~' Erllet xxV! Ens lu.
billrn dl8l.kOliyl1léaén elmolldta • vari f6Utkár.

3

larlotiki' a kü:öft1briz6 'hitfeleklt:telek ~zmn k6lcl6.
n6s S2eretet és tesvén erzes ..fe}e:szléoe.is. Az egy..
let - v,&Qyoni . erejttfn 1t~~t- a jót~ko.,~,ág'
gg.akorlllsU 6szintén fd8jltt/lT~ a!( ismeli teAmint ebb6í lá:h,aió. meglehető.. <sztws munka ~
mező véri kis eg !ll e ~ tinkr(!:' mihdjárt-, II rkezdel- stá.
di~m~n .. Ennek 8 kiler}edt mez6iwk. ft Jmégm1inká é-sara alkalma , vezet6krOl es I'RUIlké9oklf61 kel-!
lelt gondoskodni. Szerencsére eguifben S!iW' volt
hiány.) AZODkivül,' mlnteW ' péld,!ta<Jásképel!) ott voh ·
szemünk· etOtt II kolozsvári , AnyaJegglet;ait""
lyeJ eleitöl fogv,a e~eszen a· negu. összeomlásig
á.landt öSszeköttetést t 8~to l tullk fenn~ Jb, . Anya.-egylet m'ár ,akkor 17 eves mult. tekintett vissza;
s egyikÜflk,-mé ..ikunko\ meg dfák'kerábó1 visl ~'l.lóez~
he~te .azokat a kellemes fe!olv'a (Ó'~ ülest:ket ~! 8melyQ_
ken v.iléghirú f tudó sunko Br89Sat bácsi l is ~ megjdmi l
A. (félo:ll(tlsó aiztaln~ , pediQ:.l felváltva-. sze:etiJl~k ,
,8ZO.. erde&yt , külömböző D,eveth va:tá3cmi kéjivise.lóil
még. róm,ai' katolikus világL embeíek l iS. / lnint dr. '
Concha Győző egyetemi ,t ailal'.'
\
Ilyen p,eldák ut án könnyü voll elindutm. Azzal ,
,fj
szent szástdékk81 fogtunk tehat It munKahoz,
hogy Erdeiy kLasszikus rö:djének legizesebb gyilmölcsét, ,8. .testveri9é:~t es a kölcsönös megbe:sü.
lési álpltnf"á'juk ,8Z Jijföld sivatag homok jába Hat·
h,lI itt is '!Iegk>gamzik ft gondo ~ a.., ápolt csemete.
s boldogitj,a szepségevel és jÓ.iáJáva. mind ft gondoz6k,at, mind
., az élvezóliet, .
Kep né1kül. szó!v,a, ft mi kis egg!erfink \'eze10sége ,arra igyekezett, hogy feto lv!U6 a3zUlllflkho2
.az unitáriusokon kivül mások'a t is megp'lvj Jn, uKik
esetleg rokonszenveztek velúnk. iIle.lVe. azzal ! ft ~
mes ide.aíi2mussal,' 8mely szetény ,. törekvesein\et
eleil6! fogv,a átHa totta. Jg'y kerütfah~ bels'!) "klfpcsol,ijlba ft ' pozsonyi ev8 tfg. IhMI,' akMén'riil. ta-na.'l ti·
v,!:!I: kiJr,\' közül több'(m" ma is me(jje:e'r1tek': hOQ!:I ' a'
váliozott viSzonylik közf is r,anus'égot' tegJJenek
arról, a testV'éfl k"ölelek'r6!, 'tr.7ftly bemflltfket" a iI'ö li
c.söl'iös megffeCSU:és ' és b,8rát! szelelet atapjp.l r· ~g!J.
befaZ'öU: Ug'y:arfez' 82 érzet ir1dttothr' 8 " :;áfbspa'la,,~
ret: nie'ol.' egyes t,atrá :att: hdgg tultegye'jt m<:gukat
o s~ükk'e b'1i" fé1eliheli I felfogáso-n; ametg' a"Ktrn fmgS7.0r ékel' v~tt 'IJZ iddk fOlgaman "o' tirdlestáffS' test!
véregyház,ak különböző ·thgoza~8f közé' is: EIJött~1q
m",1.0J,etJk~ hegy ' hlt~~ék .az ' íg8zr refbunllpó
kövefe~ m~n !;eit ' ,oz á l ~ a\itno~ felvltágo50dlls1modern '
k01S2"aká~8n ahol ' és omikor' az erkölt~;f-> de:k8den~
ciávat
, haté'r~s', ha valoki - akárki legyen' !lZ : oHlit·
..
egyes ember, ,akár egyJjáZi 'kö.zfilét' - ef~nek ereJ~·
vel vissz;a "alnrrja fotdltorii 8Z Idó "' kC!'1eket, Az órát ·
cs.ak a $irlttbrrihézban ' szoktá.ld meg6Uitoni. V8~!J
vissz;e~rdj ' ar.1 Bnpa',() mu~a: óját. Kliszlus ~!Jh~a.
zéban 8'z<inban a mode:rn keresztöhyvi:ág .!tteU-'
melője cs,ak 8 foiytonos haladás' lehet.
Es ,oml néhail nagy ' elnökOnknek: IJI UlÖ ~ Sy l , .
Miklósnak kivátó é,zéke volt az-- Iránti hogyl klt!
mikor és hog~an vonjon be a lestvé legyhÖZflkl ~i~
kivK.ttkepviselOI közüli (J ' mil kis egyJetflnko" mun.:.
kálkodt.sán,8k' szellemi érd0kkörébe::. Nekl akt el~
egyletl éwlez6rás;akor, amikor rendS2erint! ~tles'.z8 :.
moló Irilzg90lésOhNeti t,arlarillszolstUk, mán M?sWvolli
~ Rrogrl1l1lmjQ ~ kÖv.etke~ .egyleU ev:[~ li il~ko,~
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tartott megnyilatkozá!ai. áthatva egy mely valJilsos
Jlilek be nső sugg,allalá:ól, va' óságs ~1 prog~amm·
szt mb,lI mentek. Es mi mind annyiszor nunlegy

erka!csi indHást eru :Ünk m,8gu ~ kban arra, hogy !ll
ten'ezett munkából Jlli ndenkl kivegye !J _ ~8ga reSZtH. NemCSJIk az e:nökOI szere te ttel, ~~ ~ , ve vó vez~fk.8. r hanem It Vii 8.>Ztm ánynak ferll es 06 tag-

jai is: a kik ItOzött nem egy más vffi lásu testvel ünk neveve.l ~a1á1 ko zunk .
Rendes t agjllink szám a mindiáIt kezcetben roh.amosan emefkedett. fler te. 561 I'ne~h& a j ta'" ,8 ~á:
romszáz,al i ~ Ami ugyan cse k~l y k,e t .koronas ev!

