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~Atyam

t Itt az óra 11DicáOitsd meg a le
Fiadat, hogya le Fiad is megdicsőítsen

tégedet.-

János ev : XVII. I.

o

Harminc évvel ezelőtt egy szent Öreg haldokolt a kolozsvári Kórházban, akit magas koránál
és népszerUségénél fogva mindenki bácsinak szólitotf. Isten kegyelméböl sokáig élt, majdnem száz
esztendeig; de azért nem élfe tul On magát. Öntudatát, a dolgok iránt ya16 ~Ieven érdeklddését maJd.

nem az utosó percig megtartotta. A XIX. század történelme, a tudomány ereje, a mnvészet varázsa
és a teremtő Géniusz minden készsége ottan ragyogott boltozatos homlokán. Szemeiben ott égett az ·
égi Wz, melynek utolsó fellángolása is mélt6 volt ahhoz az 'örök forráshoz, amelyből meritett ~gy hosszu
,életen át. Nemcsak önmagának meritett, hanem osztogatott is. Még pedig pazar kezekkel osztogatott
uton-uUelen, a, két magyar hazában, amelynek vándor-tanitója volt .. , Praeceptor Hungariae . ,. Elleste a számok titkait. s azokból állitotta fel a megdönthetetlen OrOk törvényt, amelynek neve : Igusi~:
A legbonyolultabb tétel is gyerekjáték volt őneki, mert fokról-fokra haladva épiteUe fel a tapa~ztalah
éjet argumentumán nyugvó elméletet. S abból sarjadt az 6 számára ezen a téren és a solColdalu
mun~ásság minden terén a siker koronája. Mint igazi buvár, behatolt az él6 és a holt beszéd mélysége~be . Onnan hozogatta fel kelet és nyugat minden drága kincsét. S nyolc-tiz nyelven besúlve,
még\s me~aradt t6sgyökeres magyarnak, akinek a mai magyar nyelv sokat köszönhet. Ze~gO,
!11 agyar szóJárását onnan hozta, hol a vasérc terem. AcélJá kovácsolta azt, hogy rozsda ne mafla s
Idegen máz ne tompitsa el szOzi tisztaságát, harmonikus csengését.
'
.
Otth.on volf a természet világában, ahol minden picinyke faszál; minden paránYI bo~Arka
i!:!dekelte, rnlD~ alkotó része a nagy egésznek, mint osztályos' társa a naprendszereknek és a csdla.gvllágokna~. ~lDd«:.zekben vizsgálta és csodálla, óráról-órára dics6itette az örökkévaló .Istent s mmt
buzgó unlfánus - éppo'y haséges hiv6 lélek, mint amilyen nagy tudós - rgy percig sem kételkedett a v~lIás jövője felOl. S megbocsátható önzéssel az unitárizmust tekintette a jövő vall~sanak.
Akkor volt a legboldogabb ez a nagy Gyermek, amikor zenét hallgatott, vagy abban maga .IS, rész!
vett. Ilyenkor rendesen lehunyta a szemét, hogyakOlvilág meg ne zavarja csendes áhrándJal~n ,
~ elmerengetf a thémán, mely az 6 számára WeA és élei, az élO Istennek legmagasabb foku diCSŐItése, angyalok harmoniája voll.
.
Sljép. Jó és Iga. hármas szine alatt dicsőitette, mint engedelmes fiu a mennyei édes Atyát.
Nem csoda tehát, hogyha a mennyei Atya is megdics6itette 6fet, megajandé;CoZ;va hosszu és slkerekbl;n gazdag élettel, amelynek alkonya is éppoly szelid és kellemes vala, mmt egykor annak
a halnala a torockószentgyörgyi unitárius parochián.
.
Az unitárius világ ezekben a napokban Kolozsvárt (Innepet ül kivá!ó pr~fétála ,emlékér:
~élekben .Iegyünk oH mink is a kegyeletes Onnnepen s a százéves Brassai BáCSI példájából me
ntsünk uJ erOt, kitartást a további kOzdelemre a honrnent6 _ man.u~...
• Atyám I Ih az óra I ...
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Szent Columba.
(Sz/. Adamnon. 625-704.)
Derék l'mbtr volt Szent Columbo. Emlik~t
áldjo oz tolsz kertS2Uny vildg. Igen sok kolosIort
alapltotl. Neve azonos Jóndspr6féla ntvé*l. meri
héberUl ez /s ~alQmbot Jelent. Már ebben a "Ivaddsban ls kitPnik Istennek . atyai iondviselésf'.

Az evonJrlllllmb61 ls azt olvassuk, hogy a
,zentlélek galamb klpébtn "dUo/( aid az 6rlJkklvaM Alydnk egyszQUilt Fidro: miirt fs dUa/ábon

a szentlrdsban
sige van.

Q

Óda.*)

Egy percre megállj, rohanó korok árja,
Mit titkos erő szakadatlanul űz ;
Ráér ez a föld ama szörnyU tu sára :
Még forrhat. a súv, még dulhal a tüz.
Egy perel e megállj, örök-ifjui Lélek
.
A csillagok isteni sátra feletll
'
Bölcsőd arany álmai iti ma regél nek
Mig ünnepet ol neked a kegyelet. '

....

galambnak szimbo/l~us jelenIö-

A Mester is arra inti fanltvdnyalt, hogy

legyentk szelidek. mint a galamb. Tiszta sziv

•

•

-'..

Oh, hol a sugárnak örömteli J~ye, _
Melyennek a Napnak a hajnala l ő n?
,
J::s hol Ele.ink !lemes, ősi erénye:
A pUszke királysas , asziklatelőn ?
J::s hol van az illat a völgyi virányon, ~ ...
Amelyen azóta száz tavasz élt?
.
J::s hol van a dallam a szivben . . . a fákon ...
Mely százswr is . elhala s ujra zenélt?

és dr/allan lé!ek: - KrilzlUs fanifvdnya fl1 ak
IsmerteI6jegyl'. Megilleti hdl eZ az I elnevezés a
mi el6/járónkof. ok/l1ek .~zive·lelke o(lJon tiszta
ls dr/at/aR v8la, mint fl galambi. Templom volt
az 6 keble. S n.bban lakozott 1.lenek szenftelke.
Elméb Isieni adományai mellett méltdn viseli lehdl ezl a szlp neLlet.
,
Szent Goll1mba nemtS szalók/öl szórmazott. Borul a vidékre bus alkonyi fátyol;
Negy llenkél iLles korában elhatdrozto, hOIlV Krtsz~ Bár még az a Nap, de ma más a sugár.
tl/sdnak lIilldsdra I rhonMI dfhajllzlk Angliába. ElrOppene rég ideR"enbe - mi távol ! És ó. aki kora ifjusdf!dtdl /o~IIa Krlsz /us szolod. Es lelked elött, mint hirnOke jár.
la/dnak szen/elte éleIIt f1yarapitva ilelbiJlcsesi(!il Ám rezg az a fény a Te tiszta szemedben,
és megörizlJe mindlJigia lesti Ips/eét és lelki lisz- Es glória vonja be fOrleidel:
tasdgdt. - mCl!mutatla, hogy mdr t fóldlJn al.' Nagy. szent az Orömzaj az égi seregben,
ka/mas lehel valaki a magasabbrenda, mennyei Hogy ennyi homályban e fény született. .;..
élet folytaIdsdra.
Tekintefe ol}'an volt mint egu anl2yali Be- . Eltörpül a nemzet. A szikla legördQI.
•
szM~ mtgnyerö. Munká/~ islent!. 'LefkOlele béké. A lég ~ejedelme ITI~ szárnya:szegett.
és VIdám . I.í!érelére tanácsára lehetett iplteni
Nem bir szabadulm az éd~m tőrbOl,
Igazi jó vilézt II01t 'QZ Ur jézus Krinlusnak utolS6 Mit rá e világ si ma orv-keze vet.
leheletéig.
- Ám szárnyal a Hit, ha Te megnyitod ajkad;
Imddkczotl; id, olllasott, vagy kézi munkál Es verseny~z ö vele Tudomá~y; , . '
viguit. de eJfY órát. egy percet se UJlt61t hldba- Mt eg~yugszlk az Ur sz~me, szm~ TeraJtaij :
való doleokkal. Éjjr/.noppal szante/en el volt
s ujra lteresr.tes a rég! pogány.~
,.
•
f0í!lalllo. Bójtölt és virrasz/ofl aniIkül hoey a
"•
l
Elhervad
a
rét.
Letarolva
virága
,
•
..
szakadatlan munka terhére, vagy drta;mdra Jett
A puszta vidéken a puszta kebel:
lIolIla.
•
Nem lengi kOrU I tavaszi-illatok árja,
, Róla ti I('het mondani, hogy klLlilel nilkM Nem pezsdUl örOmben a láz heve fel.
m ndenfcl slireUe. És hogyne Sleretle valna am;. '
- Ám terjed a balzsam a légben. a tájon,
kor ~rca mindiR oz lJr6mfö[ sugdrzolfl i s ' szive Ha intsl mifelénk, örök-ifju kedély,
,
ls le e \!oft mil)'séR e.q szent örömmel lsten álddsának hdlds éll'e ! tlében.
P. b. Ki ,áthaladál ama földi határon,

De kedvre, dologra Te vetekedéJ.

be A viz be~ne van a szivacsban és a szivacs
.nne van a vIzben j a viz mégsem szivacs és a
fZlvacs mé~sem vi t; mert ez két különböző dO~
I~F~n ~~n !gy vannak Istennek fiai a Világban és
hanem lolzlk ö bennUk. Ez ' nem pantheismus
vében v:nen:;Á k grszá~a, amely az emberek szi~
a szivacsb~ ~
a Világban élnek. Mint a viz
helyen és ;indpen ugy van az lsten minden
mégis különböz~~ dologban, de az lsten ezektől
Sudhu S""fld~r S~ifl6".

