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Családi ~reklyéim között van egy parányi talpás pohár, amelyből gyermekkoromban ünnepi
alk~lma~kor é~ IS kaptam egy-egy korty italt. Szárában szines szalag huzódik végig. Ctiillog-villog,
ammt rt;á ömhk a fényes napsugár, s játékos ·kedvében vörö&re festi a fehér nedOt. Végig &ZOI6áU
má~ három-négy gcn~rációt, de még csorba nincsen rajta , Hova tovább mind becsesebb lesz, amint
egyik nemzedék a másíkr.ak kézről-ké i re adja a hála dásnak poharát, & a hallá fGzödö .szent
hagyom4nyokat ' Örömnek kelyhe volt eleddig s talán ezeniul se lészen keserü pohár, amikor áhitatos lél~k~cl járulnak hozzá az eljövendő unokák. Mult - Jelen és Jövő adnak igy egymásnak
szent találkozót, ahol megsubadulnak minden földi gondtól s Annak nevét hivják scgitségtll, akt ;
ör~kkévaló bélyegét reá. nyomja a sugárzó szempárra. a csókos ajakra, a li szia kezekre, a szeret~
sZivre s a halhatatlan lélekre, Maradj mindig ilyen oltári ereklye a mi családunkban, tc parányi
pohár, gyermekkorom drága, szent emléke!
•
Ilyen kOzponti helyet foglal el kiterjedt nagy c$aládunkban. a keresztény közösségben, , I
urvacso!at pohár, a kehely, amely ből az Uriszentvacsorát vessztlk ' lit már nem csupán ~árom-négy
gene~áclIY, hanem két ezredév tekint le ránk a multak eszmei magaslatáról, ahol és. a~lkor az. a
bor Igazán az Ur Jézus Krisztu i bordái kOzOI kiontott szent vér vala Addig nem IS Igen tu JJuk
ért~ke szerin~ megbecsO lni. amig csak a hagyományos keretek között ünnepelj Uk, mint.va ami csodát,
ami felett ml magunk szabadon rendelkezünk . Csak amikor a saját szivUnk vére ömlik a szenvedés
kes~rtl poharáb~ (vagy a kárhozat kelyhébe ) .csak amikor iga"l.án föl~ent áldozó papok letHlnk a
Jöld l élet oltárai mellett : akkor csakis akkor tudjuk magunkévá tenm a hálaadásnak poharál s a
hozzá fOz6dO szent hagyományokat. Örömnek kelyhe azok számára, akik eladdig Islen nélkUl
t6velyegtek és bánkódtak, Dicsőségnek kelyhe azok számára, akik általmentek a ~alál árnyékának
v~lgyén s még idejében reá találtak saját magukra Evangéliumi egyházunknak IS el a kehely a
Clmere : egykor a Husszilák harcos symboluma. Milyen jól esett látnunk ez! az orök soha el .~e~
muló jelvényt az egyszerU papi taláron, az egyházi középOIeten és a sZivek fö!ött, a megtl el
helyen; mert onnan fakadt annak bőséges forrása, onnan, onnan az Ur Jézus ,Kns:tus áldozalOS
szivéből. Addíg áll egyházunk , amig a kehely, az áldozat kelyhe, végk·. p kl nem apad
miközöttünk.
k'k
Ezeréves történelmi távlatb61 egy másik kehely int felénk. szegény Magya.rokra, a ~
,végiglártuk Dante poklának és purgatóriumának összes csarnoka!!. Oda nézzetek, vérelm, hogy a
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szemetek fénye a megaláztatások ostorcsapásaitól még el nem h?mályosult ... ·Oda nézzetek!
Kelet felé, ahol a hajnal· égfil moslan kél a Nap Eze.r év. előtt IS éppen Ilyen ~éIt6ságtelj~n
aniolIa ránk pazar sugarai~, amikor Etelközben hét MSI bajnok, hét vezér bal karján -:- a SZIve
felól - megnyitotta vér rCII, a drága nedüt közős kehelybe bocsátolták és abból rendre Ittak ...
Ha o jn módra is, ez volt az i ,azi áldozat, amellyel a Magyar életre-halálra elkötelezte magát

a

sz~Jödlses

jogok tIszteletére, hílségre, harcra, szenvedésre, örökös lusAra a Nemzet igazáért, a

haza javáért mosl és mindOrökké.
.
Ezl 'a kelyhet a Magyar sohé3: áruba nem bocsái.thatja, mással fOl ~em cserélheti. Alko~
mán os törvénye, hite, becsOlele s Ilz nagy század mmden öröme és minden bánata szegödlk
ehhiz a pohárhoz. a nemzeti áldozat kelyhéhez. Ezt a kel.yhet. a .~zabaqulásért való hálaadásnak
poharát a Magyarnak továbbra is szive véréből kell táplálma. Addig áll az Ország, amig a kehely
az áldozat kelyhe. végkép ki nem apad mik~zöttünk .
Oda nézzefek I Kelet felé, ahol a haJnal~égen mostan kél a Nap. Minden sugara egy-egy
. -magyar igazság: minden igazság - magyar gyözelem!
St>trftest>tö.

". Amit 'u lélek mond . • .
(Rabindranalh Togore : XC.)

Amikor kis gyermek valék, QZ l s/en is ugy
liint Ifi nekem, mint efJY Ryermek. Mintha csak
jdtszófdrsam lelt 110Ina ! MdskilUJnbtn nem tudtam
Ilo/na elllise/ni az emberi gyarlósdgol, azt a
nyomasztó gondol, hogy vagyok is, nem is. Akkoriban csupa aprtJ..cseprö dolgokkal fog/alkoztam.
l áfébureim is ilytnek 1101tak : eell jó nagy
homokbucka s vékony pálcikdk. Mindazondltal

e/6ttem mlndezeknfk mt'glJolt a maguk jelentör-ége
s jtiféks=erelmel éppen olyan nagyra tartottam,
m~nt a felnöttek a magukét. Gyermek ö Fensége
elo" me~haiolt a vi/dg. meri az én kicsirrfjségemben a \'ég telen titka tárult {el l elki szemei elöli,
Ugyanigy kell bdnnunk az ifjuval. Éretlen sege és taJJa,~ ' talatlansdga mlalt nem szabad öl lebtl(Si1lnO~k. qltekl Js megvan a joga. hORY osz .
ld yrészel kovftrlJe, Mert az örökkévaló lsten

hervadhatatlan koszoru! font feje köre s
(ül1be sl/gta, hogy e IIlldgnak minden kincse
ore.
OU vall hál a végtelen mlndenlJlt ... Olt
~ al/ertl/ekkor nyil!sdRóban. Of/J az i/jusdg- ereJélJelt. 011, .f! ferf/kor ~'g(Jadl bölcseségében. A
R~ndtalan jC/lik csak elokészület a komoly munkara s az ilet ju ra[nak boldog éloezelére.

P. b.

S i erettetm, most Ist~n gyermekei
vagyunk, és m ég n em lett nyilvánvalóvá,
bogy mi v é Je stü nk. de tudjuk
l
bogy hl. nyilvánv alóvá lest, huonI6kká
ok Ó bOUá ; mert m f g fogjuk Ót