1:~g1i; melJeh nem SO~ ~nY&g1.. erot ) elentett. de
vollak sokan, akik alapJtóI legdlJben .JU--50 koro- .
liát ' befizelve, ,82 evi járuléka i .megvilUotlák örö k
i dők re. Az.az. hogy csak a vi1ágh áboiUiJ . mert 8Z
ilyenform án egybegyült tObb mint I OOO kO ~O~,8

összeg h,adi kötcsö'n.jegyzes fol);ltán megsemm;s~1t
Min~a h ogy megsentinisOIt - sajnos - ~z 8 m~k
rooo koronftnk is, ,amelyet Urmössy Miklós a ha
elnöki szö fo glalója alkalmával tljánlott fel az egy.
lelnek Otök plapirvány eimen , s ame !:Ie ~ ~z !5 neve
ala tt kltflla!ozta ttunk , mígnem azl is szépen fel·
g~a ul podo tt kama:ávat együtt elnyelte a háboru
MoJoeh18.
UQY.an mi volt hát meg migis a nagy össze·
onnAs uttn , ,amire ugy fR utalhatnimkrá, mint egy.
lelünk jogos szerzemenyere ? Nem ?!\al adt más,
mint egy harmónium, amety az enekl anitásban
npgy segitsegilnkre van. ~s - ha szabad at a
sztjálehot h,asznáJnom - a hftllUónia, amely ~.
letünk tagjai t ma is !Szorosan egybetartj8 s mint
ilyen ,8 mi kis egyletünk további sikeres es hasz..
nos müködetenek eg!:let:en záloga. Ez ,a harmónia teszi er the tővé, hagy r.el!.únk
a mai mesterkélt határokon tul is vannak munkat a ~aink , akiket an n ~ idejen' ir ~ tunk, ta'."1,LIsitott
lojális m,agat&ttasukert és aldoza thozatalukert :.az
egylet tiszteletbeli ~8Q jaiv á váhnzlo!tunk, akik az
e rről szoló okm ányt ott 't;artják a dolgozóS2obá juk·
ban az iróasZ!8! felelt, mint buzgó igyekezetük·
nek l egszebb pály,abére.t. Akire itten hivatkozom, az
Nagy\'áladnak köztisztele tben ál ó tó abbija, or.
Kecskemeti Lipó!' ,aki magya:8) b fi magyarnáí és
unitérius,abb az unHá!iusnil1.
Es vp;nnak tiszte~e lbel..i tag jaink Ag:iában es
Amerikábp;n is, akik egy 3()..as csoporttall .Miss
jTltQ8rl vezetese meilelt jelen ~'oJtak 1901 sup!tember l .-en d. u. 4 órp;kor itt a temp10mban I lU·
tott megnyitó kOzgyillesünkön, mely utan f~ nyes
fogadó est \'olt a p alO t: hia összes termeiben.
Egy má;ik tOO-,as csoport 1910 aug. 24.-én
Kolozsvárt és p; dtvai .várban tartott -'Ipa e_ves Da·
vid j ubileum után tisztelte !ileg egyletil n""ke~ láto·
g818stval, amikor is együttesen unnepell,ük meg
P,Iuker Tivadar szü:eteseneB: t OO eves fo rduló já!.
Angol részről J.. E C:alpenter oxfordi tanár. amen·
khi lés,,' ől Ch W. Wendte lelkész. magyar rész'.rO!
pedig (! sorok irój" meltatta a nagy imádkozó és
predikátor, iró és szaciális reformer erdemeit. Ezek
mind büSlken vi.se:lJ'k m,a is egytetünk )elvenyét,
~efyel 81\n. idején öket megajáDdüoztuk.
•