Elnémul a dal szava, játszi varázsa;
Elhallgat a lomb, el az Osi berek :
Oly rideg a sziv - kiaJudva parázsa HOfv dallani lopva titokba merek.
- Ám csendUl a hang, zeng ilf a Te lelked.
És k I nyomain szelid est-fuvalom :
A méla kobozt regeszóra Te kelled,
tS nem marad ajk ... fa ma hallgatagon.
leleplezési

(jn ne~n, 1897. juli-

Toroczkószel1tgyllrgyön,

elntondolll Józan

.) Brassai Emléktábla

us 18-án.
Miklós.
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Im itt a sugárnak lSrlSrnteli fénye,
es' itt van az illat. és i~t van a dal,

'::5 iti Eleink nemes, 051 ~rénye.
A lét koronája: a nagy dtddal.
Mert fényl ragyogál Te az árva hazára,
Fényt napnyugalon, fényl napkeleten :
Akkor kele fOJ, kilOvelle sugára,
Hogy százados éj vala nemzeteden.

tS felvirul, im, Veled a haza kertje,
Eloszlik a köd s vele tünt a homály;
~s

csillog a szó, a Magyar honi nyelve,
A tiszta zománcba, mit arra voná l.

Nem volt idegen Neked India lantja,

~s

otthon Olympon, az Os Tibercn,
Mesélt Neked annyit a Mult köve-Iantja,
Hogy áldva csodálja a büszke Jelen .
Megnyilt Neked itten a mély s a magasság,
És láttad a titkot : a mennyei jelt.

Ez volt a babér, ez a szellemi nagyság,
Amelyre a kor riadozva felelt.
- Az Eszme köszönt, hogy bajnoka voltál . ..
Rablánea lehulla, de fegyvere nem :
tS áll a viharban az egyszerU oltár,
tS lobban a Jáng a te kincseiden.

•
• •
Egy percre megállj, örök-ifj ui Lélek,
A csillagok isteni sátra felett:
Bö l csőd arany álmai itt ma regélnek,
Mig ilnnepet ill Neked a kegyelet.
, . . Egy percre mosolyg ide m ég az a gyermek,
Ki gondtalanul fut a lepke után :
Játékai egyre - romokba hevernek,
Es száll neve messze . , , a hir ajakán ,
•

Tavaszi kép.
Az efl6 e lállt, Minden oly l isztám m os va
csillOg, u. nagy poclolyák az orl!z:ígll toll ló uy.
lenek. Süt II Il~Jl, II paceirta nó l. A kicsi 8lláz8:!:o r·
u él' kii.i1t a'/: árok paltj l\ra, ISrleB, l:öld lSokuyáce·
káját óvat osa"!! t e regeti ulaga kö riil es bol(logan
mosolyog n nap felé. Milye n nép a t :W:lSZ,
A'/: uto n egy fiu kö zeled ik. ~lRga e lőtt ogy
kö\'et m g, mely eJ'ffl·ltrra rapli l, épp en m ost ti.
pocsolyába bele. ugy. hogy a 8áro9 Úl; kÖr ös·köril!
fröccson. A kis nán!orllzép ruhája is 08l1pa pinok
lett. Sirva h\lllta1 öuze magát .csak m eg lIe hínn
őt ali fl nagy, J'Os u fiu", De b i1:' meglátta szegóny,
ki. v; rrigt:lcskát, ne\'etve ki rllgta a kö\'et a vi:l:bő l ,
egye!lei!en a ki osir e. fejon t ul;íh'a 1\ 8zegényké t. A
virágo(!lka ;\jultnu elett Ölne, tekonyuJt II fehó r
roj ec~lcéje az ú rok partjárn. All: allagy, rOIU fiu
pedig \' igau fiityii ré8~ \'e u:.d b b IUllult. Mit törő(lött
6 a ki, Idzu.ondppel'l De n lIap minth:, Ilo fel·
hök: mögé bujt \'olulI " lIem .iitött uuír olyau l11:épou
él a IURdú ré nek III el hallgllto tt. . • ,

.

,

Dr. Páudiué, Bjelt Atuo.
•

rassai

Sámuel

Egy köny"

fehdk el6tt(lm . A ci w (l ' ID
fJJ,..o sui Samad neJe. A k öny\' o\ II ma~Y~r U\i~~
l!'IrllUl . eg~' há )\ 1-: 6p\'i80Ió 'l'mdl<ls l\nak 1l1ogbi.áll'iból
tn umt(mUII egy h á'/: egyetouI08 l'~J" "" ' aóJ' • • , B"
GU
.
"
t!H
, uros
,.y~.rgy n t a. l eJ'je(lehuo S7lJ old al • a uövoge.n
lr.1\'ul u Óh (my képet il:! ta.r luhutlz.
Ez Ro BraIlIni é le traj ;!! tuár f\ mhodik ft magyn r. irodalombal~. A. elsót m t'ig a nagy háboru
e lóttl években Fda J ózlef irta s ben ne a tudós II
bölcs, a polihiutor "All m eg rajl1loh·a . Aaekuak' a
1?lk i a.~l ot tlágoltna k ~8 befo.gadásokrmk hilsóges kópo
f 11.11 kooyve, a me ly e kből kl kellett fojlód llio BrauiIf
gó n iuuáu ttk. 'l'örvóuyaze rilsógilkot n yo moz
Fitz
könY i'o I edrt IIzlgorullu tuu oIII:ínyos jellege
vau.
BorOI György dr, m áské pen áll sze nIbe hő ,
sével. Ó~ Trem C8:Jk a UigO fll twlo ul :in)'os mód sz(1f
ér<l okli , Imtlom Brasalti 11$ ember. Ne m nunliz:\lja
Izét a tU dÓ9 bOllool6 kéeó \'ol Bn18sni le lki egéuét,
Imuem élet ének minden pon lj án ali ogén l3r:usnit
' állit j:! el6nk. Ho r09t II 8Zore le t, II kogyelet., II Inh
irá nt \' a16 lel kesedós \' ezoti nl id\'6gig m unkája
i rúsá bnll' Ey. II nagy klilöubsóg 111. Ö köup'o és
Fib munk áju közt. S mi ugy ór ezziik , bogy lIokUnk
i~y jobb, igy mo leg ebb, igy k ctl \'C80bb. I<:z II meleg
ewber i kóp nekillIk v onz6 bh, ö n ' ondolcaobb, I'!8zm6·
u)' (linkhe% közelebb álló"
Brassai é leténe k Icg\'o nz6bb \'omha 8okol<l1l11l'
aága. po lih iszto rsága. Élet ónek sztlUilLn kr:r szinte
elórh e t e tl on wih'ós ze to az, a ho::!}' ő kor:inak eg"$z
miiyelts6gét snj:í l. s?ü,nély..'rbun öS;<!(':':J iijt/Jll i és egy
mlgy uin l oz isb lln lmj:'\t Yil :íg ll t'UlttÍ\'Ó ~lkolni 11111111.
Ó volt ,I>: ut o J~6. aki még erre kepcI \'olt. A XIX,
s'/::I1.adllalt sza ktll(lolll!iuya 111 1!J:; lh' lII \'olt annyirl'
kifej l őd l' e, mint Illa. :Imikor ogy ogón omber ólot
ke ll a h hoz, heg )' \'II.lnki cS:lk egy umk l llll om:íny t, is
becsliJot osen tudjou mii\'elui. Sen nllk :IZ Illltproll:óll!is ·
' nRk, ennek :lZ ogYCllchlluBágllak :iulily eu n:, &)' a
h luzna. éppen o lyan nagy, sőt sokkal n:1gJebb kára
i s ,'all , f';~jd :d (l l a\11UI é ro1:1:iik mt CókÓI)OU ab~!loll , hog~'
lU egy e te m ee mih·ellst>gii. egy~rgell \' l l :ig l~ézíltll
e m berek kihalóbnn "a ll u nk III holyiik bo wlUdon
\'ihignózo tot l1ÓlkiiJÖ1:ők . \'agy tnhí.n :lIui még. r?s:.:lII:w bb o&)·.egy u:a'kkö r kópzete i,' ol telitett i' llagot
w cg\':iltó lílbölciJek l<1pnclr. I1ye uek korunknak m u:<len J'ondU éli r:\lp'lI "
nalarafísljj" (O~'twn ld
B iick el) spo,.lsman.j~i , ted ill ikll inuí,ló i. IItó bbikat
t:Il:í1óau no"o~ i KaYlllorl i ug gró( sofförlipasn<1k. lo~.II ?O~
a "iJ:í.guózotnek (allító ezi mbohnna 1\ lllotorbl.~lkh
lehetno. A XX . iJ:.:ázaduak ilye n SZolluCl lehlll, Ilretl,
Iéba és nngyké' pU alnkjui lZo rilj:ík ki :ut II. ~é.lr
gOIHl olkod li s u, w orou röptü, pOU1pl~1I emb(lrr'~JI,
u\Uolyu tlk egyik legk i d lób b póldány". I , n m llgpr
élotben r i tka alakja " o lt volt Br.j$IWl Saul\ltll·
Nén Uk cit:i k rő\,id.)ll , hogy 01: II I' rneceplor
1111 11 <> lIrill :1 Ilui " ,' ardgn;.k nagy tll"itó ulestc.re,
~.
....
,
' t tt - II 11(1"" :111
milyon k illönbözó fOTrllBOkból num o
e.lott edit al m iudon tu d ni \'Iígyó éli bolső élon il
törekvő magyar 8wbofuek miutaké pévé.