!tstü

átol, amiot VAD ,

I. Ján. 3. 2.

Mit tehetünl(
a "Nemzeti Egység megteremtése
érdekében')
A proteatáus uellem b ivatása a magyar nemzet
k ű r ébo n : ez a [6 cim , mely alatt ez az el6adásso rozat i mmár II vóge feló jár. Megtisztelve tuem
magamat, hogy az O rszágos Bethlen Szövetség elnökségónok feluólitása folytában e bben én is réut
'·ebe tok. Öri.imömre szolgál. bogy éppen a mai
tbé ma jutott ue ke m ; biszeD amióta eszemet tudom,
ily CD iráuyban gourlolkoztam ; s lelkipászto ri bivatálIO m t erén iv eleitő l fos,' a olyan szellembeu igyekeztem DUlIlkálk odni. a mely n e m csak ~ Türolmi
rende luluek kedvez, hauem a keresztényi szeretet
l li ké lól áthatva teremti meg köztünk a mindnyájunk
áltill annyira óhajtott barmóniát, a apjrituális egységet a bóke88ég kötelókébe n.
.
Ez II gondolat vozórol most is. Ez a szellem
iili diadalát most itt ebbon a tosh'óri gyülekezetben
fi l
é vvel ma is é lő piispökiinknek,
7UUIC8
Józse/neTt a Protestáns E~ylotbou tarto:tt felol\'asása
után. Sok min den t örté nt ezalatt a félszáz eszteudő
alat!, a mirc lIe m s1. ivescn emlékezünk vi8sza ; d c
"lInnak ön!'n d etell momentnmok: ia. a melyek arra
öllz1 ökéluek, hogy a benn ök rojl6 ő rtó ket m egr:l~~d.
juk II kövctoUlló példakópen odaállitsuk a l,OVŐ
ue mzeclék dé Ezek közül csak ogy párat omhtek
fel. Elsóllo rban omlitcm a Báró Baldácsy Autal .f~le
ld a(lit\'Jlnyt, melyot a ka tholikna Mur a prolesl308
cgy bá:>.ak auy ag i és erkölcsi tá mogatására rcn~cl:
8 a melyu ok ál d ásai ban mind a II ogyházkerule
egy formán részesed ik. Nom a pén z itt a MdO/Og;,
hanom a'll !'g,)'8ég és tost'férispg nagy oh'8,
:~I
a re for máci ó egyházai nak: nllilősorban s:l'!em e t o
tartaniok hogyha részt a karnak vonni abban a
mentő n/unk /Iban a molynek célja végeredményébo!l
,
•
.
' lá
A két
a NeOlzoti I<::gy ség int ézautnyos blztOSI eR.
. a
irányelv kÖzött lebeletlen észre nem \'COI.II •
•
•
• •
•
n .. ... zatszcr
szorol! logikai, monJba.tn ~ o ,
s "~.'" k Dem.
ka pc80latot; hiuon addIg hiá ba 18 beszélun
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, eti eg,,'r"Ségról amig mi k öztünk, a búi oHá r és
biai tiiz bely mellett nincs meg II. feltétJ e n és ~or
bi l.aUan protee:táD. egység,. aw~ l y re lehet építeni,
amely megill önwagában n, mlDt a tenger b Abo r~
gúa kózben nyugodtan és m éltóságtrljeson lU. ég be
nr uló uikllUd l : ha ugy tel n i k a u abads.1 gn obor
" menyonrdg kikötőj ében.
De ue ragadtaunt el m agunkat a haSOnl at
köhöi ingere liltal. Maradju n k c::..ak a tá rgyllál.
Állapitsuk meg. bogy a rendtiviili, isteni jótétemény
.. li mba me n ő nSM Alapit\""ány nem hod-a meg
teljes mérté kben ut 32; ertöIC!l! . kumalot, amit
pedig a jubilá ne alapító megdicsóiilL emléke joggal
eldrhaioU \""01 01& töliink, akit az 6 örökébe léptiin k
I a kik felel ősök vagynnk \"ele n emben nem csupán
a hüséges gazdaaAgi kezelés 8 a pontos u á madh
erejéig, haoem miodozektól elgondolva és eh"'ooaltoztat-ra , fel elősek. VAgyun k a benne rejlő intencióké r t.
is, Amelyek llem tes tiek, han e m :\ belátó, mogértö
é.i s zerető lé leknek magVlli és gytimö lcaei. F..gyik
ily e n rejtett. magva eone k a fejerleimi alapitduynak
3% leU f"olna, bogy:l protestáns püs pökö k e nöl·l!nc
hol egyik, bo i másik: an l!Íhan, akarom mondani
pa rochiá n gyü lte k volna
egybe megbeszé leorl6
a mi ndhárom iránt é rd e k lődő közö! iigyeket~ hogy
az után az ország tan!Ícsában egJ'i'ln tetii progm m m
a la pjá n lé phess e ne k: fel s odabaza is, ki·k i a m a g l\
keriileté ben, paralle l vonalban b aladn\ adja ki a
j e lu4 t., amelynek m indenki szivesen e ngedelweske
di k, ha előre tudja, bogy a kontroverz kérd éle k
kld r.í,d f"al
egy e dül
a
közjó lét.
Iste norszá·
g:'inak föl d i birod:'tIwa lebeg a lelki szemei eMU.
ilyen tanáca kozás csak egy volt Miskolcon ,
néha i Kun !Jer/ala n piispök házá n á l 1877·be n . Az
e lsó éi! uto lsó. Mert. az évi rendes közgyiilésok
utá n tartott L"irsasvaceorák ezt a vezé r kari prtek ez·
letet alig pötolba tt:ik ; s a kés ő b hi f'g,rházpolilikai
tö rvé nye k hatáSA a latt létrejött közös pro testáns
bizottság m ár m ás nyolU o kon indult e l s ml'g \'an
3Z :l. szépséghib:íja, hogy a7. Uu itá ri ueleillvé re kl't a
maga é rd ek {~ iI Illunkaköré be nem vo n la be. S i~~'
megtörté nt é8 megtörlé ll ik AZ az anpllllllin _ am it
oem pan<lukéjlen, d e sHjná la ttal hozo k fel - bogy
itt e bbe li a te re mben is , amig a lblcUcey - gyil lésoke n
elosztj ák akorillotekne k egY('1l1A mé rté kbe n konle m ·
pi á lt éli kintalt é "i j á ra lldólI:lgot, :ldd ig j ó lestvé r<> k
vagsu n k, de :lmikor tö b bn r ire köz\'otle nül utánA. a
közös , Pro~e stá ns Bi:l:ott s (lg' ta ná c ft ko:l:ik , az ullitá riu lI
teil~l"érp knek ilzégyo nll:l:c mre el kell távoznio k. Pem g.
ha ke\: o~e u vagy nllk is , ha negó nye k vagyunk i ~,
az :1 ~· igail zt.'\híil nllir; mind ig lllC'gvolt és mintlig weg'
lesz, bogy a cé lt , a z eszközökkel nom tévesz t j Uk
ÖS!lze 8 t l1djuk egész jó l, hogy talán Ilél kiiliink IS
~igan tovflbb ro rognl!. Il világ kereke ; de h a m:í r
lU \'a gyuuk _ s Cll nek igy kelIeit lennic osz'
t:'i ly réllúink melle lt, . amelye l II Ir.özja\' ak bó l élvoz ni
lste n után II; zl'rellc ~é nk \'an , ké rjUk II 1I111uka d i cső ·
8t"ges terh"'I. kórjilk az e rk ölc,,; folol(iHsóg nok a zt a
' mé rt jlkél, :l lI udy johbra.halra kö toloz" a 111fl glIn k
té azé ról IIjánljuk: 1\ fin 8:í~uak le lké t, Ill,-Iy á lta l
kial1juk: t Abba. az az szere l mo. Atya . . . c
I!:nnek az édes Atyának va,lu' uuk gye r mekei