t

•

•

Egyletünk mindjárt ,az elsó :evekben azáltftl is
szolgálni kivánt,a a felvjJ.ágosodás sZlent üg'yet, hogy
,az itt e1hangzott felolvasásokat, ~Inöki megnyi.
tÓk,8t s im ákat, verseket, I·IV. terjedó ~vkOnyvei.
ben kiadta. Ezt oz összes laJoknak es az erdoélyi
uni/ árius lelkeszi hi v.at81oknak meg~üldte. Ily irányu t OrO ~ vésü n ke t ,azonban a nyomdaköltsegek ma·
gas voil a miatt be kellett szüntetnünk.
Dl! volt V,alaki közöttünk, aki hitt a szárnyas·
be ~ ü h.a ~ a: m ában, az ólomkatoru\k hÓ\dilt-'fl erejeben
s et:óí ,6 szent ):Dttól ösztönOztetve. ennel a felolv.8.ó a5zla:n81 es egyebütt, lIlásrokon ~yes[lletek
ben t,611011 ertekezéseit és tanulmányait elóbb k[l·
IOnál!ó füzetekben. később v,askos >kötetekben kinyomt,atta es ezáltal soha '2loé-gge meg nem becsiUheló !"" 20 , ~ tl atct tett a mi úgyOnknek ebben a ha·
2,erészben , ahol az unitárius .név meg ma is ~~,
szerüen b,6ngzik egyesek fülében, mintha bizony
nem ,azert . ha1t volna ,vért8JIui halált a mi elsőpús~
pOkünk , Dávid Ferenc, kinek 'llevet lobogónkl.a
tüztük . .Minth,6 bizony ide s tova 400 eszte:ndő
minden SUI!:j0 3 terhe, ftldOzle:lese, átk,a, szenvedése
nem lenne elegendő jogcím prra, hogy he:lyet fogl,aljunk egyen l ő te.3tverekül a ]eros DSr.alán á1 'Hogy e tekintetben enyhültp !helyzet és javul
t,ak az ál lapotok, abban ~ nási érdeme \-'11n egyle·
tünk nói e1nökenek, Perczefné Koztl\a Flórának,
.akit mindnyájan a rajong ásig 'Szeretünk CS tisztelünk s ,aki csak nemregiben hagyott itt bennünket, hogl! ffi,ag ára vegye: - ott is önkenyt. mint
ahogy itt teve - egy magasabb szolgálat krisztusi
tcrhet .az egy igaz e16 ISteR dicsooégere. Hogy ki
ki volt ó nekünk, 'tlehéz vol..r\a, 8Zt szava,kban ki·
fe:jezni . Ugy v,agyunk '2ZW is, "inint a melyié~
crzese:k csod ál,atos skálájával, amelyek Jrégig rezegnek szivünk hurlain, de hangot nem adr. ak,
cí',ak ,ahol épen 'a ~hytmus ugy kivánja egy~
fájó kOnnyC$eRP QÖrdU1 ,8 szemünkbe je1ezve, hogy '
ott ben;: lsten \akik, aki gyönyörködikl l'lZ {) kezene:k ,61kotásában. Ez p mai ünnep. különbe:n. alk,a1mat nyujt neküQk arra. ttogy végtelenül finom
1l'l k ület~\'eI és gondqlptainak melysé;ges ~ lcse:sé
gevel később - ,8Z Ó arckepenek leleplezése sop
It,n-fogl,alkozzu nk. E.ég itt meg állapitanunk azt.
nelküle, ,8 Z ó apostoli rnunkáJkodása nelkul, még
feleann!li ef'2dmenyt se tudtunk 1V0lna elerni, m~nt
,amennyit az ő vonZó t!gyeni~neka \'a rwa ab tt
elernünk , sikerült.
Ezt II nagy szolgálato t, 8,ffielyet 8 megboldogult
nemcsak nekünk, hPanem közvetve !az egész Unit&tius VpJlásközönsegnek lett. több izt:en .Ielkes
nyii;atkoZ8~okban ismerte el a mi szeretve tisz1~t
föpászstorunk , F e t ene z József püspök Ul ~ ,
minI egylelünk fó vednöke.. Bizonyár;8 az 6, es~
nyekben gazdag, lsten áítal ~egyeIt. hosszu ele:
lenek is egyik szep ppp}8 ~olt. amikor ~~rceln~
Kozm,II Flóra elnOkúnk ót es a kolozsvan test·
vereket megla:ogatta s ott az anyaegylelben feloJVl1 sSs1 tartott. Egy_egy ilyen fe.l~he tetle:n '!apnak
emieket örzi Hódmezövásárh'eJy es Po; lSQny IS, phOl
lestven t,alálko"ZÓ ra egybegyfittftnk. Annak ne\,e·
~n. p.i ut, i aazsá9. es é let.
p
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: Srdemes fe ljegyezni ,azt is.lhogy mi

mi egy.
leit müködésfinkkel mindvégig itt m,aradtunk
ft
temp10m keretei között.
té"zt nem is volt okunk
megbánni. mert ,a tem'ptom'6 maga á.hítatával min.
dig megsz.8bto ft mi' ielolv8.iÓ üleseinknek igazi kaft

a

11Ikte~

s 8 kbzll.nség,!s

ro~yan m~rtö

figyeletnltl€l

kisérte szerény müködésünkel, hogy b,6 szinte S4?$nmi pr,a'ktikus haszna nem 1ett volna is az egésznek,

már csp,k ezért 8Z tédes. boldogit!); és feJe@Tu?:ló
h,angu1alért is érdemes volt ~o!gozni és lelkünket
együttesen emelni ill ,a mhtd"'enekUrához. erős Istenéhez.

-

Cspk akkor rnozdultunk ki ft templomból, amikor fJz e1et arta Igy kivánta. amikor hangversenynyel egybekötött táncestelyeket rendeztünk, ~ogy
.azon hiveink és DZ lé rdekí ődők egymást közelebbről

,

,
,

/

megismerjék s Ilz igazat megv,allva egy kis

,anyagi eszközt, pénzt szereLzünk &2 ~vkönyvek
ki,adására.
A vtiágháboru természele5en ezt is erkö!csi:eg
le'hetetlenné tette. S Le:( ..menek,ü'és óla az erdélyi
ifjuság, mely külön ifjusági Q. F. E. be tömörült,
vette át ezt ,a farsangi szerepet tőlünk ölegektöl.
,/lkik már csak gondolatbdfl ~isérjükl az ök szilaj
jókedvüket és m,agya~os temperamentumukat
1910 ót,8 volt i~t!8 templom alatti hosszu helyiségben D. F. Ifjusági Kör, ,amelyben vasárnap
délután összegyültek II nagyobb ldiákok és 8 föisKOIpi !hallgatók. );:nekeltünk, imádkoztunk, bibl\e.t
m.agyaráztunk s megemlékeztünk idönkent az unitarius egyház vezéreiró1 II multban és a Jelenben.
Ez a helyiség 1915 ö la átalakult szereny Otthonná, ,amelyben 6-7 unitárius ifju ingyen lakast
élvez. Lelki szemeink e:4tl
termeszetesen ~kkor
is, !Imikor ezt szegényes 2Szközökkel megvalósitottuk, egy 50-ltO személyes Internátus lebegett,.
amelynek berendezésére az amerikai és angol unitárius testvérek áJ~al t.észünkre ivásárolt M.issióHáz leend hiv,atva it 'IX.ker Rákos-u. 3 sz, alatt,
~hol hogyha Islen éSl ~j6emberek lJ9Y akarják IÖvid idón betül egy' második im,aházunk is tesz,
~hov,á esetleg a D. :F, E. is áttdheti főhadiszallás,át.
Időközben !lz egylet cselédgondozltisal is fogI.alkozott. Beke Mózesne tagtársunk tanitol ta öket
betli ni kötöke-féle munkár,a, közben egy...egy lelkes
,asszonyunk felolvasott nekik .va'a;m0Jy szivreha.!ó
történetet és II végén rpedig meg is vendégeltuk
öket. Ez is ,a.zonban csak igen rövid ideig ta:rtott,
mert II lányok folyton yáJtóztatták a helyöket s
nehuen l ehetett öket nYilvánt,artani. Kü~önbe:n sok
ilyen spor,adikus kezdeménllezésün~H volt, !ami ~dő
jártáv,8\ pártolás h1ánllában megszunt. Soka~ tesz
természetesen és sok mindent megm.agyaraz az
arravaló helyiség hiánya is ~s a nincstl?:len~eg
,amelynek nyomasztó hatását kivált az uto~:>Ó. evtizedekben mind,8nnyian tuton-tul tapasztaltuk.
De báljl legyen az i steni Gondviselésnek ~n
ez<!k !l zivataros i<tök !indították a D. F. E nö) vá,.lasztmánytnak tagjait arra az ~lhatálOzásrá, hogy
..Unitárius Nószövetségc c. külön s~rvezk~je.nek
s ,azt II )ótékony munkát, amely eZ1döszennt leglID>b 1<\Q.atuk', 8,' <991il\zközség kö~n •• meg_