,

,
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I

Htal8ai Sámuel, unitÁria. papi c,~ládb~t indult el hOllzu áletntjára. 'Élotének ~1,6 bzedel épen
ol an e 8zeriie~, mint 80k mái ukolát végzett
Fb ré 8fc:oloudri kollégiumban elvégezv4io taouI:~n;ai't egál' 82 éve. koráig novelóatödé'8el fogJalkoziL Ez alatt az id6 alatt megfordul Erdélyne~
I6neme,i családjainál (Bethlen, Kendefty WesselénYI
tb) indenüU j6 birnevet szerezvén magának. Ez
:'ait : idő alatt tanul meg autOOidaxi88al németül,
franciául és angolul.
lS32-bcD lép az irodalom terére egy e8z~.
titai dolgozatáva!. Ez az írodalmi ~elép6 mutatja
BrBsiai íga:d be08ojél., Az ember oDá~.lÓ életéoe~
Jegelsó tett<lj mindig arra ~ngednek .. kovetkeztetDl.'
hogy az ember Izivéhea ml áll legtozel~bb Brassai
egész életében mUvéez volt. Egész működéee, éle.t·
alakitáea egy nagy életmüvéezet: a bele6 harmóDla
kialakitáea. Ezért ezerette olyan nagyen a zenét is
(maga i8 kitl1n6 zongora·játék08 volt), mert ez fe·
jezte ki legjobban életének harmoniku8 ideáljait.
Öt évvel irodalmi fellépéee után 1837·ben
válaeztják. meg az nnitáriul kollégium történetföldrajz tanárává. Ez az időpont elhatározó lett a
koloz8vári kollegium életében. Megérezte ezt a
diákaág is és nem Ulr6dve az iskolai fegyelemmel,
ezerenádot adott az uj tanárnak. Brassai a közép.
kori rendszerben megav nlt tapitáet rövideaeu át·
•
reform:ílta. S 1841 ·ben Braellai befolyáeára a ko·
rondi zaiuloIt eltörli a latin nyelvü tanitást s helyére
a magyar ny elvU el6adállt teazi kötelez6vé. Óriási
tett volt ez akkor! Eltkor ezakltanak Magyarországon a közép korral, ekkor kezd bevonulni az ujkor
goodolatvilága a magyar közönségbe, Ugyanekkor
léptetik életbe Brauai sürgetée.é re a kolOzsvári kollegillwban a lukrendszert az üsezes többi feleke.
zeteket mt>gelózve. Ezekben az években irja tankönyvei jóréu:ét ie, mert kellenek az uj iskolába
az uj szellem uj e8~közei ie.
Az 1848·38 szabadságharc után, melyben
Brauai ie résztvett, Pestre került. Itt azután igazán
élvezhette amit oly nagyon szeretett: a zenét.,
Zenekritikái egymáI után jelennek meg s a zenével., még alig·alig foglalkoző magyal" közönség neveléBében igen nagy Izerep jutott Bral8i1i iráeainak,
Szívéhes legltözdebb Beethoven állott azután Liszt
b.ár (igazd gllzeret.etét mutatja J) ~éki
magya;
clgán)'~ene kárhOztatáaa miatt ellene mondott.
.
Braaaai - az ő harmonikua világné:l:etérE'
Igen jellemző - ogy nagy azintezéabe tudta 01vanf..ani irodalmi " müvé8zeti érdekllldéaét terméuettudomán)'i kutatálokkal il, Sőt ezen a téreu
-:- a uövéuytan terén - az ó nevéhez füz6dik
tobb kü \ö uöa virágfaj felfedezése. Érdemei eliameré.
!iéUl ktllföldön ('gy ausztráliai virágfajt neveznek el
r6la. (Brauai.. actinofilla) Mikor KOIOZ8"várt az
egyetem m~gal~ku1, nem tudják: milyen taoszékre
nevezték: kl. Hlnen irodalomban mathematikában
terméllZ~UudolQ án1ball egyaránt kiváló volt,
'
Hui nyol maradna Bral8ai lelkéről alkotott
képt1n~. ba well6znői az Ó IvallálOI nézef.$it. A
'"togJa az, ami mindin tudomlUayol vilign6zet
"pO alaplai..-al toa1alkoaik a barmouiklll vU".

:,

nézet _ már Ariltotelel il igy tudta teologiai
alapvetée nélkül teljeion lehetetlen. Igy vallja ezt
a Icgmodernebb metafizikai irányzat il éa ebben
Hraslai val6ban merélZ éa nj volt, tekintve, bogy
a XIX. század nem kedvezett teologiái e metafizikai
vizlgálódásoknak. Bogy Braesai nem tagadt.a meg
a vallással való foglalkozáit. abban, az 6 nagy
lelkén kivül valami rélte lebet az 6 egyh~ának
ho, mely elavult dogmatikával nem kötötte meg azt
Ieteutkeresö egyéni lélek nabad reptllé8ét_
Ó mélylléges bittel valotta akkor ill, mikor
egye8 tudóIlok a valláanak közeli végéróI jósolgat.
tak: .A. lélekben mélyen, !onnak fenekéu van a
hitnek gyökere, mely 80b~sell! azárad eL'.. S ki
hinné, bogy a pozitivista-materialista XIX, azá·
tadban ilyen mély érzelemmel telt sorokat ir
egy terméezeUudó8 az é l ő IatenTől: • Az ietenteleo
ogyedül van a világolI. Min,leu terflwlmények dio
ceérik az Istent. A hajllalceillag és az . égnek ~si1lagai magasr.talják őt az 6 titkos nyelvükön. Felirta 6 háromszor Szeot nevét a kiterjeeztett erósségre : Dics6ség btennek a magalságban. Beirta 6
I:l:e~t nevét az emberek ezivéb,e és a
jó ember
8zerete ttel örzi azt, A jónak és a bivőnek álma
éde8 és at ő balála még éde8ebb, mert tudja, hogy
visszatér Atyjához",
Braseai a:l: Ő hitét nemc8ak magában hordozta, hanem mint jó misszionárius, felolvaaásaiball bizonyeágot tett róla s miuden alkalommal
igyek ez~tt hallgatóit az igazi krisztusi él~tnek meg·
nyerlIi. Miut igazi uuitárius nem az uqitárius egyháznak, hanem az egyewmes kereszténységnek.
a
,
kri8ztnli é1etnjlk akart biveket !l.l:erezni. Ez volt a
harmoniku II lelkének legbarmonilmsabb vonála. És
ezért volt ő uliluig!J.tpen unitárius, mert a minden
felekezeten felüt álló keresztény egyetemess6get
tartotta mindig szem el6tt.
Et nébány elnagyolt. vonásban Brassai Sámoel lelki
képe, Nem ' eok, de ennyib61 is kivebetó, bogy
rendkiviili jelenséggel állunk szemben, Ó az ntolsó
azoknak sorában, akik e világnak Aristotelest és
Leibnizet adták, A legteljesebb barmoniát, a leg·
mélyeégesebb opllmf.mu$t, az igazi, örök, 'keresztény
humani/á$l.
Szomoru; széttépett, bitnélküli, blazirt és cinikuI XX . Izázad! Ime egy ember akit te meg
nem ismeru, akire te idegeniiI nézel. Egy ember,
akinek ideáljait te avnltnak, idejétmnltnak mondod . S mégia t.itokban te i8 valami ilyea. eezmény
utáu dgy6dol. Libae gyötrelmedben lemét u
Em6trt keresed, az egéu embert, az egye~~~1
embert, kioek ui ve kielégitetlen, mig az or~k
Harmouiábau : az élő Ietellbeu meg nem nyngszlk.
Modern ember, il.merd meg Brallllait, iemerd meg
saját magad.