mi is, a kik u i.Ümi Ü!remt6s 61- \'il.t.~k,
_
,.
böl
.!:....&
k . L •
_
nna n j a
cae~fi::;.,ne hh ~ l b.3 beloteki nlve:. h'l jnk ho \"
al. 6 orök te r \"e mlUQeniiit Ó601 hos elő ' . t ' "
I\dd I'g ne~ 1)1-h e.n, amig
' a t 1\ m i ml'gl"i~l!lt
"J~ . 8
'("il • •
~ okat IIUá ue m te remti a l"i1:tgooág ~8 a Ul!rctN
}flg)·ében. A teft1m tmenjc k bcl:ithnlulllu\ \" /U to..n b i.
ball, azok ban i., amelye k má r kihalta k .sok. b.."\ .
IL
'
nil!,
ame. ye .. nleg eZlltAn fognak meguiillltni mintle niiU
ott \"a n a m üvéui k& j l'g)', amelyMI a a' öriik Alko.
Ilista iam erii nk. L.1 tjátok i!b ból, lá t ju lIIi lldC! uk i. nki •
Ilek , ae ule va n II lá t:\st1l , hogy am i A \'ilágnn a
tá.rgyakban . a u e mé lye kbeu , u idük for!":\s1ba n
a" eseme n yek l ö r\"é nyn.eri.i leuj hb:i b:lll khlijnfél~
é. ell eutet ~ - a é;!l1um omnium con/ra omnu6 be nne egy és Ug)·a ll1u • .:U :.i. n uilyc n á(U s dü hn' \
to m bol is A ha ro. aa 6 torny a köriil . \ os.~l1 y tl r".
nyege tl'e o lyko r :U ö irslelli l eki utélyó t. ~ e 1ll(i1tÓSlig:íI ,
aaé rt mégis csak fl a1: , !lki a t iilek l'll l!!t l'hn\l ll ~\vlll
a k ö tendő bé keoknu\ \lyok n flÍ. iit.i:J bold ogitó pccsHd ,
am e lye n megllyu gszik, w egn plg ui k aláu tl al (8
o ngede lmesséR-Itt'I, győz ö és legyö, ö tl l'gy:'I r.\u t.
Halljá tok, cbbő l h allha tj a uli ndc.nld , a k. illl'k fii lc
van . a ballasrn, hogy II kij e len t.és is ("8ft k ABC ve l
ke zd6dhetik: II eze lr:ből :11. egyszerU (Is kez(l e ll egc'l
alaphangokból kiinduh' :!, ' fokról· fokra és nyollH'ó llI)'o mm gazda godva. tis1!tllh' l\ és nomt>Sl'{h'o leh et
egr k és őbbi kMsz:\k gye r moke i ~ z:\ lU li r:\ :IZ ~: I c t
kij u y\"é~ek pgy·egy fejeze te, IUclyh ~ :lugy:tli brok
8Zolgál"-"\tjH a kil áró z('061 ; §,t,\'czetve és bebocs:ít f:l
be.uuiinkot a világo k é riotk uó t)Onlja in ke teulii! :11
IJ rnak közve tle n közelé be.
Aki igy lá l.j n és a li: idn'! 9lIég lihon)'o9 e lóérzc
té 'l'el reolé li a z Is te ni mag:ib s :tld
il!Y h:lllja
és igy ér loluwr,l 111. istoni !t :t;~jl a t ll ~\k :l \' iI :\~ I:írlll :i i
fö lti di fl tl alm ;J ~a n sz:'lrllyaI 6 u imroll ilíj:i t, :1% nem
" 11:: megiitköz ni ~ 1 %OIl , hegy nl ~~ :\tcu lll la lle U!
m indi 'y oly:m ti il:d ll , m i nt a r. :lIIy:\ i ;lter;,"'l"t; hogy
Ol.t' lr: o ~olyk o r fel hö kbe burkolózik s mord k~Jl;ll~1\
moslo ha Ilo no t. ho ni :1 Ill i ;;r.;\tl\ lIl1km fl UI('~ f:Jgr:Hlztp
Jol mOllolyt a gye rme k. ajk :i n il>. A rl'rl' m~ólI (' k r.z~ (! 1
iB m eg v:lI\ lIak a lI\!Ig:\ telj :l i : mll rt • lux '~ le(f 6r f~ '
• II BÖlélségboll cs:\k :lnll á. 1 in k:ibh ll ltí)h Z ~ k, 1\l :\J,1
:\tr:\g yog ús ellgitr k;:l \'é kbc n tii ll.Wkol :I Z li Ig:11 \,dá,
go.~s:\ g:l, :I z :Jt yll i és an r ai Arc. 1\11il'Iyon rol t ~s
IIzl' plő uiuCien .
.
Ilye n l'1lI ... llted l'll nc mpon tó l tc kln li'e lII:1glln ·
kat, stlrS\lllkat , l'leUin ko t, kcroszll'ny :l1I ,. N S: ~{,1l 1 cg:r ·
házuuk iÍs magya r h:lz:í nk sonlÍL UB élcth bo ~ ('1I
lát.nunk, l\(lgr h ~ r1ll 0 1l1lr i TO ki\' :'i. ll td o ~ ll " ('JJ tt mlk
10be"ő szent c 51: II ne mzeti e,!!ysög, ozt ~ll k." ~
e;,:y;zked ó9 á r:í n C'I \l 01ll (lrhe lj iik l(e ll,lclc t.L J.lg fl ·
azouyok é9 po lg:i ri k öt el (>iI~égén;l' t ill , fis. 1I.~",~tt
el' .. ithetne k r:l j tll nk [I. lII é lt áll yO~ ~ :lg ha ta rlu k,' zölt
s i e bc("iliilnóm a z ezekbe n rej!1I e rkö lcII; 1:Irl :l.l~Hl t,
ha aze re pilket a rege nerJtió IIlI~r. ,lIl1nlk;'J:lb~~~
kót" '~he \"O\l\l~\II1 : d o 1\ S:ITj U:lk a c81r.\hól kr ll
indnin iII ; a fa ~\:d í~\s l,;n:sónok, II ~?(.p~6ghn bor~11~
dn\g. fos to mkor(l unn:lk :1 griik órból k.}1t lapl l\ lkoZII II\ .
- -1'l 1 l"t'lII
i,,(lJ
· énok. o lr lls:\MiMt
~ 8\
, ne k I1:1 11 :\lm
a l\lI
~
ro
..'1
'
b'
l
ko
ll
é
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l'é
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IilNfI'AR'US l!RTes.TO
d.bb nlolllUObiku. bereüdea4!., .. oly C*odli lr~l mIveit
• Illullbn, rdéR miudig elég or6. ól olég függetl eu
hoU poaiciójU a ,il.ig ue nl ébeu l, meitarba,
~~~'rait ... ilJetétt(>len betörtSlektól 8ondo.ao meg6 ~ e I él6 péld4kbnn lIemlóUeu:e. Irö"öllyében

1r~t'~lred6 de o oporto~uló hajlawIlinál fogva móg
,mi:dig 'bám"éukodó publikum előtt, hogy az .5
"borába tartó.ótat

logyelem, nem . a
jutalom reménye,:ballem 'áthaLaIIIm ..'IaIr CiIIIII:
Ö.. ro al Öli" onrigolr lakóival, Ül élők serogével
II. we&dic.6ült lelkek b'irodalmbal.
.
Ma bocaátualr le a .irba egy olyan toatvérL, alrl
az egyforma.ág kül .eje alatt egyetemel emberi
nivet hordozott I geometriai arányban növekedett
el6Uünlr. te. tben és lélekben, amiot folytou. folyvlist
közeledett az Egy.ég örök tutlejébol, az él6 laten bez. A nŐ itt elnémul. A dogma tan4cltalanul '"
meg II kUlzöb elótt, amolyre es li nŐ van oda Jebel ve : Ö rö kk ÓvaI6~á g. Itt. már Clak imádk02ui éY
öneudesui lehet, bogy AZ ig' rol betea, a megváltá8
müvo beleje:u5döU s II conciliumok ,ötét. átkai m eg
Dem togantak.
Ó maga fOgy munkb, lIioos, baszuos , nép
él ialeues életnek AIdozatol kövotASj o, a legmeggy6z6bb argumentum ame' lett, hogy a m ának él a
bolnapnak tervezgetései máaként olvadhatns& bele
egy nagy fogyaégbe, as iateni öntudat ö ncél u re m e·
kébe, ahol I'ilf' pour I'~rl - az élet müvéllZe, Az
neki tog igazat. adoi, aki a te ngert 110m akarta
a tetl,)'c róvel kimeríteni, hanem inká bb elmerült
annak végtele njébeo' Ilyen f6papnak é n is sziveseu
lannék a hal.atója hiue n mcg ball bár, m ég
miod ig lI1ól, beszél. UyeD buvárral én is 82iveson
leadHok az emberi sziv fen ekére. hogJ' ott egyiltte·
len kUUSBUk IBtentlek mélyu~geit. . lli~tos vagyok
benne, hogy ok08 tapAsztal attfll, a lélek ~zemeivel
ki fOljjuk kerülni a sell:élyes zlitonyokat, aruiken
élet é. teU)'é",zuL nincsen: cilak sajál magunknak
megkövl'iledctt romja i.
Amit lereilünk, az bát n e lu II. kiviilr61 re{mk
eről211kolt m eslkrsl'ge~ cllyror mallág, amelyböl el ltöl WIÖtl ~ lélek, hanem ru em IJeri lélek. örök vágyaiböl u rpdló egység, amely nőtwn - nő,II minticl6ben
lét~1l távolik. végiiI is Ahhoz tér, Abb:ul találja
fel Qnllll~gAt , aki mjndendh~n - mjnd~n. fo':bben vau
lj wagyar{ilata ugy vélem _
:lUu ak a jé,Hlsi
mondAanak i., nl elyet idők aorán külön(óle módoa
frlelme ztck s mely igy hangzik : tJl;n él az ..... tya
e,,, vagynn k 1- . I:<:gység, m ely tart nlmaa, átélt" át'nett, átJlZenvedett lelki egysóg, umclYllok ezellem i
flNaet~ és monnyei dicllőat"ge egyet le n igaz hivő
t:~Gtt ~mC8en elzútva; hiilzeu a KriRztu8 maga aom
ku~~elztő fia önmagába zl'Lrkoz6 , Il!lU em elmélyetlő
éli oom agdba foglaló istell f.:ll.!t.
EIt a l elki ~ cg,Ységet ,!!:yönyiirUen példfu:za Pál
apo.tol, a mikor a z ujolluan alakult Kereszté ny
AoY,a uetegyhazat II
Krisz lus testének mondJ·'
ame ynek
'.
,
Ul i la egyeuké nt Illajai vngyunk. Ez az
.
~~g~lIlznllul cllak akko r cgésuélj;cs, akkor végezhet
el entIIrtó mllnkát öUlnagáball és nkkor töl ti be II.
u
JII. .~ te r . oudolata '
· a.
. atá.
zerml
\"Ihigon
nerue.
elbu'
e• " ,hO&>,ba UJind en egyu tal poutosau 'fégezi a
DOW

a vall:

maga leood6Jét, egyik a w:bi ba oelO iri&1kedlk
e!p'ik: " m áaill:~t le nom bec. UIi, (l8yik a lIIi.iknak
dlce6aőgo 68 lla~te ..égo ut{iu Il11W 6bitozik. '=
tMt - ép lólell:: mintha csall: a adoa szentjeine~
gyakorlati bölcae8lt"ge cS90dlllne meg Me'lI:ben a
a szilva kban ili i
~
I:híborg6, boteg testben elaaluyul a lélek is.
Egóntóge" j ól fegyelmezett, kitartó tettben njabb
leudllletot, sasszárnyakat kap a lélek. Ennek erejé .
'fel emelll:ed ík az Illte nhez. Enuell: hatalmánál fogva
hajol 10 üdvének vagy lI:úrbozatánall: 08zt4lytár!!'aihoz
az e mberokhez, akiknell: az ilyen bősi lelkekbe:
van nain d eo reménysége.
Ami e uerint igaz az egyea embetről, igaz
II cll6hídról , 82 emberi
tánadalomról, haláról él
allyaszeotegybárról egya ránt. Azért jár kel közöttünk
ma annyi bold ogtalan ember, mert önhibájából
vagy ft körülmények keovezőtlen alakul ..", rolylá~
II ua",y világégés poklAhan elvcuitette lelki
ogyenllulyát, amit II ctömörléaig hajnolt gyönyör
aligha fog holy re billentcui. Azért van annyi bábaruban é l6 bázuafél s annyi vúlóper, mert a kül.6
frigyk ötós m ellett sok eset be II hiányzik a tökélee8sé~ kötele II tlzeretet, amely a kölöobö,6 emUikön
uö\'ekedett, kiilönböző traditiók nyomdokaiba l épkedő
feleket. bo l tJo~ éa boldogitó le lk i egységbe torra" taná ö'lze. S abol beteg II család, ott beteg a lársadalom ill. Hiába hallgatja Beethoveni<, az ible\
monnyei In:férájából lerángat ja a közöu8ége-a mindonuapi "let ezor goudja, II kéttég, a bizouytalanság.
az örökös elégedetle nség , amely pazllr módra wnDeli
az é let bolda:'igának a2 utonállóit. Külön célok,
kiilön é rtl(fkek, kotte riflk , oll%tAlyot, p~rtok é.il lele·
kezetek i12örnyüspge" dilbarwouiáJa: ki tud iH
eligazodni? Ki tudja megadni az egószsége, alap·
hangot., amelyre a megnyugtató akkordokat lehellllt
épHen i. Ki tudja megpr6bálni a lehetetlent, hogy
önön magán feliilcm elt ed jé k ? - Senki . Soha aenti
az Ur J él:uS Krisztu,oll kivi.II, aki valaha megjósol ta
s ma il! mO'II1ja fülünk hllllatára : "Vol/amely hi_

tJnmagJhan

m~gha$onliA#

tlpuulul .1.8".

Ugy dc, mit csináltak hát az egy házak, a fi·
10zMiák, a tluloruáopos rendszer,elc 8 ezeknek
ullzályniba fogózkodószere uUlótl ell jóléti int~z m é ~ye~,
hogy n saját tárukon okuh'u ae tmltak mlOdezldel~
ezcn IlZ iga zi e redendó bilnöu, Illllely kivált _8 ml
szegényeB magyar világunkon idő u kén t ~o oy.r8 e.l.
bat.'l.lma800olt 11 Mindjá rt megmondom, bogy mit
caiutiltak •.
Az egyb:iznk vitatkoztak, vO'"engtet,
vil:\gi hat .l lom ,·el8z6pa.ipAj:iu lo\'ugoltn., eleven
máglyák tilzé llél énekelték a '1'edenmot, kőből
épitettok hatalmaB templomoka., telvo a mUvész~t
ragyogó Ir.illcacil·el, ahelyctt, hogy II kol~IISllak IB
II kebelüben lakozó SzclJtlólek temJllom:H Igyekeztet:
volna megnmt:ltni, J ézus BT.!!v:lival sz6l va : .Isleunell:
orBzága tibeunotek vagyo.H . A filozófiák ilre,
Ok08kod:í8lml, vngy pedig jinflmitá8llal a ll:artat: l elfed ezni oly igal!ságokat., amelyek a dolgok lénr~g2t
alkoljl\k " kimerültek a vitatkolló elmélelete ll: 81V r
laposó ma lnlán s ott bag}' va 82 e mberi lelket
az 19norabiwtl8 sötét kapuj a előtt, a molyen tul eaat:
az örvény t6tong, a mely bit. t, üdvöt éa életet

UNITÁRIUS. ~RTESITÓ
810101111101 fenyegot . Éli a tu{l omány .. . . t Nos hát
• &udomáoDyal mog lehetünk elégedve, mert a
lDo4ora kor ninvonalán áll; do még mindig csak
a &-areeelt, a kiválulztottak 8ajálja, altik oracnhtm.
.erö kijelenté.eikkel lok
megoldatlan
rejtélyt

takarnak el
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a tudományszomjlI s ifju el61 ak i a
kétszerkettő birtokában már azt hin.i, hogy m eghóditotl.a a világot I kimer itette a végtelent.
Ecclo_ia militaos, a te Jézusod nem ilyen
fegyverekkel harcolt.. Ó oda tartotta a másik orcá·
ját i, ; nemcsak $zófJ~1 mondta, oda is tarlotta.
Hölceoflég lakre, j ó lesz vil8zatérned Socrat6shez,
aki ugyan módneroeon heiamerl(', bogy semmit so
tud , de 3z{ rt egy DlIgy lélelek martirumában bejárta
balbatatlanaág utait. Tudomány tárháza, ollsd el
1'IIkitó rflflekloraidat é, gyujtsd meg a cella méC8Tilágját, 1oI00elynek deren,ll;ő fénye mellett t öbbet,
jobbat, uebbet, igazabbat foglz látni önmagad ból
•• köroYE'letedből, miut a londoni vásár nyegléi
között. A te ti8ded nem a tud\h egéne i itt-ott
egy apró réu let, amit nagy ~ oká ra botlásol!: után ha
megiemerünk a \/ár a phalanster nnott egy forma·
• ága: a veg}'kon}'hának uürke kolooiája.
Egy percre le ueretném, h ogyha kedves hallgatóim azt hinnók felőlem, hogy én akár az egyháznak (ex ofro), akár a m ozo ri á nak, akár a tudománynak elleo8ége volnék, vagy 8zámbavehetó
nyilyáotartott eredményeit kicsi nyelné m. T ávol va D
· tőlem minden ilyen
okvetetlenkedő
magatartás.
Nem is én mondom ezeket a 80lyOll igauágoka.t.,
hanem egy beteg világnak lel "-e, mely a hozzákösftledő gyógyitóhoz igy azól: . On·os
gyógyiLId
meg magadatc I
A mi Mob ácll ba és Trian onba oltott bus· beteg
vilAgDnk, fo~ozva az önvád marcangol6 érzetével,
zoKja fülünk~ ezeket a szavakat. S addig n incs é8
nem lehet nyugalo m bent a lelkek
mélyén és béke
,
künn a határokon, a mig éu, eró ós oly szent akarat
hiiba sorvadoznak itt az átok.suly alatt. A nemtéti megnjhodáB vágya ott van ~indeo magyar
kebelében. Ki óhajtana inkább ujból ép, eró$,
egéu.ség"'I, tiu.ta ell nemcI lenni, mint a beteg,
aki\ II nyavaja oda8zpgezett ·ágya deukáJához, a ld
el van zárva a nyilt nabad égbolt, a hímporr!!.!
telitett napsugarai levegő élvézetét6\? Hogyha a
maga lábán ki nem mehet, nyillsnk meg legalább
III ablakot, hogy azon beáradjon az éltet6,
áldó
napvilág, elpuntit'l"s a kóroko1.ó cs; rákat s átalakh.V8 a beteg,óget magAt a leltámad ás, a resllrrecti6
bámnlatol eaztödvé. A lboak' tiaztitó tüze talán
elérte oiluDt a tetőpontot. MOlt kulminál R nagy
öllueomlás után a kilencedik ellzteodóben, amely
kiinduló pontja lebet hazánk é, nem:zetliok életé·
ben nem csupán egy értékes politikai orientácilmsk:,
hanem a lelki feuü lt,ég él önmagunkba zárkó·
I:ottaág meguliptével 81 anyagi, ezellemi és er"
kölcal értékek igazi megbecBlilé8ének él a nemzeti
koullolldAoló .R Nemzeti Egy.ég- megteremtéaének,
Erre a fenl4ge'lI célra, erre aB óriáli feladatra
• a "elejáró nent köteleIlógekre hivjuk: fel ez al ..
talODlmal a houánt közfll1j,lIó, velünk együtt érl6
'tOUMt.állt tduadalom fineimét. Mej Vi!o81ot lel·
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kem mélY6n gyihMve arról, hogy igén tél
vam, nem léuen pusztában kiáltó tzóllai. en ,ua.
mit " k'I" á 110 k
·
,mer
a
,
a
mIre
60
künt
él
b",
'd
k'r
. mIn enIt
Igyel me7:teték, ugyaoazt kh'á nja a körül··tt·- It
roh:1nó .élet á rja és mindnyájuok igazi lét:rd::e
Azt I. I. hog! 6rtsiik meg egymást 8 !átyolt ,etv~
a m ultakr~, Igyekezzüuk. a fe l eke~oti félt~ kenY léget
és pártpollt ik.ai elői téletet legyőzni és 111. ezekre pa.
zarolt E'netgiát bel yes mederbe ro .... a a
.
k·' ·ól' b
'
nem7:etl
07:J t, éke é8 haladáB szolgálatába állitani.
.
Nem okvetlenül nilséges külföldi példák után
IOdoluunk, de a7:órt nem leu tal án érdel,telen reá
mutatnom a7:okra az egYlégeait6 mozgahnakra, ' a