5

s~poro~ott létszám mellett s 8zangol-amerikái Nöszövetsegek lelkes támog,a tá.sá \tll\ itl19\' 8Ii szelidséggel és feleb.aráti szeretettel Vegezzkk.
Lelkem el~~Ht felvonul ,a szelt!plőknek nalal_
m.as tábora, ekLk eze1attr~ <25 ev alatt á kUlömböző
lrluzsák szolgá~tában állva, erdemes
hasznos
nos munkát vegeztek tisz~ s ingyen, minden
e~le~sz?lgált.atás nélkül, pusztán 8Z ügy szereteté_
tol tndLtt;atva. Fogadják innen, dzemlékezetnek szánt
szent óráb,an egyletünk vezetőségene'k ~s összes
látog,atóin~nak hálás köszönetet. Az ft 150 felolv.asás, amil ez a!alt az idő alatt rendeztünk lanuságtétei meJlettük és meJlettünk lés IJmell~tt II
megdönthe tetlen ig,azság mellett, hogy a mi nmnkánk {Jz Urban, nem volt 1Jiabavaló.
A novemberi ünnepek rendszelint
F. em1ékének volt,ek szentelve s ~kkortöbbnyire eidély!
p,apok és tanárok 'hirdet~k I8z igét, akikhez visszaszá:ll ,8 mi imádságos ~e l künknek magasztos érzete
!"elyel együtt imádkozunk eb~ (.l. szent percben
1~ .ezé~t .a boldo,gabb ljövendóért, amely nekünk'
es nekik lQ,azán telek és lélet, renH!:nys~ ~ diad$'.
Egyletünk uj tisztik,8rral indul neki az uj XXVi.
évnek • .amelyben a régi tradiciót tiszle;\etben taltva fogjuk tovább folyiatrii azt II. nemes munke.t,
,amelynek nyilván bevallott célja : lsten országának
terjesztése ,8 'földön. I sten országa ; a testveriség,
béke, igazság és szeretet országa, amelyben ugy
erezzük, hogy cs,akugyan 'Et közös mennyei édes
J\ty.a van velünk'. A z j) áldása legyen ~tünk'
további munkéján, f1z egy1et vezet6in és minden,
4,agjain s
fövédnökünkön, a szeretett fQ.-.
pásztorunkon.

es

n.