A ml korunk válsága egyenesen a
vallás ~. nem vallás, az istenhit is az

Istentagadás kOzdelmiben áll.
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Braua i nemcsa k az ifjusá ;..:ot, 1Ir. is k:ol;ít 19
ujra aka rtu terellll eni , A bilin l.skola kora luj;írl.
Ebbúl II magyar
lI C1uzet
l!nm ;u
kin ő tt
IS
ha lH!UI , ki kell CIll (:!ni. Az ifjuságot a n e mzet
szamara kell Ilc\"elni. Az ifja b t öu;il\óaagra és
fiigg crlenségre kell szoktat ni, bogy uwjd ók azzá
tegyek ~ ncmzetet s a nnak minde n ügyét.
184 0 beu a bölöni llsiml. t (; !hat :írona, hogy a
felsőbb oUI1i1yol> bl nlindc Jl tárgy lati nu l taUItta s·
sék, latin kéú könyvb úJ , a z ifjuság az iskula f;llai
köz öt~ latitlul bonéljc n. l 41 ·br!.l a korondi zsi na t
eltörli alt e lé b bi bat ;l r O~ a tvk at s reuddi , hogy
miude n t;\rgyat magyaru l tauitS'ln ak 8za kren<lszor
8zetiut az outáJyreuds7.cr hdy d t. Uj tárgya klll
fel'\"c s~ i k R ll1~tgyar n)'oll' tant, Európa
[ölJirat;ít,
Brdc!y, llhtgyawrsz<Íg és az ó-kúr tÖfléllel mé t, geo·
mel riál , rajzo t és természet biuÓriát.
E lsó tekIntetre hi.l/Ji lebel , hogy ez abatáro,
zat az uj ember nj felfog~isát jlltatta diadalra. Igy
csak a ko rát tD ('gha lHdó mod('rn umbor, a roáhs
t udás apostola gon do l~o zik,
Hrassal R~ iskoJ,it harom csoportba tagolj a.
A három elsó (wa ele fil!) o~ 7. ! ál.r t el n() v~zi ma9gar
isltofánillt. Ez ft! jeli uc a c~ al ad i DI:\'el óst. A kezdő
tanulót a csa hid't61 nel,n SZabad elválasztani idege n
nycJ(I tanitá~a(lal es "lIuál kel'éshé idegen nyelven
való tsnilli8llal. A lati n nyel'\'et a m<l gy ar ),kolából
teljesen ki ~zoritja B a némtlfet is Csal; a 3·ikba
veazi f.·1. n, z e hő csopo rtba n csak m :.gyarul tann]·
janak " a Ilyel'\' Bzab,ílyaival ugy is merkedj \:lUe k
meg hogy ti k.ö ve tkezó csopurtbau, moly et psychologián fJ lt ne\' ezell , a lati u Ilyelvet gyük ere"eb ben
és álJa ndó bb, ki te rjedtebb I ~ werettel m egta uulh,t8'
dk min t edd ig bossz.t bb á rfolyamok a latt luhetett.
A
harmadik csoponot elneve:.d ftfo:dófiai
fo lyamatnak. Ez a ter v a ts-IS éve .. iíJ a b;uak ' a
tudomáu)'oa pály ára alapos e lők és zi tósóról gondos .
k.Odi~. Minden a zo u fordul meg, hogy a lallitó
tl.l't~a ba u \' .1 n u a föl adattal és va n'e ahhoz meg,
klvau~ w .k.i.ta.rtlisa. Ha (;uk arra igyekszik , hogy
az óralt k IJ Ifja, hogy cl ta n köny\'eke~ eltauitila
e8ak fé lig IuljeIIIti kötclesll\jgé~ Ellenben, ha tlÍ r:
gyát és a célt á~látja, átérz i és a;!t cl tanulóval ia
elaajátit«tni kélz, aKkor a~ i~ko la megfulel felada .
t ának:.
B :í fOUlt5Záz esdelld68 u oká8t e8 hagyomany t
be m l ehe~ egy· két nap alau kitörö l ni. A~
aki
b~.n ne vau, az~ JJiszi, hogy lIe m is lehetne ei uél.
k.ule: A lati n iskola nem egy fole kezeté, hanem az
egéB"- .magyar nemzető voh. iü
volt a tulajdon.
képem magyar nemzeti i.koJa azok l:I~emébeu, akik
benne éltek. A nemzet a tÖrI'ényhozált lati n nyel.
ven gyakoro!ja, Azt szugge rálja magának , hogy ez'
~e l a klal:l8zllr.uII ó·korhoz bl'cllolódik.

.) ~Utalvá ny n Éte trajtb6 ,amelyl:! dr, Boro:> György
koloz~várJ theol. lanár, tgyháli fojcgyzö Irt az t: K Tanác '
mCkbizád.bol,
..
8

5

Br~l s8 nit 1l~IlH~i[éle hagyomány,

\' ngy telintéI)' nem zavarja kl egyell~1I Öllvényéból. Ny,
·
· .
rsen
Ó~
eS('.11 megmon d p, aWlt l/,;azuak ta r t : "wegrö .
,,-oU" elónéletből nem euged t ük, hogyatanulók ~.
kai, m~iskJp min~ csak egy tőlü k fel ue w fogbato~!
holt idogen nyel'\' edényfalán át nyalog~'tha 8sák '
tudo rnáuyol isme/etek mé zét. Tantalu8! állapotba:
l ar tüt;~llk őket, mu~attllk az eledelt és italt, mely_
t ől lelkük gyarapoduék, (10 Ilem eugcdtük bozzá.
lly ~ lui: Idejo .már ozen vieszáa és az ogósz józan
n lag altal uylld.nosan kárhoztatott ellelek"ós mÓd.
dal r0Ihagym",
.
lIyeu mog~ko lá s~al nyujtotta bó javaslatát az
ls kob fóhatós(tgahoz. Nem j ól számitott , Nem velt
figyel e mbe, hogy II ri!gi várfalak közé töltött tör~
illeték IOHlIl;l tö'llegcben m ög a;>; ágyngolyó is el.
süly~(l

A zsina t I S40- bell BZlgoruan ragaszkodik a
régi rend Bterhez. De a szabálynAl mindig eróe eb.
I'olt .~ k?1.8zell om. Magyarországon a magyar nyel . .
élctfap Imm á r keld terebélyelledni. A sajto hatalma
ha béklyóba kötött lábon i~, caak: nö vekedett é~
m ég a klasszikusok barátai il kezdeuélI: j ól érezni
magu kat alatta . .Az onzággyillé~ kimou(lja, II Itt
kormá ny elrendeli , hogya f",lsó· ós középiskolá k_
bau tauilS{lk a magy ar nyelvet.
1841-beu a ko rondi u nitárius :t~inaton a
Hra ssai te rve Icgalabb réSzben "alóca dh. Meg.
batJro zták, hogya magyar nyel'\' legy en a t anitás
n)clvc, de 11ew ' engedté k meg, a mit Brassai kh'ánt
•
hogy felsóbb osz talyokbllll a lati n olvasása bizassék
a ta nulókra , a tauár legfennebb I'gy órát tartson
velök, hogy segitse őket a klasszill:usok é lvezésé-

•

ben.