melyekkel legalább egyes d iating ... ált ké[lviselóiok
utján állandó kapc.olatot tartunk fenn a külföl_
dön. JHit é8 Szolgálati ( Fai~h and Order) c alaH
krisztusi lelkilletü vezeremberek arra törekszenek
hogy tömöritsék II kere,ztéuység szabad csapatait
egy egységes tá borba, II mely egysége, hitvallás
egységell liturgia Óli II lehetőleg egységes egyház~
kormá nyzati elv alapján ve,\!ye fel a harcot lsten
békéje érdekében a7: egyhbak kül ső és belső elleo .
ségeivel szemben. A kik ennek a ' 01 ozgalomoak
Genfben és egyébiitt tartott méltóságteljes tanácskozáaa ;u személye.en réllztvettek, ta nuságot lebet.
nek a t á rgyalások emelkedett szelleDl<', az azokon
uralkodó testvér-barátság 8 enel együtt a Kriutus
egyházának dicsős éges j Öl'őj ébe l1 vetett diadalma!
hit mellett.
K özel ebb rő l ilDlerjiik az e~b;il:ak világ~zö
,
vetségét (World Alliance) az általános béke ügyének érdekében, a mely nek nHlD káluaiban itthon
és a kö lföldön nem egyszer volt alkalmunk réht·
veoDi. Egyik ilyen konferenciáról (Stockhol m) épeo
ennek a% elóadáuoroutnak a keretében ia hallot·
tunk érdekea beuámolót CO/clo r János aliától.
Mindamellett, hogy ki\·l\!t az utódállamok: képd·
8elói között még miod ig megvau a világháboTll
ntán ezekn ek az atmosferáj ll bau a nem:etiségi érzékenység, a lelki d illposiciók mégia a legjobb
irányba mulatnak: , mcrL a Nyugat protestáns ,'eze'
tói vel bizalma8 tanácsba s ik~rijlt ösueh oznnnk a
Kelet Orthodox eg)'há:dejedolmeit. Es ez már
magábau i8 nép eredmény, CBak aRjmilni I.eh~ l,
hogya római egyház állás pontja eZEel ~~ üdvös
mo~galomOlal szenlbon még milldig. a regl .. tartó%.
kodó állóspont . pedig ft mikor a vllá~béke ugyéről
VBn azó, ott a világ katholiku8l!.inak: la meg . kel·
lene tal ál niok a modu8 vivenclit., legalább \'"llági
"ezérfértiak. közreOlllködése által. Enel Ró n~a
mitse vear;itcue, S6t kilép'l"e a pou ton ft ISplendid
isolatione uercpéből, mérh etetlen uolgálatot ~eh~tn;
a Béke tlgyének s megmenteué Baját blveloe
mill ióit i8 egy ujabb hábont Moloch jától.
Il ren s halonló nClUzetközi táraulatOkt.ól al
, •
,
érdemét elVitatn
b átor kezdeményezée Jog t
8
. é
n em lohet. S bár akitilzött iráoyban teendó.le;/r'
aek: még mi odig a tnpogatód:llÚa . jell~gé"~~üt:1I kj~
azt el kell i.mernUnk, hogy ~z Ideáhs le é. :nnak
alakitátában, a progra m k'tü~.!8ébca
k/jlö~
az id6k aor(m l een dő nll'lp·alólltAe4bau 1\
lcent Ug10ek jó lIoIg41lltot tettek.
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Nem sziikaége. kópiát 'l'" elloiink ró luk" Mert
ogyil tudjuk, hogy loind en Ilemzctnek 1\ 9~Ját 101·
kéMI keH kitcnuelllio lIlIokat. .!~Z 610tl1(16 mclY8ég~s
. ..
okat "wei,-ok az uJJ<ÍlIZületéa IHlgy mil·
pnoclpmmoz lt itJ'á
. k és :lllandÓ~ ItJ
. . ll' .
I e".. r 61 .
OCDlZ{'(
16 ul
'I"
e
"1 II l n e e c
' . ' kre .Szük.ég nektek: t1J• on llllU IUl
"
'
'od o' f aru:eu
'
,
_u8mz......
mondja •Jézns nz érdeklőd "• . f lIIom
:
k Mor::dja oeldiok i~ nia e ~ ' e ebben a test'l"é r l
~~üiekezetbeo . Mert ehhez az ujj:hziiletéshcz tih6 ·
' büneib61 mcgváll:IUdó 1'iI:ign ak össze, re d ,' k 0"1
~
. m eg s za~
'
ménJ'sége. Ei t pedig ne m igen h oz IHilla
ttl un kra m á~ . mi nt a magnok Ól m:\ao k n 6l"olése.
A c.aládi és iskolai ne velés. És II fel n6ttpk 0 0'1'" 0·
lése, ami nálunk egéneu napjain kig el h:ul y.ag~ l t
teriHel ,"olt. Aru ilyell a gy ermek, olyali :ol férh 11;
I bár milld ani k ű nt igyehzik elhagyni a grerulak.
iloz iJlenrl6 dolgok" t, - grorolekkorbllll nyert be·
. ,orulisolt eJti,érnelr: beuutiuket II si rig I magua.b .
jn m iudörökro emberi j "lll'miin k !llar ~onálalt
Hálá.s talaj 3 gyermeki lélek : {iltenün k beléje
tÜlke él bozót helyett. drágot·, nemcs növényt,
amely gazdagitja és bÖl'"enter mól'"é t es7.i " ne mzet i
élet. kertjét. CA DiI.29 .. Isten !J.trljt, m ondja Petőf i:
Gyom I 1'"irág \'fIn elég benne; de ra jt lll ,k s;:ülóköo
él taoitóko n él a lelk i pász.torokon fvn lul meg ,
hogy a gyomot. köt ülünk kiirtl'"3, lsten di c sős égére
I II han jaV'á ra ui nel, illal os, szép V'ir;igok nyilja nak
miodenfolé. Szioe., illatos. nép virágai !Il'! IstpIlbeO
vetett diadalmas h itoek, alllely erkölc"i l'letüukue k
il egJ'otleo létalapja . .Ah ol ez a k ettő, m int a
virág és a gyümölca egy:uast kiegéni tik, ott. rend
"ao és nyugalom a lekiismeretben, ott t iszta a
ház tájéka, ott megeléged ás ho nol a ui,ekbeo, a
kevés - megoszt,a - m ogsokasodik: szó ... al, fUf'g·
ilmétlódnek az el'" allgéliumi csodák, mintha KrintuI
urunk ismétl a földöll jar na, milldeue kkel j ól tel'"én.
De hinell ke15égeli Dell) ueoved , hogy Ó j ár
közöttünk az ól'"igasz talóé8 blitoritó lelkéne k ereje'l'f'1 i
mert ha nem igy vollla, már régen feludtuk .,olua
az egyenetlen küzdelmet, beletöródve a dolgok
kén1 ue r6. állapotAba, amelyen mi a maguuk orejt'!l
már nem igell vAho.ttatbatunk. Itt jár " öl:öttün k :
é:. a nemesebb lelkekben rnegcselldül az 6 hangja:
blnatok. éll meggyóuem a világot. S ennek a
l'ihigfölötti diadalnak pJMr.:otébell io t buzdit ma
Dli~ket .itt, ebben a te"t~éri g)!ülokezetben:
"FiacIkáim, uerenétek egyuf<Ílt _ Uj paranc1olatot
ad ok Ilektek , hogy egymált nerelsétek: . ' B biztosak
lehettink affelöl , hogy a l.ol ez a krisztuli jelszó
nem c.tnpán csengő ére é, peng6 cimbalom, ha nem
~16 valódg, aiéJek gyümölcl!öz6 hitvallása a I zürke,
komo r bélkötIlapok apró Jótetteibeo, emberie.
hállálmódba o, még az á llatokkal nembe ll i.
mutatk?zó neltd él konyörölet.el énélben , ott a
nemlell a egylég arllnyulÜait növik egybe
81 egymiu leUvériel Jóindulattal az önfeláldozá,ig
uere16,nivek : a a párkA k ezt ~ arany fon. lat el
nem
., "'<'bal)"
'
n '
.
,mer t az be le vau Idege
... e a törté.
ele ~ ElUö,v_Óu~Unek i. talli remek ébe, 8mel"oek
lu ve . m_rlstg.
.
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m éllós:'igba vetett reodületlen bitUnket. S~e,ef.em'
az IstelIt, mett ó teremtett engemet, It. IJzeretelll.
Í\~ embert, lÍIett Ő az örök alkotÓIlat: gyermeke..
Ih ei)'éb nem. ez 1\ Izeot. viazony, amely köztiink';
~s az hit en között mindörökre fenn §.ll • a Krintulbart
nyert II legszebb öll tud ato~ kifejezést, kötelezbfltne
tn ln d uy;íj unkat arra, hog}' mint egy nagy családnak
talljai egyw áual n ere letben éljünk I oe ellgedjük ,
hogy ak:i r faji, akár fel, kezeti jellzavakkal miköténk
m esterségelJ V'álantó falakat emeljenek az emberek.
Mily szóp és jó az: Atyafiltknak békeIlégbeo
... aló együt tla t:07.áluk ! - mondja a %loháriró. Hát
ő ezt bizonyá ra Ilom elméletnek száll ta, banem a
gy:.korlati életb(' n melog 8liHel él alázatol lélekkel
meK ia l'"alósi totta . A valóságo ak boldog él boldogitlio
é lvezete adta aj kHira eteket. a neme. veretü In.,a~
bogy a názadok m e!gyéj én álln, mi i, átveogyiik
II bellue megd icaőült illteni hangulatot & azt a
maguok körébell megteremt.elli I utódainkra ia átörökiteni igyekezzünk.
H itel6daiuktöl reánk maradt II proteatáua
.zellem elkötelctó, nent öröksége. A mi proteIJtaciónk
Ilem tiltakozás, banem l'"al1ástétel a megiamert
Igauág m ellett. Mi att a szabadvisgáJódáa és a
lelkiismeret jogán to\'ábbra ia Bértetlellül ki.,.ánjuk