Jubileum.
A Dávid Ferenc Egylet meg,alak:ulásának25.
eves évfordulója.n, november 12.-én, JI. m~odik'
jubi'leum is lefolyt b ud,epesti egyházközségünk é,le~
tében. Meleg és őszinte; /volt, mint ,a 'D ávid Ferenc
Egyleti v.allásos estél.Yek hangulat.a !eddig i;;. Ugy
tűnik fel .a 'kis nubiJáló Egy,tet, mmt egy kIS csoport I élek nek egymáshoz l1,a)lá5a, ~sszeborul.ása.
Kü1s6ségeiben kevesebb volt II disz, a feny,.~ tőbb
von belül .az érzés. !MiLtt egy llEialáEl tH§JtIr. bEn
, i
.
egy csaMd tagjai. ugy
.vezetök, kÖrülvéve ,/lZ Egylet jóbarátaitól é~ lis.zte/ö itől . Felettük !l szószék o1dalán ft -h~al1L elnök.
Percei né Kozm,a Flóra letakart [ifroképe. Jól . ~It
a hüség és a szeretet, amellyel kedves vendegemk
eljöttek. Dr. R,8ffay Sándor :ev. püspök. dl. Masz.
nyik Endre, dr. Kovács Sándor ev: teol. tanárok,
Göde L,ajos ref. püspöki ,,"ásodlel~l?:Sz, dr. Ravasz
László képviseletében. J\ Percel.es Kozm.a családok itt elő t.agJai lés a mi .N~asszonyunkn~kc
lány.ai és mé.sok sokan ~egtisztelték EgyletunI<
25 éves .évfordu1,ali ünnepet.'
Dr. M.olnár Jenő Ant,al ~rgonamüvész ~elkeke,t
nyitó orQOn.,a ábrándJáva1 k~zd6dött 1ft! ~stely. ~J,
C 'k' Gábor misszió-l elkész Imála és bLbllaolvasasQ
u:~nl dr. Erdóssy Vi1mosné két gyöny.öl~ énekfohá;~, mélyítette el 8 han~latot. Arokháll Bé).!l.r~,
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31-én (mi nd két egetben péntek) d. n. 6 órakor a
uz éneknek. Dr Nyi redi )cl!6 ~gyel. tan ár, a . .. lelkélzi hivatalban,
Adventi hteotllzleleteinket no~ 28·'" d. u.
'Eg!)l"t elnöke I,arlslma.. megnY,ilóJa és J~z8n M Iklós
pü~pöki vikárius szé pkrónlkál~ ~táll Dlmény Mó· fl órakor kozdjük !lDCg Kobáry·ntci templomunkban
zes ot. föigazga:ó eg!JI1!).7.I{özSe~1 gondnok emlék- é9 folytl\tjuk 4- vn$lITnnp délntáu Karácsonyig. 1 E~ ,
btl'zéde ,alatt lehullolt D (epel »Nagyasszonyul~.k idó alaH kiilö o ifjusági hto.ntilz.teletet nem t artunk,
urt'ké~ról. onnak 8 N89y8ssZ0n'y~ak 8Ické~ról, t k]- baoew lU: adventi alka.lmalr:kofl a tan uló 'jfjúlágnak
nek »jó szivér.él. mélységes v,allásl meggyő ? o:lé ~.énél, kötelel8égo II t empJomball megjelenni, Ali adventi
apostoli ihletettségénél és iludásánál ~~8k' ,fmom btontiaztoloteken dr, Caiki GAbor mi l8ziói ' lelkén
'lelke és szé~nysége vdlt n,agyobb", ammi ~Imény 8:!:olgá t.
Debreceni hivoi ,u:n ok deccmb:or 19 !én (va"
M éze!> go ndnok mondott,8 1'6:8 ' be s zédébe~ . •
Mcg1epelésszerümg -áll fel ulánnll Józan viká- "árnal) d , o, Ils 12 Órak or outlünnepi urvac aorát' éIJ
ri us és 11 ~eleplezett Ikép feJé fordulva s,b1V8~ni p redijr:ál Józ,an P4iklóe püspöki vikA n11 a Koasnth
k&ci\ ezl elkhlom'ra irt ~'daját, - s'mU lapunkban I1 wai r ot. tomp10mball.
•
•
is kbt!üirk·.!.:.... olyan m'üvészi előadássaJ, 110gy min" Esketést,.keresztelést; temetést egYr nappal
den Ilatlgató Jelk~t megfoglo!t a!.z óda költői szep- e lóbb ke ll bejelonteni. E2t saját érdekében mindenn
sege és '{Jz e16adáSntúvészi forméa.j
ta rtaa 110m 016tt, HivataIDB órák : délel6tt 9-12·ig•.
, A l ko fozsvl;\ ri D. F . JEgylet, !J. püspök ur, ésm és délután a -6 ·ig.
régi.• 'b,erátok ila to kb',an (JI súrg6nyök'ben kű·td~ék'
N6sz6vetségDnk mindo n hó mésodlk'l ck"·
üdvő zletUllet II Jubilehm'ra.' El6szóvftl,lpedig Rarfay'
püspök', Göde' L..,ajos, Búzogány' Anna, a l Nőszővel oortökén délután: 5 órakor ta'rtja U!éaoit a lelk'éazi
ség el nöke, dr! Kovlks fIánd o r fi lu!hel társasag bivata lban, ugyanakkor bibliaml\JtyaTázat.
Rrnd6relnk rés2éro kUlön Isteotiulelétct
nevében és dr! M,asznyik' Endre a légi pozsonyi
ev. teslvéreki nevében Udvözö1ték ( l8Z Egyletet s tartunk minden hó harmadiki 08i.1Wr tökén este 6
hódo:l~ak Percelné emlékének.'· BIró .La}os lelkesz órakor,
záróimtjáv,81 és III Himnusszal vegzódött al dlszL3akésváttoztatás eactón ogy lovolo.z6Iapon··
gy'ü ln, ,amelynek m~eg szeretettő l "tlthalo tt ,ban- k ér ünk érto!litést 'az ufcimTól, tJogy'"lapunltat pOlito'aan
gutala tovább vi rágzott az '~m l ékvacsorá n is a lib i kózbol ithc8Iök.
n\in.legy 50-<!tI, ,köztök' ke'dv es wendégeínk is, toHa e'g y családban b'otogség, vagy ogy'éb
vább szereUük e{rymást j:iOhérköszönl6inkben !;js baj támad : ha valamoly' caalá,! lagja k'6rlúhi ápolli.
szivünkben.
• -:1.'"'" ~ - . ,. " .~ _ , .
alá korül, h02zálartoiói lovélbeu vagy tcl ófonon
ért oaitsélt a lelkéazi h~vata lt orról , bogy a m oN nyi ro
, , or6nkt61 tolik, oo1.liihrük Ltosti ·}ol ki l fájdalmát, szon·
vedó teltv'érün kn'ok!
.
lelké s:: testvérünk méltó kis,eroje: !vo lt ,oz

I
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or~E~

Dé.~t(I ' Ferenc

EgyJe~tfn'1C

logközelebbi

telefonszilmunk : ILipót 974-74
Jelen szérnunkhoz
melléke-

ml'i90roa vallásoa oltélyét doC. 3-':\0. péc.tokoll osto

.~ó

olv'ad.• ' és ze nei !szálllok töltik be az csUly mÖsofát.
Minden' bivlh1kot hivjuk erro IlZ oBtél y r o annál is
inkább', w ort a fid ohaBó JÓ1i:an MI.:168 pilspök'i vilii·

adója :