a

ko rona i zsinat é rdeme, hogy ezt a haladó
lépóst megtették. Brass.1i nem volt m egelégedve és
ne m ny ngodott illflg r:nja. Oikket irt a Nemzell
'1ársalkodo· ba. Föl\'iJágositja a közöuséget, hogy
ami li nemzetnek sikerül éw jó, a z nok ünk nem
szüks cgc~, ,ó t káros is.
"A uyell'la oi 8zabályok
köu,)'l uélkiili, é rtetlen tauulása, használ;~ ta egy pár
latin auctor prága kö"-ti expouálása, néhány styJus
éB u:erciciu m irass, egy kis cuJinaris beszéd,.,
lat inul irt törl'éuyeikli.eink értése . • , megérdemli·e,
h08Y e re tte . é je liink: legszebb, logreméll y te libb kor á·
ból 10 -1 6 évet feláldozZllUk l' Van·e lljle ntelenebb
óletpOlzarllÍ8 • m in t midőn 6 -S éves gyermeket két
•
ó . . ig declináltatllak, coujug!íltatnak. compa.raltatnak,
miuok w fdg taoulásara legfö unebb 6 hé~ eJégllÓges",
B ranai, m int gyakorlati pedagógud. a latin
uyel .... ta niláeát a magyar (anya) nyelf tudáeára
alapitja Olj e g y tanító ke~óre bizza. Ugy, ahoU
most nyo!<;vau edztondó m ul"a m ar hivatalesa n i.
gy akoro /taLják. Aki a z unYl\uyelvót érti éB érezi,
tI"- wár ki\nuyou tieztába Cog jönni egy idagonnel
ie, "New pótolja a gyakorhll j ta nulmány hiányát
aVOIKY c~ak cléglelen"ógót iB somwi elmé leti tanu·
J(IS" moudja kéBőb b.
A limiliíllbuu II IIlla krendsll:ort kell élotbo lép'
to tni, do 0"- i. C8ak Ilgy voze~ s ikerro, .ha olyIUl
tanáro k ta ultauak· akIk II LllIlulót lel LudJák "inni
w ioduuik lópcaótokra. A tanul6kból rŐi t ii ollŐ U tanj·
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"
doltaWl1r. Illeg, Ezt é r:.r.ckcoycn : .• p:l~ z\: \ u '
.,m,, hó' idlm lá tták hogy ké t én- Igazg:H
ó'
-I
!U li '
'
.
b lU al, III
ködél6 Jelelté,tel IDlíst dl11s ztuUak Igllzgalo\'a.
l. lus z(, lI
• ral Bai t!llán észre 116m "oll U II lllellözós
'k
lé
lohallem ,'ol t bökeziibb !l Z iidrös e~z ll1e
ter
.ében . Még l artolL a wu g ... ar isko.la re~orllJ<\la~a
körüli oU"lgóJkodá8H, w időn iliirg~\I:1 .k0 7.~lI . a tur·
BalDI
'
I

t t

w: .

méllzettudoru l\llyok al:Ipo sa bo t ;IUIIIISUl. hó ri, hOAY
t.erméuettll ni 8~erok o t uor(!l.zouc k H mi ul:in tudja,
hogy 11% egyblí zlluk uiU CBo n d l p.én"l.o, sa j:i!j:iból
ajánlja fo l a uilksóges összeget ( llOO f r to~) a leg·
816nyöeebb föltét elek ru eHoU, Cu k att köti ki, h;\
6 megtllhUDII balni, anyjának fizenek a katua tj:ít.
Minthogy e ~ II feltótel !le rn k Ö\' et k o~ eh be, :\
. t.ölcl öllllek ulIgyobb rédtéról Öll ké nt lenlOTHlo!t,
T öbbot ie te lt , NaRy~z:ílll\l ia m e rosO között az egy h !iz
p'oltá rán llk t okintélyes öuzl!got gyiijtütt.
A Brausi ter\'óllel wCAlfelelóeJl kieol cl u~ k II
g,ym os61llmot :Ib b61 II ulik kecutból, Illelynek wp:.sz·
tahiti tud omáuyoli:hoz veaotó utja now , sót nl cg
önéllye sow '·olt.
Nem sokat t örőd ik il lIe hóuógekk ol. amit m, m
tud elémi RZ i~kohí.bRU . IlIluak c~ iu :ilj a a prOl)a·
gandá t It ~lIjtoblln, Még c ll llól is toníbb wegy.
1844·be ll 1r.ÜlfÖldrQ 1r.óezül ,,;IZ i skola i ~zcrkc~elek
tettlegol
é8 IRl)llsz tall1.ti Íluueroto öregbit J!:IŰ re .
"Önkölbiógón u lIomethoui joIe , ill kol;'Ika t KZÚlldó'
t.oúk megjlirni. Miutá n OH O oly időt 8~iikséws
'flÍhl,lztani , mikor II. tan ltÍlII uHlg fo\yumalba u van,
a közviuglikat elébb akarj a letoulli II er ro felha tal·
madet kér, Az E. K, Tauác8 " ll ked\'ezo lll kalm ut
használni akarváu, II kórt c lIgedellllot Ilwgadta."

Brauai .l874· beu középi\lkohíink iigyóbeu II.
tauulmfluyutjáról S alamon ~'erc ll cnok Kö~ok/a/ásllnk
w.tformjJ.1 biráhll, igy emlékezik meg ; " M idő n
40 18U ·boo oéuáuy lIémo~ gymoRlliuwot, tallul~:ig
1r.edT,é(ir t, meg\{üog;\~t&D1, Ucrliobeo eRy tun :írra
alr.adtaw, Illr.i oek ta oit:ísbel i oljá rása ez volt : Matue'
ml!.tbilr.ai t.é2li ll. öuy v nem \'olt ll. t allnlolllil. .A t aoi·
tát i tra 'gó'Fon lr.é rdezólködélib61 ál/oll . .A tauá r fl
iJ' erme1r.et f oglalkoulllll!. r~\lzio t dolgozta t{iHsnl
t énio\ éI61~óbe1i kérd ésekkel éli Coleletekkel. A~
lemctl.\tleneket II tau itv !1DnYl!.l lü láltaUII ki a m ár
l, we r cte1r.ból. ÉI igy " ógerodmcnycbou wagR Iratta
.Illeg a Ir.é.tikön)'vet. Soha ideál t ilyell IItépou rellli'
úl vll oew. lalLam, ·'

. Enuek II külföldi utlluk kevéll Uruíll6 omléko

~ötött. :I.órondll

Hrllllij;. innk IJIO' hi\'elo Nagy
16tNb ell ). 11Ull)' I.> OLl utját, IluiIIluHÍuyai L li i8 LUeró8~j t
lelllOf01JIIo ,

.. .

'I ReformátuB

Pt1Bpök ..... k 4~Öb b _ Kolozhárott,

-

/

----

~

Emlékez:és 5z:ilassy Aladárnéra,

"