feu tartalli, ti u leletheo tartva egylltla l at" őai Allya.
&i:elltelQ'báz minden megnyilatkozáa!, mely magyar '
fajnnkat el66 ateut. királyunk uralkodása alatt. a
nyugati civilizat ióboz c.atolta. Mi nem bllntunk
8enkit minket 8e bán tson sellki ae, S ha un mód
reá és kinálkozik kedvező alkalOM, a lelkeu' eln
8zóv iták leza jlá.a Utáll, abban l'"anenye!.Zünk egy'
m á 88al, h ogy ki tud többet te nni a magyar nemte\
fájó sebalDek m egy ógyitására, ki tud ál' .. ozatolan
népen nagyobb miniót kife~telli a nem" .et igazainak
eIi8 merte~.ésé re itt hOll n ~ hál:bao ~. , künn idegen
népek uovetségében? KI tud m ~g;" lewondlisok á rán
ie közplehb férkőzni a lle mzetoel/ ~ ló Jelk-ülmer et#l!eJ",
ébrentart.a beuno az tgatp/~gol bteo itélel~ben
vel oU IJellt hitet"
•
.
Bizony csak a~~nl ~11. S ime miDdjlirt W:lég
mod t!:t alkalom nylhl. a közö" mezőn a nemnti
munkaterv meg\"slóutá.ára.
Nem a Ha~el tornya égité.éHet, bam~m annak
8 t()ronyllak ledönt41ébe,z h.iTJak meg titeket ked.e8
testvéf9i~ •. Elég lOU Vo rcoi ' \:Db, bog]' e~y azon
n :m zet fial oem érteh,Uk meg egymá8t. Ba ;alaki
Vizet kért·, mi ltö;et 'Titttink és megfordJtva a igy
a . magyar SioQnak az Iaten d ieaóaégére u állt
épöleMb61 az Id ók "orán Bábel.tornya lett I as
II jobbad áu CS" romokból á ll. Noua mODkára lel r
Hordjuk uét 8, tötnokat a asok be1r ' n 't6 tlJ ö'ckb61
~piuök fel 8 ttrlaztuI allyaszeutegybújt, magunk ....
I ~.' bitÜIlk1>t, m Ullkán kat. imád.ágnllk»t" uerele'
tuo ltet, beJeepit ..e annak dica6a6gM ép1HeM.be.
Ennek a Jakóbázoak keblünkben örzött mod elje~
legyen minden "&rel bá:Ji twheJy. ar.'leiy lIl eJle~t
békén meglérnek egym'. mellett Isten'ld: c.elédel,·
eltAvoz tatva m ind en ha.ragot ée UnaUbi, nirájábl n'
elrojt>a minden uereaetlenaéget. S ebbet! lpapor
a gyiHekezetek őrállói jirjliJlu el6l jó p61dhal.
Akkor könnyU dolga leq &l ilkolbatl mut
,
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Fantázia
(Svédo""Ag)
A sOlét horshngnl erdőben vAlamely falörzs
VAgy szikl. mOgUI nélm eh'Y kl, ",a"ól Idlni
klkukllcskhlni. majd gyorsIln elillnnnl. Itt bltlOSnn
Jó emberek InkInk III rlldi~. mert nem ülték cl tl

IIIllllókal. A tölgyek meSe Itek l1..ekoll1 róluk S ntuthn keldiem öket észrevenni Es mikor cgyszer It
nyhfAk knlt, II rObe" heverészlem. koromat a fejem
niA t6vc, egy kis IIInnógyermck odnjOlI, karomta
ilU 9 o, flllemhe sugdosott. Hogy mit. nIt nem
merelll eimontinni, meri a mnnók Igen gyA " nkodOk a lehcl, hogyha lovltbb ndnam titkait, mhskor

l1em bizna bennem ft kis piros l11on6.
Oe a tOIi:yck nt órldsokr61 ls meséltek nekem. Elek sMkAuyalkon n Fligetckre mcnektlllek
I\t emberek cl~1. Ilt'tnyszor lállal1l Oket mM ott fekusznek nlvn. Blztosn n nu\r mORad is InUm.!
I' sArkt\nyoknt, mc(:::kOvcsedve, 11111 Iul n pnl'lnt\1
vigyáInak gnldáJuk IUn\*rtt, Iti nem tonácsos p3rlrn
a1:-Allanl. mer I ha fölébre<lnénck. bili lenne. JnJ, Im
cU1c'\lgynn relébre'dnének, Inkhbb aludja nAk tovább
- ha-kOzel Járunk, n motort fél sebességre állitom.
• hogy ne zörl:)glön nnnyirn és csendben suhnnunk
el nu:llcttllk. H ft l o H o r S h A g A b ll,
ott nlncscnek órh\sok, Olt esnk Jó ki s IIIllnók
laknak - mesemondó IOlgyek és mosolygó nylrfAk tldvOt.llk AZ emberi, ott még til erd~bell scm
ktll félni . lu "'I, nt értése.m támnd, hogy IleIll
vIIgyak nngyvárosl lény, hAnem vftlnkl, nkl szoro'tUl OSlnelorrott 1\ körlllö llc lev" vndrcgcllyes
ttnn~llelt el. s ft ItnAcr. ft sliklt\k, (l !'llgelek
Mind lit tlete.nlhcl. IlIrlDlltnk.
Dr. f)indyn~ Hlelt Alno.

Tizenöt állam kllldöUJel gyO!tek össze PrAgl\ban szepl. 4-8 !lapjain n szabndelvU keresztény
fi más haladó Egyházak képviseletében a világ
klllOllbOzö részeiról . Nagystámu kéP~isclelel
ktlldöttek oda főkép Unitárlusok Angllt\ból AmtIII- áb61 és nz összes gyarmati államokból, iovábbá
Magyaror szágról és Erdélyböl. A magyarországiakat
ez alkalol11mal ls Józall Miklós Ptlspöki vikárius
és dr. Csiki GAlJor lelkész képvi selIék. Fali szempor. tból ft németek vol'ak a Jegszdmosnbban kik
1\ (elvllágo 3ull evangélikus egyház képvisele'lében
lelell~ek 111eg.. Franciaország, Svájc, Hollandia,
13elglum, OAnl<l szabadelvfl prolestdusni egyarJnt
ciktIldötték II maguk kövelcil II kOllgresszusra,
sOt ott láttuk hulla és Palesztina képviselOlt is.
Et ft kongresszus a maga nemében már ft
t t-ik. Unltt1riu s kezdeményezésre az els~t 1900.
ban tartották Boslonbllll s a többiek is szln,tén
Unitárius irányitás alntt n világ különbözO metropolisaibnn: London, Ber Ilu, Paris. Oenf slb. voltak
Ossze hivn s n világ Icghiresebb leologusai és
tudós ferfiai IfttogntlAk azokat. A kongresszus
Jelenlegi fOtitkára Willam H. Drummond, kinek
ncve hazhnkball nemcsak nz unitáriusok között,
dc minden lI1a ~yar ember elOlt szeretve ismert
név. Az erdélyi mngyal' kisebbségnek érdekében
kifejtett munkája mindég emlékezetes marad. Tisztelele és hálája jelétll n szegedi egyelem is
dindoktorAvá avatta.
A kongresszusok :célJa általában nz, hogy
lagJail il világ kUlönbözO pDlltjniról egymással
szCmélY~ 5 érintkezésbe hozza s igyalkalmlll
nyujlson eszmék klcserélést':te és tnn:\dkotá1sokro,
hogy mikép tegyék ti. szabndelvU cvangéliUlllol nt
em-bcriség kÖlkincsévé. A práglIi kongresszus
elsO I10P}Rt IIl1l1cpies istentiszteletek foglalták Ic a
SztIIt Miklós templomb.," és II vArasi reprezenlá·
elós terembell, amely nlkllhuakkor _kU!önbö~Ö
kulIOldi szónokok léptek n szószékre. Este pedig
nunepi fogadtatásban volt része a ko."gr~s s~ us
lagjni nak II Nemzeti Egy ház és a helybeli ullIlárnls
kolonln részéről. A rákOvelkezö négy nap bőséges
alkalmat nyujtott n világ klllOllbözö részérOl odasereglett delcgntusoknnk IIclIlcsn k s2ell~elycs
érintkclésckre rlllncm korun k legnkl"áll sn~b
vnll.\scrkölcsi' problémáinak llIegbcszéléS:l're ::.
KulönOs érdeklődés középpanijában álIOli A .VAI.
SOS kultusz és lilhurgia kér~:ésc istcnli~~h It t ~l nk~~
A t:\rgynt ICt: kiváll\bb sznkembcrek ISlIlcrklh;
mint 1'sehirn wiesbAdeni,
H.. \Vl'l ught1 . :lIl~O
lclkésxek é ; Rudolr OllÓ lIl!lrblll'gl e!H'..:tclm 1!lI~I,r,

r.

i

Az elOndhsoka l követO d ls%kuSSlil~ vc;;sö UIIIIlI ~~

117. voll, hogy a prolcsll\ns telllpIOIllOk.~nn ~ll e~
kell rcfOrll1Alni nt islt'ntlsllclet / c,ndjd .,.1; lelő
nllvé cl 1\1koldsnl nnk és II 7.t:lI l.:tlck ml!;- ,
:llknh~tl\Si\Vnl több i\hilnl_?ttt és t1Il'I:,~séj:!,~ ! ~)~
vinni Alokba. Nem elél: csnk ns ér c,ctnll, ' . . JI
slclni a prédikáció uljAn, hnnem II sznt"CZ IS kr
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\Inl II uivcl kell tIlcgrlWHl llt ils nhlln 'os hlln ~
~;:I"tI;n hor,nl, I: $:Y ml\~rk kiemelkedi"! InrR)' n
vnllft:;o:; ncvc l~iI ktlnlcilf volt , nl1lcllycl ka pcsolatOSIUI Rzl l1lcn II kl! önht'llÖ ors7nf:"Ok It:~JclcSClbh
s~nkcll1berrj 1111 1111 !!Ik u llvllknl : NtcbNj:!ull, Cnrotn,
Il,Hltt, CltlWk s lh.
1\lI Il)I! IIIt\scket Inrto!l{lk II kCl10nhölö fllIn
mQk f~iIlMt'lilé~é nek képvlstU\! . Ez 1\1knto,tuIlltl l
II /It t.:-y"r UuitA.illS NOsd'l vcti'éltc1 MlhnloVIl'IlIlt'-,
Inct-: cr 0I1Cll(l unu'l kt\IIVi scllc. A k O t1 ~rI!SS 'l. II!H;al