6 ' órakor rondezi " Kobáry.utcni tomplomban. r~o r·'

ri u s lésl'., ak'j a - l\ llcwriig meghaJt aruorik'ai hirc8
unitárius cmlier Charles Eliot omlékévol kapeyolatbau
- .A jövó vaUba , c imflll t~rt clóa{lúltt,
}<)stóly végón tál'sanacllOra az- V. Nlk-otlfiftny·
utca 3~ 1 az, alatti , Magyar Világ'c éMeTom Mlik'ortl
jébon ltIap szerint.
•
Pöviltdsi
vidékliellt.észeilJk' figyeimét fel s
, Al(inék' semmi fbe'tnl valója nincs. fFR'ye hivjnk: arra, hogy decemlíert i rnnk no'm'aok'Ara é9 1
el a cs.e.~k~ IJ6v6re!;~ kl pedig adós'; ázt kérjük, ebben II bónapli:1m ulindon lelkésznek igazohna- kell
rövid ,él6n b e-lül re'itdezzef. azt· mert-év vfg~n a Cstrlá'd:jAban esetleg bOAllott változ:ásot-at: A hety'éllunk. s· nekünk-is sz6ntadást ke1l-k~siltenUÍlk ha'töségl bi!Onyitv:í"nyt1lrözvotlan ÚI II k'tdtI18zmhrina JövO évre. HUrokoni ! szeretehel' és üdvöZl tóri um' 11 . Ilgyolztá1táboz tilu l bokilldcni.
lettel': a bddB~6tifgytiáz1l 6 1 ség flöljérósága1
KeDII Taríács'un'Jl; december hö 5·ért ( "alár.
<,
és az- Unltérlus Ertffsl l) IHadi'> hiVatala .
nap) d. u , 5 ór akor tut Iqsközelebb iiléiit, :1l~01yen
Ish~ntiszteletek a fhvárosban és a kör- főlog a jöv6 fvi kölllt:gvo'ffs tog uoroJlohn. AJ
nyé,ken Mindon val!á rn a p d. o. II ömkor a z V. iilóa 016u dec . 2 ·án (caiitörlők) d . u. fl órakor II
~ohAry-~tcal tOUlplolllVau. ~inuon hó másodiIf O:lZdlla'á gl Biz ~tts.ig ; dec. 4·éll (uombat) (1: ll, r,
\nij:'i~Il?PJál1 d . u. 4 órak or a VIlI. C!'obé-nc.útcal órak or II Hitéloti él NOllelésUgyi Bizottságok larUtua k
elelll ~. 1811.0l:\. ba ,l. Mi n den hó ulols6 vásárna 'án
(Ie1<lto2elébb rIOV. 28'án) d. O. 11 órak pr Pests:int- tiléat a lolkébi hivatalban.
Karácsonyla Dniiepet ali~cll il tor\'llZüuk i,·
Ulrlncen aZt frUa m i tele pi polgári ia~olá ball.
kolá ink ré,zóre, Miu~edd i g, úgy az idoi it dec/ 22,én
Angol térsalgés1 u Ov , 2j6 .án Óll decow l.lcr 108l'.
a
ker. ~;U tll·utcll l uám alAtti oyau&ól[IU.1.

össze

-.

...

es'

W'.

i.kohlil: d llllllltormébou. Ooo. 29.ón, 8zerl14n (1.

II. "

órakor cesd6dii:. Akik pénz, valY egyéb anyagi

8eglt.é~ael kivAnnak hozzáJllrulnf II NőuÖvot·
8Óg e IUlr4olllonyi vAllnlkozndho7., azokat kórjUk

minden ilyen cálu adományt 6, killdolUóoyt n 101 .
kóni bi'l"atal eimére azivo8k.odjonek Ir.iildcni (V. kor.
Koháry-utell 4) mogjolölvo II kUldoményoll ad, hogy
ft gyormokihUlop cé,J jnim 8l!olghl.

UnJt'rlus Istentisztelet Szolnokon.

A
8%9ká808 68zi i.teuti8ztolelot, lIrvIICllornollzILí88al egy bo·

kötve, októbor ~H·á n turi ották meg ;~ 82"ohloki
,u,nitáriuIIQk IIZ: (l cólra átengode tt tor. templomban.
E:mttal dr. C.iki Gábor, misuiót lelkólfz jött 10
Budape8tről8 II "égodo az iatonti,ztelotot. J ó 8í!ónoki
hirónek mogfololőlog nagy kéeúiltBóggO] Ó8 hatással
boezólt, hllllgatóinak lelki épillósóre, vigaul9láe4ra.
SajDoI az IIllitáriullok lokkal kO\'olebbOIl vannak
Szolnokon, hogy II ref. temploUlot UlegLöJ~h etn ók II így
o Izép beué<1 II wegérdomelbnél kisebb kÖllöuség
016tt b\lQg~ott el. Dr. Caiki (Mbor lolbl\SIIuálta
SlIolnokon tar16l1kod:ísát arra ie, hogy nóhány
unitárius claládnál látogatást Mve, öket hiliikbb u
erósitse s öS$T.ctarMsra buzdítsa. RemóljUk, hogy
még II jöv6ben js I08Z alkalmunk .6t Szolookon
vjllzout1átui. At nrvacSClrai bort Kádár KátoJ)'lIé
urnó, atyánktia "dta, arc ieteotisztolot elökészitó~óuok
munkáját pedig Tiboldi Qyllla végezte.

Istenltsz:telet Debrecenben. Dr. Csiki

Gábor
budapeltti mi81lllió lelkész folyó óv ok tóber hó g·án
dólel6tt
11 órakor a tostvér ov. ref. }t~gyllll.ll
K088llth·utcaí tewplom ábau I1rvaC80m oSlltá1lsal
egybekötött istonliezlelf;ttct ta ~ tott. A reforlll átUlok
ewo egyik, le&8zobb templomát majdllem m<'gtöllöttók az uuitá rh190k ós más felckctetok sor{lból
ö8l1zegyü!t hi\'ek, akik il leguagyobb áhitaUal
bll)gaUák er. Csiki Gábor mlJga. száruYlllá~llszi\' ekig
bató prédikáció ját és ur\'lIcllomi agoudájiít. Úrvacsorát
vettek S8 :ID. A kániori tee n dők et Kerekes Ernő
jogazigorló atyánkfi:l látta el. lsten áldása kisórje
lIt.Alukat és munkánkat.