~ H ullatja lu \'el.\t

II" i clő \"~ll flíj a « 1·8
müulen lehull ó 11l\·~ lru vu lak, ne k >I m"'e "IliI m ina .
S aho/ZJ' hllll un a k l' Z ö r ü k k~\' lI ló .. :i~ :I \·arj:lra c
he Tl' a dó lo.J \·,'lek. u;;,. t:h '<)Znak föl d i l:u t.kö rii11kb,\1
minda lllok , akik lI bbll n Mb'ke t k~I)\' L 8"ltck : azo k i~ ,
:lkik wl' leg "" '.lfct<'l iLkk('1 lU: (Oh\let 'ZÚIUU lIl:.ril
!>zép pó , szi uc.8lIq n .r ,nolt rlk h lI zo k ill, ak i k \leme"
Ilf ldá j ul: knl ták lpl l: ·nt rfl g.}O); \·a, IlH';.t,·i1:ígiIO n:ík
a ". IIbt , :lPle h• . . n Im l l1cl nun k k ell, h a LU :I".I~abbrr'
&n dh
,
krJsz hu L éle h.t " kllJ"L Lllk Jl ni
A 1II :1!l:.I' ar proteILtnllS n M l á raada lOlll u:\k egy"
lUiÍll u t :UJ kút ily('t) " (,lÓrl Ó w/ö"e l neke lll lllh ki a
kŐ7.ehu llll ba u . A mlllt ('w 01;1.". Lla pj ";b:l" P orClol nó
!~ 07.UHl Jo'l úrlÍ t k i~ érln lt ut olsó iUj:\ r a ; 66 m é:( alig
11I".!tildlck 00 :. fl.j ó ~ obck, am ellyeL Ilag)' 1I118Z011 )" lIuk
d r:lll ;1II e !l·I'S"l.IÓIlO Iclll.!i n köu flj lN I; 0"1. ÓV :\prili8
végén III,ír il'Crn é L I'gy 11 :"1,1(1' pro t eBtán" lIlIsu'ny
nll'lI t :llll llld 1I 110ttnllk. S zila . i és [lilis i ii7. l'egy
S?i /:.ny AI;.d{rr n'" rukiic\t II ral·atlllo n .
Mint ol6ke16 g:ll:cl a g r ,~ l\ f i csu l:iil \elÍ np\llak
wiLl~ Olll gll~ . t :\ nad a l mi :\ Ilibll
t 6d iu tete~"géDek
minden ltl hetflség megada to tt lI"1.J1.nl"Í m , hogy a
IU llgllSrlIngu hiilg.l e k MnyU 1. 6, k ilbIÚ~6;.:" k b<'1\ ra gyogó
é lot ót élj u Ó a7.0n Uau 11I' tu ('zl 1·;íl ns at 0tl<l • .Mint
"hogy a ka t ho likus ,' all:í s t, :ulI elybe u n cvt'lkedeu,
felcs e rélt e :. I{ nl l' in purit á n h ihh'e l, ép p II!,;)' "I ford II ll :t f .:n,l·ib:ó I r. Órak uz{L,o ku t haj h lbr:o éiN tól é ~
a " Ur uől őJ óne k c ~(1 l1d o~ Illunk :\11a " ku rt c!rUpán
lcnni. Ar. ill vo lt a ljr.Ó legllt.lu,esubb erti!l lllóbo(l.
Nagy vllgyooát \l~)' tekint e lle, mint lotótc m é ny',
a me lyet, IIZ Of azórj. bi ~O Lt d, hogy sf' git t<co vc/e
a szi i k ö lkődókőu , il 'l ólk illör.ókö lI, h o;;:yiu téz llul ny o.
k C ~ lét eei t!lell, Hlll elyok hi\"lIt\' 11 "aunak megvlI.l ótii t ani
l!'l!eu oru;igá t G fö ldön . Hon dkiviili 6"l " lI Qlll i t eh ij L'
toéglli l, IIU!:Y mil\"llluégót, ~tor \'c~ü kUpt'B8égét w iml
a II)Cont cél to"olgMul:ibu IIIIl!(I\,ta : A LOfll ll t rfy
r.~lIz"/l,inll :l ugy oS'ill ot II nl:l~a k il e rj " dt int.lÍzm óuy ej.
\'01: varró éli O\' u ogólitaló órüil"n l, ICllü ,I'otlhollih'a l
kolléghllluh' a l, kó r h:Íl'.:h·a l, (ljukOlli$za k Ó (M Őj.he1, ·
kl'qJol rd.j:t\'nl, bUllllO t il!zloli nomcsak ., dapi~ ójá( ,
ban.Hu log f:írud h atlltlnllllbb lIIunldls át ll. E 9 II
- ,
lIug yu9BJ;Ony ogyólliaégfl, nmolybon It purltHu pro"
Ics l :ín8 nSII 7.ouy egydzerU ség<l, mély l'all :\soS~ :1g' I, Ul!
url C, nomstí g óe II MrfiJl ~ onorgi'I olr II z ere ne8ó ~
ö8 el oló t ~Jbeu f'gJ f'dillt ll k, nIlIlyira
t' rnl ékllz tolt II
d lc eó om lékil tojod olasuou)'mlk .-agyogó alukjára,
hogy m é lt;ín \'lílallzlOllll ót m iu lllk óp oü1. ,\ h á bo r u
alaUi é, u tAlJ I idGk bcll wogkcttútód ik a ~ 6 uugy
to\· ék e oy8~go Ó~ IIUlid6n vtlné ly hou forog nak:" a
Il>gdZOll t obb el"lmói : II v;lll!h éli IUI"lIl ; olt J:i tjuk
ót 11"& e xek llI u~p'ódédé re ö8uelcre~1 8 tt U1"8)'ur nók
élén, mint a Magyar l' rOlelltáU II NlruöI'etaóg cg)" jt
alapitóját, a w elyuok \I rui teluj th eltll lon Po ro~ o l oóuk
együtt
vuzéro \'olt, Aloilt má r Ill illd II kót
lIagYlluzony ,í n 'au k38yoa bcn nii n'lte t , De uo ei rn e ~
euk óket, tanuljuk Ulog SKilrl d~y Al a d:iru6t lr l ll:\t is ,
hOgyIlII koll \I korolElÓllY lólotnok IlItI,,, u ent 'ik u·
mlJíb:UL lIH'guyl1 /(ml l1ia , AIII I, lón fo rrlm IIlW rut O t ~
Ide Ur:'1Okájll hul lílll nlkallll íi oól rÓ'lln'ótnyiJRtkolo::< l o t knl kuroet6k fol Jóbnrlítal, nzt Irtllogyik \'1\ 1"8"&
levelébeu: _Nom U"b,itl lItIllu oll ou tliIolOlóduullk.,
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UNITARIUS tRTEsrrO
loUbb IdS.,öuottel tarto'IllIk D.orc., bogy. kodvOl
lJ'0rmekot nokllnl!: aclla 6. addig i, örlllheUUnk
noki. _
MI I. l u8Ol6dAI helyetLadjunk hA"t 'lt(l.l,Ill\' k,
bOlY ilyolI kiválo 'rodrGttlt IItloU nokUl\t I "érilIt,
adjon lJelrUnt er6t u 6 fllg)lOgÓ póld ájutlllllt klh·o·

,

ItI.tlre r

8u.ogAll)'

ADUll.

IFJusAG.
A MI •• 16hiz kibérel!

-

•
I

,
•

~.

V.lirf_ '''aml telepeken ell' egy U.romszobb
J.Ust.hoI14 illu' telJesen Ingyenesen helyezett

•
•

a Pon,ricz

el. A kllvetkez6 eoeteml évben •• emlitett

Intem'tu80kat szint6n renn klvbJ. tartani
MIllióház. miért ls az érdekl6dOk és érdekel·
lok t4jékozlal"'ra é. miheztart',. végett
ez ulon kOzlöm az lntera'tusl szabélylat
egyes ponljalt 1.) A .Mls.lóhbl BIzottd,"·
hoz elmezve kérvény Irendó (n'v, foa1alkoz.l.
fakulUls, ré,I Jakai, szDI6k foglalkoz'sa ~S
laU.. '<UOnlelendOk.) 2.) A kérviDyl a
"D'vld ferenCI Ifjus'" Eues01et ElnUksé géhez· 1927 .u,usztas hó t-tg kell beayuJtaai
(Az IU,UIZluB l-i, be nem adott kérvényeket

oem ve izQnk ",yeJembe) 3.) A felvétel egy
lakol.1 évre lUrl~nJkt vagyis szep 1-t61 a
kOvetkezO polglirl év ..ept. \.1,. 4) Van
lelje. dlju. 'él dlju és Innene. hely. (Telj.s
dlj kb. \0-15 pengő havonla). 5.) A kérvény I
d sO fokon a DAvid F. Jtj. Egyes. vAlasdmAnya
birilj. el. 6. A vé,le,e. felvélell a .Mhsló....1 BIzoli86,••szkGzlI.
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HIREK.
Ttlefonlllllmunk: Lipót: 974-I,t.

KovAcs József h6dmoxövft.8á rholyi tliglagyá-

,
.<

,

•

,
,I
,

•I

t08 t11 ' öldbirtokoll hivUukot, I) J)uoll-tisZ(I,wollti
i<~gy bAxkür fiS éves folilgyol6 gondnokát II Ictldlot,
Úlr4n IcUcJlClt lUunkAlSága olilmo r~1611l R. Ko rwóoys6 ur : korm!\11yt6t.anl\clO"!\ 1I 0VOX~ ki. Allli.
d6n erről örö wmel n!\molunk bo, t1 rouiUt, hogy
egy a kö,élot IdmArll il bR.ISIIOI wuu)uh:11 elWI.
tölt. élot kapoa mllr a Iüldün olilUloréat . Ssorolet.
tGl t11 U..tolollel kÖllöntJUk e~ alkalom111 1II ill köri
iom1llokunkat 61 betog86g6b61 gyógyllliil~ kiv!\nunk.
Istentiszteletek II fóv !\ro.bIIU II uy'ri idő.
bell: Mllldou va8áruap d. o. l t ómkor llX V. Ko.
Mry·utcai t owplombu u.
"'-ketést, keru&tel68t, temet&lt egy nn.ppal előbb
kell bojohmleui. Ell. iJl\.jit 6rdek'6lx\n luludouki tartJa
110m el.ött.. HlyataJ.oe 6n\k: d 6JOl~ U-J\!..iS6. dél.
ulAn z-4 6r1ig,
'v ....
•
•
Lakt."'1l01t8Us ceGléu I18'Y loveJOl.6lupon k'6rjftk
.. érloaltdat ar. uj cillll'Ö1 ,hQ8Y lnpuukat. pollt()~lln
k6lbetilJieuük',
•

u. 'lJ' ~... I"UJ.p bole,.6,. vRU ~gy'b baj 16.1111W, ka. v~IUlI.'ly <I • ..J&d 1A8Ja. kOrbbl ,"poli' al6 a.#

rül, h o..6.ln.rtolói le~JbeD naY ttl r UPtI
1\ leké"i hha.tat erröl" bogy "~C!:I I ',tult ••
tellk', ~uylliUJük' t~H.letk.i r'jdr' lui.t., ly re: ,,6u\\61
vo!ritnkne.t,

~n"f!'(t ~ tMt.

,

•

II bUtl"IHII U Illi kélI; h~::~11
bnll ti, o, 9 · t6) d, II. ·l · ig. Adót, olófi«ettlMt
'
lnllll)' t áh'OII GA l Mikl ó. pénltáro..
- , 'ulo_

Pénll'rl órAk

Lelkúzek flayelm~be. JUUill1 aO I
'
10Ik6..m~k igllXolllin
k ell 10lln611ó :. l~~ '::

.

don
All npo tAt hllto.Agi b iaolly!tvá nllr lll A b'
~ (I
ny....,lV8 II 011 Itt R k.lIltnllmininlorinm
.
lIonY It"'.
Itt

tAI)'hos kUldoud6k.

••

' OU:·

A h'boru h :llott

hÖloi OUllé\:éUi!k IIOll t .. hlllt
w AJ uI 119.ikét. li:lcn M \'Má ruRI)Q1I t"mplolUlllnkhllll
illt'lgg)'lIjlottuk nx OUlMkolot 1dk lyáJ ' t . nort! tettt!1
om lékcaU) uk m cg "lok rő l, akik II hlu'1..'(It _
földi
I'lrwlomboll i. illog hllrcoitAk bAIrun.