\'"jlCilOlnlosR II !fu loU kllll'!u ifjWli\gl kouftrcnch\ u
/I ):hdd Fert-ne: Hjusllg, I:!gycsillcl lI ev~ hc n "iss
Jenn sl if!orló orv01l Iclt'nl Illeg.
A het)' 1 ri.'l1 clcl.& h l 'i\lt ilá~, moly <Ir. Norhll l l
Cnpek é~ 'cl l!llé~c \'clclcse nlnlt zl. lh~ Rl ll hllClc lvll
kolouln vnlamlnl II cseh neml ct! CK)'hI\t !ngJniból
lI lIuII, 1~1 ! lIilrlll clkl"lvcllck, hO,g,y II "fIlR/li 11/lI\Oklll
II IdllWhlick 1>:(1\ 111111'/1 c lIl l \\ kc~c t cs !l.~ teg)'e, IIII1U\l
is In ká h!\, Illerl II l11 illl kiérc1 hClö voll. IlClIIl di
t'rd{'ki'ket is v\~ Ih' k w Ic !l.:,·o rglllnl, Dislclöml llst
rCllcletlt:k nt Op{~ rí\ h ll z hnn s Unllcpl lokomflt
nilílll Pn\ gn V!\rvSII,
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1\1111' 1,\,'11 l , Ii, h ' )in kir lll,\' lIl1k II ll1lt\kl\ r ., . lh'II I('lIlI lI t ,
J ÓllHI Mllt h\M \' lkl\r;IIi1 I1I1\.: \'.,It 1\1 1I1111f'1 11i s J:ón ok.
old lill hlo11l l inl<l lol ,,(lj:, II o lIo,ónil k r61 (111t·,i."l t ll
\'lI utl ~\\.:. i1uk o t IlU .('I~ ltll.l' "\111111 nruv II N "iIllh' {lh l'~
(l lu m .o (IM II i'íHJ:1I 1': I\lnll\ 1I t rju ll:~St i I'llIli k k iln.~; II,Iit ,
Mk lltu orik ll] IO/It\'(lrdnkm , th Ilil l'li. l,illO t ro ~ '1I 1'
1'\111 1i' lk" 81 111('~II 1\ h' a , kl;'.\' lllIlI n MI!\\'!Ik-kll l IIwl (l~

• • i\,\'I,1 \'I"nMloll t\ 1II11\ 1t 1\ t.,~ II'i\ rlll(lAI,,) k- illl,' II" IIIN",n
Itlm,l)' l\ 11)1\/oU 1\ r (111 'I. ItI\Hlrllw; 1111 il TIlItIo ku 1 11u.lölllli,
..h ttllJ.:.)1 I. t ~ lt h\' \U ('~llI lIo ttj l\ Mr, 1I1H;' hl BMl(1)' II
kl',1 \' (\~ h1 1 "q(l~i\ 1I11~ IIA J hl !l 9~ lin j ,- IIIIIIt) k IIlt'~ Il\ml"
10UlII 11 I.:: hll ll , n ll (\l - .I tbllll ,' iltnrllll! lit hhu l I.h·(ill
- tlr. ("\l ik; Olthor u1i ~ lI i6 !olH\II r.l~ 1I 1 11 11 ~~ ki.
III1/i utlll!'I 1~l:i1 1 , i\
prJIg,d k (l nfMíl!\(,'; f\ h,~ 1 IHlII1
I (lr.\k og)' k l'\I \'o ~ ;. ml' rl\ ~ \'(IIHI" ,l:.ö l ho." ln l: Illl\ j,tll\. :' n l , M rjl, ~ 1. ,I\\ h ll , III l\ tlI lI riklli NőlIlIl'\"N ,,(lg főlil
kuril \ 11 11 tili .' rlt .'lIa' " " II,Io'j{ AI ,' \1,w (; h('.. m . ,'d ik
l1lu jllníllll 111 ; 1111 011 fHloI\U\II)', II llll\I,l ' h OIl nlU t\ rH:1l1
"'''''''\r.'; II It: r" lIll>r,\' ri\>iI{'IIm li ll k, ~ !o- h'g j" ~11 il ,'ri"
"'lIIi'l r,-lt,ljl, ~lI(\ jll" H i ~Il r ilI I "MI 1\ mi NI'II'~ \' i'I '
JI .\)t tl ll k H Io\~~ Il , 111111)1," 11 1\ lia l\1\I{1d k l\ ! N I\ ilW,l,,' Ol il(lg
11011'«1 101(11 lIlltIl 1\1 ~!t II lH:\'::fl l k"Il j.:,r" iIoIlullI',·\i ná·
m ill i ht1 M rll, ~ I ,10 1111 ~ \'('10 II tI\IIg,I'llf \;, ~ II\'; ill' '''
Mlhnlktl\ illi 1 .lí All l l~ II" III, 1''' "101kl\lI h'.I\IO'U \·I\rrn Ulll'
I .ltl. Ilhl'u nnl1 ')~I' roh,.lh l'l ot INI k01l\ 1I1I tllll) oU1lo\
kl\ll'lIl \' \I~ llr " " I ' rtO/ol/o:0 l \!ufI1'lwit h' n ál - l' i.. ilJ ~
IlltIttIt 11\I1/o:.' roll lu1l ilfll JI\bll ,
KUllcnh "gi b .lll illO!> ! épilllll CI!\t'S unilArius
templom , l1u:l)'llek lelklpnsllorl\ 1'IIQfWnltl K l erke~

~nllr{1. A RylllckOj',et 111J.:.lni töhhnyire inlt.'IIiJ;lt'IIS
l'mherck. Sllimuk IIIC.I;hn1n(ljn /I n~!:'l!Sfltt, Sl ellt'lII l
\,í'z,t' l'e n lI\olj:!nlolllllak ('~
JlCS~yed!l..llb,~(IOII keres'l..llll Mi !>:. Mnf.)' \ eSIcIIholl \ '11 11, nkmek 1{'J.t~
s ~('hh állnll 1{'IJesUI ehhllll II 1If'1I1l' S 1'1:/lh /\:'II. kllt ·
~slikll !> t\plllelhcn, A Il'mplol1l LIIcllell kOz,vflIJlJuUI
\fan t'~)' nn~ h'rem. !UlIl'ly II I.: llllt'lü'xct

11\ r l' l\lIl\ Imi

tH S Z t~ J n \T c ic I c i rt:

~lol~!\1.

\1nlo\l1l'1,Ik Ilíh'l"IL 'i tt fl!>l\L 111'1 1)(11\ It's J, /Il U IlIl f'rt\ I)T t'~
nH'~n)tlt. il , fllIllkor mIn ls b e\'ollull\.ll 1\ j)t\IWSlit'í:
rl~h'<l t' IIlI(, . II ~ Ah,hllt iltz"i>, ki;;:t'r\(' fl ,'11I1R t'\$S1t'$
unlti\rlultulUllk t'Al!1I 1(':\ luUllhll!\jlH{~I, Porrtullk
f'R)'he Htfl ll ft n !tR)' n !tJlOII Uli li> e-illftkl hitroko1l!uuk--
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UNITARIUS ~ RTES ITO

kat meleg, testvéri szeretetbeli I S magyarosa n
mondj uk ; Éljen Det Frl Klrkesamfund .
Iskolai év megnyitó Istentiszteletünkön,
Icll Icmplf)n1 -. gyermekek, . szÜlők hallgatták
Jancsi László f6vJTOSJ valláslal1ltó lelkészUnk bekölizöntő beszcdél. A f 6varos Tanácsa állal szervezeti hitoktatási állásra ug anis Józan Miklós püspöki vikárius ot nevezle ki Beszéd je elOtt Józan
vikárius felol'ldsla akinc vczcsi okmányt, majd fcl.

kérle, hogy tarisa meg beszédjét

János evangé-

liuma szellemében arról az uj nevelési módr61
beszéll, amellyel Jézus Kriszlu s küzdö katonáivá

IIcvelhctjük

gyermekeinket. Istentisztelet utAn a

lelkészi kar és a fanitványok nevében Biró l.ajos

lelkész IIdvOzOlle az

érkező

"Iélck kl!rtészt".

Lausanneban
konferenciái tartottak a
világ: protestánsai az elmult hónapban Arról voll
szó, amiért az unitárius l1larty 'ok 6zAzadók óla
vérII ket ontoHák: a keresztény egyházak lll1itft S.
áról, egységén~l a mindeneket . áth ató keresztény
szerelel szellemében. Hi sszük, hi sszü k, hogy eljő
az idők teljessége.
Oszi hálaadó ünnepet tartunk szept. 25~éll,
va s.\rnap d e, II órakor Koháry-utcai templomunkban, mcly alkaloIlImai urvaC !lo rnt oszl unk
Prédikál dr, Csiki Gábor, mi ssiói lelk ész, urvacsorai beszédet mo nd: Biró lajos lelkész.
Olld611őn szept. 25-én, délelőtt szentelik fcl
a Levente Egyesület zászlóját, Az 1I"uepélyen
egyházunk képvi se letében Józan Miklós pilspük i
vikárius jelenik meg.
Dobreceni lcányegyházunk már uraszliiii
edényeket : kelyhei , t ~ lIyé rt szerzett magának.
Elekb~1 a klenodiumokMI fogja Illost először ki ~
osztani az urvacsorá t debreceni hiveinknek Józan
Mil(lós vikárius Llr, október 2-án, (vasárnap) d. e.
11 ór~ kor a Kossuth-ulcai ref. tem plomban .
Elemi és középiskolá s tanulóink if jll silgi
Istentiszteletei ezután nem délután , Iwnem
havonta egyszer a kicsinyek, e~y s ze r a nagyok szá
mára - vasárnap d lJelöll lesz egynegyed 10
órakor. Október 9-én , vasá rn IP d e. n e~ye d 10
órakor az elemi és október 73-án, vas;! rnap negyed 10 órakor a k ~zé pi s ko l ~ so kn a k lart ifjusági
Isl.cntiszteletet jancsi L!tszl6 {öv, vall;1slalli tó lelkész.
Mlndcn hó el sO vas'rnapjá" a délel ő tti
Istenti szteleten dr. Csiki Gábor prédikál az egyetemi és fő i s ko l ai ha Jgatóknak ' Istentiszlelet után
pedig megbeszélést larlat'ak a templomb<ll1 .
Egyetemi ifjaink a Dávid Feren c Ifju sági
Egylet égisze alat! október 21-én, péntek esle 6
órakor Brassai Sámuel emlékére templom i ÜI1nepélyt rendeznek. melyre ezuton is feihi vjuk kO
zönségUnk fi gyeImét.
J6zan Miklós püspOki vikáriusunk család
jában Dtömü nnepet ültek szük csa ládi körben aug.
28-án, józan vikárius ur és józanné föliszteleHl
asszony házasságuk nak 30 éves évfordulóját Un •
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nepelték. Mcgkésve bár - dc még
'I k
v~lgyben II kerti vi rágok egy
,~a á ~
vlrágol lelkünk kertjéből ml is oda\üzil nk'~zl~1.i~S\
koszoru levelei közé, - amit fejUk fölé íJ· :.JO
cszlcndO keze gondja fout 18 t e n é I t e 8 8
OrOmUket.
e A nagy Dávid Ferenc Egylet ok tóbe r hó
7- én, (péni ck) esle 6 órakor kezdi meg It valláso; eSlélyek I"r·ásal. Okt6b: t 7,én _ élZ el ső