•

Az unU'rlusok Istentlsz'elete a felekezeti
békéért, a klHcs6nös ntt'gértésért A Izegedi
unitárius eg)'hlÍzuRk bellsőséges Ullnepe volt vasárnup.
J)ólbuo
istenti.u:teletet
tartottak n református
templomban, muelyeu dr. Csiki Gábor fővároli
milsziós lelkész mondoH lzáruyaló prédikáeiót.
TexuSIII a 82eu,tlrásuek Jeruzsálem pueztuhhára
vonatkozó rÓ8zeit választotta ós rámutatott arra,
, hogy csakis II felekezeti bóke ·teremtheti meg II
nemzeti ö8szetartást és biztosithatja az ország
ujjáépitélánek lehet6ségót. Az elpu8ztitottJeruzsálem
népe, a zlidók éppen" felekezetiolkedés következ·
,. tóbeo váltak rabbá é8 nyögtek a járom alatt óv-tizedekig. Magyarországon a trianoni klltaaztrófát
.Jlatén lU: egyre erősbödő felekezetieskedós sulyoabilja ,
p\dig ..a )erougyolt onzágot csakis a kölcsönös
meg*rté8, a felekezetközi béko tám!lszthatja \lj
életre. Az t istentisztelet iinnepélye~lIégét emelte dr.
Asz:talos.-TD:cséry-dr. Zajócz- O/baum- kavIIrtett
ll'I~véu: ~ j4ték,a, valam int K. Nqgy Jáno8 reform{ltus
k4otorta nitó orgona.játéka. Az unitáriu80k tatentisztelete alkalmával 118ufolá8ig mogtelt II reformátu8

•7

I.

UNITÁRIUS ÉR'fESITO

t.omplOIll Ó1<l n közönllóg l,t;azi :\hillltt.al távolllolt
iiunepólyea i8lelltiadelet uMu.

11%

A lt~formáUó emlókilnnenét ali hl ó" "' "

i?

" II Pl'()tc~tA!l 1t vi.
111 pOZIl.lljt rÓsz~ ó 11 el .Linnollolte Inog
lág. A pcalL Vigadó nagy terme is ki~inyu ek bi:llo.
u ~lIlt a megmozdult tömegek betogaMwára. '::Iénk
v.l~akoziÍ8 016zl.o mqg Haltazv.r ror. llÜbpöt bOllzétl6t
alu a protoslllnizmUIiL aklu{,lis kórilóaeiröl uyilatko.
zott. Az ~z erő , amely az elUb~r tö Ul cg nagYIágában
do még IIlkább a lelkok mélyén és II u6ookok
ajktHI meguyilatko:r.ott bial08itóka II (lro~e8taui.zmlLll
z:w~rtllla~ to\'ábbélésének . Az iinllepélyt Jqz,an v: .
kárJIIS Itz l\' ből (akadó a ezivrQhlltó illlája fejezt.
bo.
,

tA. Ba~dácsy ·Alap Iillllökségo diszolI kü l,őBó,

gek .é~ ?!lgy kőaöu ség ór<1ekl6aóae meJlett UJtu meg
all11?L~tlllluak 50 éves Óvrordulóját Egyház unkat
Józan Miklós pii811Öki "ik{,rius lcópviBolt.o az tilósen ,
amelynek millkot Iluitáriusoknt kÖEel~6l érdek l ő
egyik l'qntjáu 1\1. volt, hogy agylllés kilJön, üclvö.
zölto Forencz J Ózse! kolozsvári piispököt, mint aki
QgJ'Cllill \'illl IllÓ.'! életben az 50 év elötti :\lap;t.
v{myi okm{my I\láirői köziiI.

November 21-én (va9áruall)

dó lelőtti hUlli·

tisztelotilllkün, II kultus1. lIli",isztérium felhi v~8a foly .
tán nólmi Ferencz Jónef király hnláh\unk 10 óves
évtordulója emlékére iinqepi Istontia:tteletet tarlnnk.

Október elején tartották református testvé·
reink presbitorei Debrecen ben az elsó ors1.ágos gyli.
lóst. mintegy 2500 prolJbiter jelenlété\' ol j e gyöló·
8eu a protestáns egyházak sérelmeivel é8 azok or·
v01<lJáIJával fogl"lkoztak. Nagyjeleot6ségii megmoz ·
dulás" volt e gyúléa II reto rmátils 6s ogybeu pro·
testáus tílrea\lalomnnk, !Uert feleziure kerültek azok
a kórdések, amelyek régen f(tjtak s rógót" betegI.
tették II pro~(l!~ táus világ küzÓrziiletót.
•

A D4yJd I ferenc Egylet jubile!lru :~ IIIk:al·
mából az iiuuep86g költsógeire II követkel6 :Hlomá·
nyqka t kaptlIk : Faluvógi Ártlll uvug . . u. fötaoá·
CSOII, tieztelo.Lbeli eluök 500.000 .K. Klein 4fthur
Berlin 300.000 It. reok Emil Agoat 200pÜO ,IC
Összesen: 1,000.000 K. A:.: ~gylot O&vóyo~ is h~lál
szerotettel köszönjiik II nelllesszivü adowáuy?kat.

e.

• Egyetemi Ujus'gun~nak v~~lás?r.IfPI~8 9k.
tatált tart minden hó elsó v3811ruap]an l2·I·Ig- Dr.
Csiki Gábor nlis~ó lel~,ó8Z. Le'fözele~b dec. 5·ón.
RabJndranath T~gore. az agg iDdu ~ Ir.,qlt6
a prólótlli lélek BudIIpest t6Vlh08 vcudóge, }plp ~ \Je u
rokona az uuitáriusoknak. J.z indUl! valh~l! , Brahm3
Szomaclzu ágának, amely olyau subadelvii, win~
az unitáritl8 felfogás egyik k~pvi~e I Őjo. A .m~
magYl\rországi főpapunK JÓZlIU VikárIUS é~ d r. CSiki
llli8Sziós lelkósz beszóltek is vole a tlszteletóre
rtludezett vacsorá n.
Rev. dr. Orummond \estv6rUuk, hllzaérke ~.e lt
Angliába, ott hes~áll1olt körutjáról S urról ad lurt,
bogy a legközolebbi nelU2:qtk:özi vallásos kongre8s:t1l8
előkéniUetei OlylIll előrehaladt állu'p.otbau "au ollk,
hogy 1927 tLl!:optoulberóhoD meg is uirtják II kougresszu~t Prágáb"u.