Ig.zgetó Tanécsunk

m AjnM

iO ón

tu r lo llll

rO ~lt1 08

1I1686t, AwelyC!n II Miuió Ui~otl8JI.K 19l1a
éVi jolcnté8é', dr, Mo lná r Jonő JOgtlllldcII08 birtokjelentéllé l, Rs álhuU8cgélyok felolllt4dulllt Itlnelet6l
éli egyób ciIIöltilog eliutézott Ugroket tArgyllolt le
iIIohtl "ott tudottIliIIlli R1: 19l1lgllt6 l'RuAel.

A

konfirmAcló utindig mogbató tlu.'9-',.

egyhá'd é lolil nkn ek Sok 111116 künny" hullott •
tllmplom 1'll(lrdr~ al idólI is, réui ll\ Ilo
omlókelél réui.,t kOlltirru41ó gyllrlllekQ örU we Illialt.
Hua, IMiny hn no nk6t liu h nllgnttl/. dr. C.iki 0400r

"ai .,...".'

lIIi6nh~ i

lelkólta

lolkoai tö., hitadgro ioló bU(Jll IIIÓ
uo,.étljét, IIUHlllyol e luocaátottll 6.ket i· ~O loAn1 ú
2il tlu tololt órlolll)08011 n tultott k(ll'dóllrfl a taUe
loga(I",III1" 1110olloa, JélUlhol II ogyh6xnnkhox való
bU.égaa élolre 68 ~O JoA n)' 61 liS! t iu ",otte tili 8
fogA{ltn 1t~lk 6bo II kn ny árrol '" borral aa Ur J ásua
Ilont lelkéuo\: orojét, nef1lloMt hlMt. As ~ Id '.
limit J6 xnll \' ikáriulI uloIHlott ol foiettUk, nU
hullott lollr:llkro miut. virágrn :1 bnrmllt .•• Tqmplo.
1lI0lÚll utAn, nwiui Ol ruM 6v(\k 6tn uok', fl,
kOllfirUl á ló ifjnk ~gy tu áa költ ItfUJUltlelr: III
oh,6 Ild olllt\nyulr: us agyhb JIlVárll L a6 pung6t,
limit It konfiruH\l6k
IldOlllán)'1I c' Ul4Iu al egy bAl
leulItllrtáli IllnpjAhol tettUtlt".
Klotild rOhercegnO, J6net 16hort.'t!g MiHI·
lluyJIl jllllilll 01.6 haMnek Mjdlllmnl vohte.ógo •
vento.égo A Ulllog)'ur tllotnok, IIUloly ogy UO III IlI uivU
f6horlW,,"6t vOI11tett el 001100. l'ewoM.o jlluiu. 6·áu
TOl, wolyeo ogyb~s nllhl J611"I AliklóM pUlpők

vikMlul kópvi80lle,

A D4vld ferenc Egylet

mAjnl G·á" dólu·
táli G 6mkor ,lIrtoltR óVl1d Já r6 kÖlgyUI6t6I, A tó·
titk4r, II (lénatároe t ettok juloutóat 6_ n'moltak
bo 111 Egylot uolJtllui Ó& IlIl)'u8' VII8.)'ol1llr61. UgyIlu·
Ulell 8y1l\6~ fógllllkolott Aa I<:jyltlt ulnli t6llo" d r,
Nylrody JlI1I6 ogyut. !.imáruak vtlloté.o mol/ott.. 11
r681 IlIIIllItói é_ hlg(tijllk átnAlllilll.hl1l, Alll~It61
dij : 60 pOlJgó. 'J'ugdij cgy Ihrll: II (IfI1.1g6. MlIld:
j6rt A 8yUh1.ol1 - Jó póld't uU\t.at~'n '-:- ~
alllpit61 tag_tlgA' me8ujitolll/. J Ól /UI AhklO, '·,Ikirillll
61 dr, O rul ő..)' Oyl1lll oyng Iglllg. &XlltOU II UrJUk II rllgi t.ft81:Ilrllt 6e "xobt at ik IIJ tugokUnt
akllruak bolt1pul al r:i)' lutbu, hol,)' II meab llliroMott
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a

•

dljAt UII'OM~Ot1j"'lqk IIÓH tlwtlll"'ÁII~'ou Óli nem esek"
ken 'l.)(lk' lIltlonl II tlluln l'o.U ~(l tkll.zl hl ~A~1I1 clmóro.

.o

",~l(fI~j

Oel ~1 J~Z9ef IIItj',qml i egyolcmi tn uM,

unItIIriulI IOÁn)'llj,I)'luh gonil uo)1I\ II Mngylltl
"" u' OIl1"IIJ'
' o • ''.o.kn,ljlllli ll, 'n~J I ' . MflJli1C 28·11."11 lurtoUl1
.
,.
...4\Uh 1IIIóJM . A h ifl l ó~fll l odUl ... é~p'!O l t h UVll f nlllllll'"
(lrilC'I III !/tytlJ l II Id IlWI.1i hHl u lII~l1yOI vih\g n llgy
II

é rjt uk I6d ó. ~ol khlÓ ri.

Dr. Nylredy Géza ó.
Ilh•• oU

(oltór

urllutull

rato86go

torlt6t

ogy

IIfRI1I1)'1I1

IIJÁn<lók oflti\k 1\
MIIIIIII6. hlb Itn lltormóho IUl lIII II
lIIogh n~yállllll l,
hOMY 111111111', nmig IIZ i lIIlIIIIh: O~kÓIj~~ll, a l, o háryut(!1I1 \01111'1 01111.11111 Im~~. tll\11uk. I Uukululkor má r m-:t
III 11I1""uRlt nk . IlllOJIl 41c1(III1I I (\~yoll 1\ jtitmunk(,16

Személyi hirek, Vlt.óll (h, Fábry Dltnllll
6rll/lgy hivlInk doktorrá avaUísEL jnnl118 4-ón délbll n

folyt 10 1\ K il~g/lllallflá g i 1';~ yol(lln CIl, IIhol nll.gyu!'i.1l111
kl.lz/i rl Hég tllntotott 8!olcrolOlóvol U'I; /lV I\tottak mollett ;
A 1111 tloktoruuk Rt mi iH 8zorotettel kÖ8zÖnt.Jlik 8
neki Óli holl!og édoBl\uyjrillak igaz 8zivb61 g rl\lulálnnk.
Dr Borbély Oyula kir. jár:í"biró "é6 SzllAIyl
Tcrlko urhölgy JI111i1l8 \ ·611, Millkolczol1 Dr.
OtO E ndre kir. tVllzéki joggyl1koruok . Ó8 Jánosi

Klérlka,

jUllill1I

6·An BIU1í&PO.tOI1 -

Dr. Szln:e

János

p6nzUgymiuilztori titkár Ól dr. PéterHy
Mar~1t o r vo" Juniu8 hó t ó ' ~ u tartották c8kHv6jtlkot. M inet 1\ hArom !lÁ r'Il I\'C i8:l\z bol<1oge{lgot kivú·

nunk.