estélyen - T. B. Ewa n'i nyu ~almalOtt amerikai
1 ~ lkés l f, g előll d'\ st tartani. Oki
l ·én étkezik
hOlz.ll nk. E10JdáS~nak cime ~ "ReminlicencBk"
ame ybel! t'\bb évlllcdes pl pi életének virágaiból
foC c60~rot nyuj 'ani azo~nak, akik eljOnnek meghl llgatm czl a Illcle~ SZIVU kedves bcszédU nrcg
pap ~ t és azl .a z~nei mU sort, amelyelOadásat ki.
sérlll és ~c ' e CWI fo. la. Etilély után mcgteritett
iH1.lal várja a k özö nsé~el az V, Alkotmány-u. 31.
1'1, Ma~)' a r Világ élterem kUJön tl'rmébcn . Találkozl unk il templomban s a templom után is
minél többen,
Angol órák, az ingyen tanfolyamon dr.
Csi ki Gábor vC7clésc mcllett okt. 3 án d. II 5
órakor kezd ő dnek a le! k~szi hivatalban,
Szcgény erdélyi egyetemi hallgalO 1.- V.
gim nátiumha jaró gyermekek mellé házi lanilónak
clmenuc : fizetés vagy koszt él:i lakál:i ellenében.
Vidékre ls zive en megy. Ajánlatokal a budapc ti
lelké zi hivatal ei mére (V I<oháry-u. 4) kérülIk.
A Székesfővaresl Zenekar 1927 Ukl . eI ~ő 
va 8 ~ r , 1aplá t ól kn:d ve 1928 áprili s ulol8Ó vasflrn.,pjáig it Pt'sti Vi ~adó öS Z\!S Icrnlclbt' 1l minden
vasárnap d. u. 5 ólakor hangverscnyt rendel .
Jl'gyck : 80 filt , I P 20. 1 p 6'\ 2 p és J pel1~ö
álb."1 kapha tók. Ez,!k tl Z olc ~ó helyl\ ta'< mindcllk;
SL ' m \r..a k'}zkinccsé IeSlik a mu vészi zellc élvezc cl,
Az abrudbányai It!égett templ om felé pitésére a kOvelkcz6 adomán l'okat kaptuk : Budapesti Unitftri lls Egyházközség 300, Józa ll Miklós
pU sp villárus O ', Persely!:: Hjtés il lemplomba n
64 " 7, Dcbrcccui Lcáuyegy h(n . 6, Biró Laios
h:lk él'7. 30. Berki lá nos Polgárd i 20, Ourtók Ob:iI
Polgárdi 10. dr. Zsakó Gy ulti 5. P,'i l rerc n ~ 5.
A. I<ovács József 5, Takács Jáltos Polgá nil 5,
Csa<;zár já nos Polgárdi 5, !<Iusch Károlyné. ?,
Borl>é ly Márion 4, Keresl,les Istvá!l I'oll! ;rdl !.
dr Bodi János GyOr 2, Hadnagy I.:.mma Pé,s ;! ,
C~;u : s y jános ", N ~lIle s Aurél 2, Rlg(,. Ferc_llc 2,
Székely Mózes 2 Ujváry László 'l, Vllét . I·ekc t~
D ábor 2, Uzv. Buza rerencné Polgárd I, 1 . Berki
hitv' nné Polg<'l rdi 1, 0rulaJ Jánosné O'fI~ pCf1~{íI,
Szabó Sá ndorn é 74 Leli Eddig összesen . 0 1007
pengő és 74 'ei A gyUJtési folytiiijuk és IIZ ,IdoIIlfl nyoka t rendU lelJcn reménységgel várjuk.
A? I'lry h'h: szegény einek SZil bó Isiván
hiv{ln k 10 p, dr. Ürl11 0ssy GAbor hlvlJnk 10 P-I
adományozott Fel is használtuk lilIk
.
1
A Presbiteri VIJ6gszövel sé g konferellc ajának volt szin helye a7. ei mulI napok ban székes
fOvárosunk Ugyan ebben az Időben tarlollák
nagygyUléscikel a magyar presbiterek és II refor-

Jgf

10

. -:r l:!

UN ITMIUS P.1l1:I\SITO

-'------ - - -

(thIII lelkészek (ORtC). TeilIH egyszerre IlflrO/ll
::~"Y prolct/11I1I8 "yUlés IOrJ,:yn ll/J lele n or8z~ga
'''I~ cllll~8tnCk mlKh z.. llI l1 , II komoly tárgyhoz 1116
pé dá l remi bell él cgyclérlésbclI. Elek éj mCfJ·
ll1ozdJ,'ÓIIOk El Ulagyar protestantizmus életerejét
és élnI aka Ó8Il 1 blz" nyIlJák. Adja Islen" hogy li
I pcr rcfOr.l1I1rJ" 1111C)' cive lJ magyar proles-

,se

tautizmusból 80hn kl ne VCIlIZCll, mert éleI csak

H "LOTTAl" K.
J

IKeményf.'vJ

Va •• Miklós dr.

I- .fögimn6ziumt
lanAr 1917

szepl. I J ·én. 54 évc~ korab"" KaR98vá,t.
.
ItI.ral SAndorl.l921 augusztus 2 1-én 18hónl·
- f'lO~ koraban BudapCtiten,
Gergely Jóne'
cipOfd6Ő,észkészitö. au~.
.
. 26 án, 58 éves kflrában

I

I

I

I

oz OrökOs rucuuJl1odlisboll vall .
Unlt"""1 18fentl Bzlelel Mlekolc;on. A 11118- Burfaot'sl f' l1 .
Cunka Mlh"yn~ nUl. Sebe.tyfn
M~ ria
kolc til vftlé.kl unlh1riu sok szeptcmber l8--ál1 Oszi
hdl .adÓ _ fstc/1l1szlClelél larlollllk Miskolcon az
" (BözOd) nepi, l én 27
eVlllIgellku. lemplo4Jlb8n. Ez alkalom lntll c~yü ll e8 éVl S korában , Bud"I'Cl\tcn,
voll az I. tcllliu lclel IlZ cV4l1géllkusokkal. A Ilagy
Kelemen Mih61y
lakatos seg~d Stcpt. 6-án
templom z8!lroltllllJ{ mc,q lcll az evangélikus és
. 26 évu korAban TUlk':vén,
unitárius h·v6kkc:L Du6z/k Lalos ev lelkész gyöllyOrU
és özv. Isztal Mlhi'yné
69 (VCI' koráImdfa ulán Csiki Oábor dr I'udl.lpcsli unitárius
'
, ban,szrpl; lI tn
mln lolláriul Iclkél z lépcl! a szószékre Milllcgy mcghalt. Békesség kisérje a halotlakat ~8 vigasz.
hMollHlcllycdórA1.!l tarló IliIzaflu -, mély va llásos ta·ás az é l ő k e l.
éncltnÓ szónokl;IMvlll II gyülekezet liuyclmét telJe- ~================
!!ell I kÖfOllc II m,,"";i évlIl rtlUlIdia .Bcszédébc n fele\O. kiadó:
kiemelt e a kél va llo sfelek ezet cgyOIl IIlUkOd6
HOntlollllál, holdollllak 8 .z crcll c8 ~ r nck érzi maf,::át,
8 1 R Ó L A J O S.
- u,ltymontl - hOf;l: v min I falcn szolgála cgr,lIttcs
,
UyJllck~zClbCII hlrtlclhcJ I Illlen igéjét. PrédIkáció
uld" Cftl kl O~bo r dr. al. Un1tárlu $ hlvcknck ur
vac. orAt OSttolt i ti himnus ell'!l1ck ll'! sl'!vcl véget
I'!I IIU c"ylltlclI Jsh:nI1 8llclel.:El 11 csclekcdctmutatJa,
kárpitos és dlszltö
hO/(y Jó lIkoralliII elofyfJtlérz6 11IIzafloK éa vul 'ltaos
BUDAPEST, VII., AKÁCZfA-UTCA 58.
~ I"l(:e 'cl egyulI Il'lcnférUnk s egyek vll Kyunk DZ
Urban.
Dr. Balázs Ferc nc.
Elvfl ll;\1 ongol bOr~, slslon· l!1J IUggönydllJziléacke
A vu116ehml ór6koll szepl H)-én indult
ovább4 lIublldoll AI\O ollomfln cbCdIO-dlvAnyok
IIl cg II 11I1I1Iá8, A 'I. id ~ n IIlc.lJva lós ull eRY régi álru gganyoll Al:ybtlNtk, lIIalrncok. ablnk rolók kenimunk : (IZ lI Pró Iskolt'l sok, ~8 y JeinOlI lanul6k
tl!sl!1 t a autOk pllrnh.ésAt a Icglultlllyoubb ~ro, .
Mz<llvala si:lóSli Jallci l Ldh l6, ft v. 11iloktató ~ 8
Vidékiek lIoronklvlll IlonloMII klllzo'gAllalnok. S&~~
0lr6 t ll loll lelkÓlll egyUlI czuló n heti 32 órá n lit
Mycgck, függö nyök lIIegóvaaAt é. molylalanilás \
lonltl1l1ak. KéritIk O i zlllOkcl , hUIIY III alább kO~öll
vAllaiom.
valldstnllOrára kUldJók cl mlnel előbh ~ycrrllckci
kel •klv4h"I~lv8 azt nz li kollH, amely luk6hclyUkhlh
u h:gkOzCICbll cslk Az 6rabc08z lás II kOvclkezö. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hét"' : d II fél 3-161 fél 6-Ig VII Arcna -ul 25' •
Két-, három- és négynyUstös
:
~()'g. IlIk. d, II 3- 5 , VI/I r;111:0nic8-u. cl isk :
., edd d. u' fCI 3-IÓI Ici 6-I". l AlIIIn-u . fOglnlll. •
u; u. 3- 5, I. Váli-uti cl Il k. Surd,, : (Le 11 szőttes:
12. IX. Oyóll. ull CI 18k d " fél 3-11,1 fél ' G- I~
:'' M~lIvc-u 5 POIS. Isk (I ti 2~3 . PClltcn.gé~ : asztutkendők, tOrOIkOzök, knnyharuhák :
stb. lIIegrcndelhetök:
:
'~I, ...n~b 'I- u. ti, iak Coll110rUlk : d. II. f~ 1 :
~ lÓ! 1~1 O-I"" VII I BarCl ay ll . fö~11IJ11 ~I lL 3 - 5 •
I~I ~~Ó:I~g~ 61~i i>OI~. IcO·Any. ISk. Péntek :· d.
I ..
lot· VUI
1161 ul 54 . I,olg. lak II ti
:
hllrokol" unkn"
:
~I:-u ' 4~áklro .paIOS'ó, DObó-II II, pOlg. sk. 51omb ..
: L.kABa, II. KER., TÖLOYFA-UTCA 14 :
I( I
'-' V t Cf!ICI'C_U cl hl k. ll. II 5-7 V
~_
Oll!ft~.. u. 4, eilyhlb.l lfUIÓC6h:rcm. II II 3 - 5 · VI · •
'-'
lIih:~~ 'I~I hÓI·1I~~~ijt::!:~~"1 'lgrl ~~c~ll II hlllt\11 0rál
lII illlth~1 lelke I I
lill, II \.pr.
alkl Oóuor
elOII O_ Il _IR" arI a d 8í kálloS I /I1plOIllOllh:
clpéuOzlel e
Oudupcsl. II. 8.tthyAny ~ tltc. 4
ferI! - ~ . uOI ClpOI IIlórtók ulAI1 khrJlek. J
vAll_lOk. M Ó rd~kclt ~ r.k . lIó Óli dre/pók
,,,
,
/lvllAdl vAlIlttonl,
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