•

UNITÁRIUS eRT~SiTO

8

A feltOhAzI

I KoVics Béla I iklandi

t~rvényJ.v.sl.tot R nomlet-

unitáriu, lelk6lls i9
ével korábRII" tiv ósdu lkJl\udllll meghAlL. Fij_
daloll\Ulsl kolt tudoun\lul "ollll,lInk aa ifjn ól.,
ellobbaulillát , m ert egyike "I'ott IUioknak Et. komoly
ifju lelkip.i8lltoroknat, akit bi'\'tlt.-wukn\ leltiilmc·
rct@Beu vtlglik. Kor!\u m@glalAlt nyllgalmll l~'g)'en
békés.

gylllé8 leMrgyalta, elfogKdta ét t iit\·é.nyer~l"C o,molte.
AI uj törvény 08yh·l,a utlc rőném II blatOSltjll 1\
!'igi jogot eg]' f6readih b i tllgdgot. AI uj eutend6bou
ö.uaüllS f6 rondi bA. tsgJsi lIorAb:\U tehát ott le ••
I\a egyhIbi IglUlga tó
Tanáuslluk I"gyik r:Ulgb:m
idöflCbb elnöke.

Assisi Srt Ferenc emlékére augyik angliai
Iluit'-riue templumbl'lu e mléktáblát l e ~l ed ek el, Awely
Ri t II j elenetot dbr.holjl\, Ilwikor " FerellC tU8tV&"
IlIRd:u s kuRk préd ikál.
emlókplakettet DmmUlond
nfilt legkisebb hIá nYA kéuitt'lUe éa apja tlutotta 1\.
AI ünnepi bcu édel, amelyben n ueut példájÁra I1tl\l\"l\,
IUlll~k kö\"etéaMe hh-ta fel hnllgstóit . Nom dicaekodni
Ai :U\mi: II hirilukkel, d e Ol as c8öL i. j cJleul1l1ron
mut3 tjs, bogy nl igali lIuitáril mu8, t e ~;iutet nélktil
II ,·sIHsr" . "" igslli orkölcfli é rtékebl. mi!gbooIUli,
n eroti é. mng:\ó.usk fog adj:!, Ulint lsten :'I tlowául'M,
nwelyel minde nki lIám:'iru klUdött.
SnntJványi Sándor Jclkélljelött amC1ikai
t n ll tl lm ~uuylltJ :l. r61 hazRlirt-eaolt. ifju fclesóg6vol
eg.vlltt - II tudomásunk" sleriut Mnroad,sárllelyt
mi lli, segédlolkéu keld i Uleg papi lUilktktélét . Sok
lIlilfCllcsét.

.<\.

•

utll.
korábRU
elhtm yt. Októb6f hó ~7 ·én
turucttét: cl
a csah\di temt'töbe.n.
HRlÁlá t fiAi: vitéa Ss.tmb)' l.ajos S.olnok drntu'
&fei utlpmllv . titká r. S sutmár)' Miklós Ilegedi ny.
mb. moadony felt'. és Ssatmáry Ferenc. Saéknly.
deusi rulekveadr·ig!l.lgstó, a tilli és uag,vslÁmn r0'l..0l\.ág gyáaaolj!l.k. Nyugodjék csendescll !

Felelős kia\ló : BIRÓ LAJOS.

.............................................. ,...... ,
•

~

Prém János szabómester

:
:

hitrokonoknak a napi dmi! olcsóbban vjllal
banniféle ruhavarrást, forditAst, tintitlsl sit'.

•

!:r;::::}~~~~~Q~~~i!:;;::;J
Kovics DlnJelné Inm.
öZV,

Mikló.

Zeullláuua, dr. Ko"AQe l \oe budapcsti tvuéki titkár
bh' Uu k édesally ja oU. ll -éu,
8aókelywussntW,

68

ével!

kordban

nyug. kuriai biró. egyhds i
bud:\pesti 1vsléki biró
tellh 'érilnk édollal.yJs, nOl'emoor 4·én 84 óves kor4-

ban KoJol"v'rt,

I lhv. csekefalVI TÖrÖk
I l iIl.

I

S'ndorné
AbrudbAnyai Irwa nov. 6·án 6 1 ón ia kor:\bI\D

:

,

ore ma es
•
Zlrmay
,ongora-, ,tanhtó- és har móoJom
kis.tlt6k

BUDAPES:, VII., DOB·U. 9'-96.
(Magyar SJJnház kÖlclébcn.)

KészitUnk :

a.
CIIO,

röre:Uiskolai i,::aagntó,
Uj'l'áry Bdla sdwtau§'·
hitroko uuu k atyja no'\'. 9·é n H tI'\'es ko rÁbRn
I •

földbirtokos egy
é ves korá bau

A legmagasabb igényeknek
megfelelő ul zongorákat, pianinókat és har·
móniuRlokat a legprecizebb és legmodernebb
kivitelben. - Zongorák Atalakités.1t, teJjes
kijavitését, b6rQzését, fényezését és hp"
lásM vállalják jótállás mell.tI
•

E,üstitemme! kltüntetv"
dai
rMi!H\gyeI6

a

.,

bolgár

\lu i lA~iulI

pal)ja ea 6v ÓII~ U
emh!:kü'i: Aldo tL H 8y4 .

I . uni l.'l.ri UI (!ll)6r..

•
:

Lakba: Budapest, VIII" Vi,!-utca 33. $l. :
,:I ........
••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Halottaink.

,"oli.

~
•

~

dom bói Iclknlll,
Otó
édesut.yj:\ 93
é n ls Itodbtm meghalt. A legöft'lgebb uuilárhu pap

•

emil)'1\'Onatkod su n~ prairi, irod.lml«
löl1b!elnu kiad\'á.nyal nu~gu~nd el hel6k:

Budapest, YI., Vilmos csásm-ul 55.

sz.