"Hiszek Egy 18tenben ~ (ll. OBik'j GÁbor

kl:lny\'o knllhntó II hudupoeti lol kó8zi hivatl\lbtlu.
Ára: 4. pqu@:ó.
panklS ~ d Unnepén '~ II O ·e l1 Jn rultak nz Ur
Az elemi Iskolások 68 közópialCoIA80k " Ill·
lI8Itllll\l101. KOllyOfOI 1(0 v(1 06 OMlOr proebilor; ho rl
lI\atnlli vi llllgóJát jlll1illll 12·óll, 11I0tv o I G·án i1ólutlin'
J Ó.IU. MlldóBnó fótilllol loJOl1I Ilí "loltlll)' IIdOlUlíuyodllk . . lllrtotluk m ol' II tomp,lomhun. A tanulók mindk ót'
I.toll óJ(h\",~ legyen II Jó illolivoko ll .
nlkfllommlll II 81.okl\H08 virág h olyott pénzt allomá·
P,ote~táns NŐ lIl övetség j llllill8 IO·éu lJyoztt\k, lIuIlI 1\ rondoltoló8110l, bogy abb6l szegóny
IItrloUa 01 óvi ki.i!olgyUtéMÓI, 1I11101,)'ro II vidóld Nő· Mrtlltiknnk ft t.ól rolynm líl1 c i pőt c8ináltanu nk.
. •. Ilye ll virág az ürök nyi16 virág. , .. •
.. l.Ivotaójl;olt, k~pv,'tolói óe 11 helybeli t.al(ok 11118.1'
U'IIII>'III ol jill tolt. öZ".
zilu811y Ahu1l1mó II uom ·
Válloz4s az am erIkaI Unllllrlus Egyház
,ógon i 'hunyt I'IIIpiUl elnök órlle11l0it móltalui elnökl székt!ben. Az lunorikni Uni Mri Uli Egyh:'ilol
Pálmai ,ollko lnl. f6i guzll:lltó, "~Ovéelnöklll: g ró r olloll141l1yoi, m ilIkot Ul Jtgyar uniMriusolm t ill köze lről
lletbloll l,hÁullót. kó rt Ók fol. Jelollló80k , ti 'r-tuj itÁII
órdekelnok, Az olmult J1('hóz clztond.\k fOlyamán a
tlHUltl6k be I} klh:gytltélJ g{lZ(lag progrnlllJnl.
kót ogy hó" kÖzött II IOltvóri kapocll oly 8Z0rOl:lrll
Kaposv'rl hiveinknek JlIl1illll 12·ón til rt. fllződ öU, hogy uzok ' holll6 ollomér.yei is közös ér·
tlok1611ósre tnrtaunk Iz(lIDOI. Az öf!I8zooml:\i! után 91.
tomplollloz4et. Jézun MiklólI
vikM iulI
n rofor·
Angol Unitári us EVhá1.znl egyetórlőeD 9Z Amori·
mAtu. tomplombIIll. Ugya l1ll1lJllllp oelo IIZ oLlIUli rof.
1!&1bdal 6uokkarok valIólIOlI o8tólyón olólldlht ill lart: . tni Ullitárillll Egyhá1. volt It Z. n moly oleBott nó·
pUnk ezánui1'll IIj hitet Ó8 biztntást hbzott 1 aDnak
a Z,oluh lolk o ol mon.
ignzlIAgát 1\ világ közvólom ónyo oló vitto. A kór. Keb1l Tané.c8unk jl1niue 1'9·ÓI1 v neMunp (l ólt uzótn jM állllUdóJlII folszínon tartják. Uo ne m
d, u, r; órakor tart 1I1óst, Ezt. mogQIOlőlog j 1111 17 ·ón
clmlt jó 87.ót knptunk tólllk, hnthat611 auyagi támo·
p6utok d. u, Ó. 6rl\kor 1\ Gllldndgi Jlj,;oUllág,
góláAbll1l ie rólZolUlti\nk IIz Am or ikni Unitárius
junluI l S·tm cl, 11 . Ö ómkor n BItólotI 68 Nove!ó,Egyh áz rÓllzóról I~rdó!ybo~ óli 1\ rprály bágoll ipu..en
tlgyl Bllot.t.Rógok \IIÓ80Z110k,
i6 cgyllfál1t. 1116 dol og toh:H, hOJ.l'Y hnlá"nl omló·
. , Unltirlu. istentisztelet Debrec .... ben. A kOllzilllk mog 1\1lTlnk olntl kóról , nk i n rongynr tost·
vórok iránt való ór(l ok lM óst Ó8 á ldozlltkó8Il8ÓgOt
doJjr~colll 10AII)', og)'htbkölI6égnok ~ 927 óvi úpri li s
ó. Sl4.~ Ó II kotlvoll v.ondógo volt, uo rolvo li8~ . ogyházábnn Illin cl ig óbrOIl tartja fl "ki mORt 27.
hó
Óvi á lMliI08 s1.olg:\lnl utá n I\'/; ol nöki szókról le·
tolt f~pAlllllorn J ÓIlIUl Mikló, p\lepöki \'iknriu8 u r
• ~o.~ólyóboll, ki 8Z IllknlOlUllllll 8gyllttul o.porolli
m O lld v~ ialDót \ gYllkorlati lelki pásztor le6z: ])~ .
VII,18Alalot. I. ttlrtott, moly ulklllolll1URI mindOIl t. n Samuol Almot 27 óvon At volt lU; Amerikai UmIORnngyobb
rOudban tnh\h. Áprili. h ó l.I4-ón d . o • fól
Mri lI S l'~gyhó z rlIIJt)' tokinlólyit olnöke, m egol6r60 n
1
2 6, ..lI.or II KOlIButh' lltcllj ov, rllf. templombl,n
podig kót óvig titki\ra. Az II IIzótlillelca h8 Iad:i~ ó~
myallllo", Ollll(lIlI:l1\1 ogyboklitöU istonti.dolotot tllr .
Iliker It lll i 8znlalt II 29 ollztoudó alntt az Amonkal
t.ott, moly IIlklllolllwnl igGI} UÓllSZÓlIl11 k özönség
UllitArill1l "~g)' báz lIl:ollulIli Óli mjyllgi tóron ogyaránt
Jelent. mu$C a. t.emjllolUblll1, kik közil! ugyan IIngyon
cldrt., 1111g)'m órtókboll d r. I<:liot muukájáuak al
sok mA, vallólu i. volt. Ól áhitnttAl ballgatta a
orodmó llyo. Hogy mi törlónt :1I1111lltt II rövid id6
vlkArlu. ! urnnk O1l1gll .. drnyR IAtu uh, okig ható
:lllItt, lIIegUl i)lIdj:~ t"lgy kis IItatillzlilw. A~ Egyló'"
bellódót.. UnaclorAt " otttlok 118·au, Ol{ylmoz al_ "!Iyug:i. OlOjl! , roit moet 1\ vII!l4,Oll élet fOJIf;l~~ t éil r~
~~Ollllulll konrirlUAI\
unltArI"s lIövont!ókUuk iSt
ford it, po ntuI IUl 1II 0gkót ... orczódőtl. S II kOZpOUtl
a"lk 'CI. alk,lolU ml1l 1\ dr. C.ikl Gábor lZerkOllzt.6eé.
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BUDAPEST, VII., AKACZFA-UTCA- 58.
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I!Jdll.1 angol b6r~, aulon- es ftlgglSnydilluteseke
.tbbá n.badon illó oUomAn ebédlO-dlványok

~:gganY05 iobe1étek. matracak, ' ablf!kro~ ktlzi·
tesél es autók 'pArnbádl a legjulányosabb ho.".
Vidniek soronkJvOl pontosan kiszolgáltatnak. Sző
nyegek, fUggOnyllk megóv"!t
•
váll.lom.

i

lI'IolytalanilAsi

•

......................................
i székely házi szőttes i
o

:

•

e8

Két-, három- és négynynstos

Kitüntetve 190a·ban és

fORSZT ANTAL

O

:

divat

~8

o
: asz!alkendök, tOrnlkOzők, knnyharuhák o

Javitáukat pontosau

.:

azonnal jövök.

o
o
o
o

:

o
•
o

jutányos ár.

,

:

ore ma es
•
zlrmay

••••••••••••

Kádakat
Puttonyokat
Boredényeket

I

•

•

.eODgora·, plaalnó- é. harmónIum
•
kéult6k

Me.ögazd.sAgi

sze:rsz'mokat
Tragacsokat
Kocsirészeket

BUDAPEST, VII., DOB-U, 9"-96
(Magyar S%inház közelében.)

KészitOnk:

A legmagasabb igényeknek
megfelelő uj zongorákat, pianinókat é,s har·
móniumokat a legprecizebb és legmodernebb
vitelben. - Zongorák átalakitását, teljes
kijavitását, b6rözését, fényezését és hango·

kés.IIOnk
V., K'lm'R·u. 21. Telefon: 5-34.

lá.át vállalják jótállás mellett.

hftJDS

Ea:üstéremaaet kitüntetve.

cipészüzlete
BUdapest. II, BatthyAny-utca 48: sz,.:

I

'v:11Ilok.és nöiMérsékel!
tipöt mérték után k&1itek. Javitását is
arak. Hó es sárCipök szakszertl
i.

lavUasát vallaiom.

t·········· .. ············ ............~ ................:
~

Prém J'nos szabómester

i

:

hitrokonoknak a napi ámá' olc&óbban vállal
WrmiWe ruhavarrás!, 'Orditást, tillZtiUist stb.

:

:

HitrokoDoknak

•

: LakAs", . II, KER" TÖLGYFA-UTCA 14 :
o
o

BERDE

I

kénftek , Levélbíváara

•

hitroko~unkná.t

:

•

ortlroopad cipé81

Budap ••t, X. St'Uc!08-Ut 211tim.

o

stb, megrendelhetök :

19~6 · b1!ln.

:

Rig6 Ferenc

szobafestő és mázolómester
Hilrokonokn.k a n.pi árnál olcsóbb••
v.1Jlal ugy szobafestést mint mázol.1st.
Levelező·lap hivásra azonnal jövök.

: L."' •• : BUdapest, VIII•• Vlg-ulca 33. az. ~
PESTERZSÉBET, jÁNOS--UTCA 66 SZAM.
"~·_~.~
.•~..~.~.!u.~,.~."•.~.~.~~~~~~~~~~~~-~~~'"

' ,... ,N;~.~·~;;;,8~~.i; 'j:~ö'SijlÓlpari Üztmében UJpest, L6rinc·u. 65.
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