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VU. évfolyam 5. szérn. 1928 majus hó 

Slerkc8z115eéa é, kiadóhivatal : FeJeM, szerKeszt6 : 
Budapest, V. Koháry-utca 4. II. J Ó Z A N M I K L Ó S Megjelenik havonként 

Teleronszám : LIpót 974·24. MunKatársak : Elófizelési 6ra; 
Minden pénz ft lelkészi hivatal eimére Bolár Imre Buzogány Anna ESY évre 

küldendő. dr. CsiKi Gábor . . . . . 
4 pens5 

Torda: 1568. HATÁRKÖVEK Pozsony: 1848. 
az unitárius cgyhlb IOrlénetében. Ezeken 8. helyeken mondotta ki az orszBSiYü lél előbb Erdélyre. ezután egész 

Mesyeuorlzásre. nézve, hogy az unlt6rlus vallAs bevett vallás (recepte religio). 

[fr as:dala. 
"Akik az én oltáromhoz járulnt1k, ked"csek lész

n('k, és az én dicsóségem háztít megépitem." 
Ezsaiás LX. 7. 

Mintha most is látnám az örvendező gyermekek nyüzsgö csapat ját, amint Aldozóra 
virágot szednek minden ágról s oda viszik az öreg templomba a legszebb ékességet: ifju 
szivüknek ártatlanságát is. ünnepi diszben pompázik az lsten háza, melynek homlokza· 
tein ott l'agyog az íl'Ú.s : SOLI DEO GLORIA, Bent a templom piacán gazdagon megtel'itve 
áll az Urasztala. Rajta bársony tel'itök, amelyekbe aranykalász és mosol ygó szölőgel'ezd 
van himezve. A tel'itök a latt százados ón-kan nák, ezUst tányérok, gyöngyökkel ldrakott 
drága kelyhek, Földi kincsek _ égi áldások: mind egy garmadában összegyüjtve, a mi 
örömUnkl'e és boldogságunkra. , 

Egy nagy család itt az egész gyülekezet, amint az orgona bllgó hnngjai me llett a 
hívek ajakán s a konfirmáló ifjak szivében felcsendül az ismerős dallam: 

"Hiszek - vallok én egy Istent, 
Ki magától való és szent; 
Kinek neve Atya isten : 
Hason ló több hozzá nincsen." 

Az apostoli hitvallásnak első nagy tétele, amelynek sarkpont ján épült fel és áll száza
dok óta az Unitárius Egyház. A gyermek-csapat éneke, mint valami angya li chol'us, ve
gyUl a közös, szent áhitat buzgó áradatába, amely betölti és csapkodja az ősi haj lék tuli· 

• panas mennyezetét . 
Majd imára hiv a jóságos, ősz lelkipásztor, akinek könyörgése előtt megnyilik a csil

lagos ég kapuja s mi látjuk, tágra nyilt szemekkel látjuk a nagy titkot, amely eleitől 
fogva ott szendergett a lelkünk legmélyén. Isten az ál'vák Atyja, int felénk, lllteget -
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hivogat az Ő Ol'szii.gának szolgálatába ; arl'a a munkamezőre , ahol az elhintett mag sokszo
I'~san meghozza fi maga gyümölcsét. lsten a maga földi adományait lelki áldásokkal tetézi. 
Oh, mily boldog az, aki az Ő oltárához járul s kedves Ö előtte , ak i a szc l·etel mindenható 
karjaival átölelve lart j.:;\ a nagy mindenséget! 

Ez ft, boldogság volt a mi osztá lyrészünk is abban az ünnepélyes pillanatban, amidőn 
zsenge korunkban elősző r járullunl{ az U ra sztalához, Kenyeret és bort vettünk annak az 
öl'ök Gyermeknek emlékére, akit tanitómest erünk gyanánt tisztelünk és szeretünk s aki 
a kel·eszthalál fenséges órájába n átélte az egész ember iség mull és jövő küzdelmeinek 
minden örömél és minden bánatát, lsten di csöségének házát a z ő kiomló, pil'os vére tette 
és teszi mai 'napiglan áll andóvá miközöttünk, Ez az á ldozat kelyhe. E z a bünbocsánat for-

, 
rasa, . , 

Konfirmáló Ifj ak ! Drága gye rmekeink ! Becsüljét e1,; meg hát az Urasztal ának szent 
cdényeit, amelyek földi jelek között égi üdvöt igé rnek a ti számotokra.. Igy lésztek kedve
sel{ az Ur előtt, aki a z ő dicsőségének házát Bennetek épiti meg időtlen idől,ig, 

Szerkesz tő . 

100= vallás. 
(Jo ll1l. Culvin, J:;09-l li6-'i ,) 

A hivö félek nent sok(tt okosk odik az ö Te-
1·emtöjéről, IHtnem. rnefjnyuY8zik az egy i yaz 
J stenbC1l, N em a snjcít szMu ize szc1'int ru
htízzel fel is teni tulnjdonscigoklw l , hanem 
1nl'gclégszik az isteni kiiefentés örök igéivel, 
lsten ulutnttát (~ vi/úgé)"t út nem hágná. El
biz<tkotlottsáJj(íban , az i yaz 7Í t?'ól sohn el nem 

. tántorodik. 
I nségben, nyomo)·u.ságlmn Hozzá. í olyamo

dik, 1)tl'rt tudj a, hoy y Tőle száll alá 1ninden 
jó adomány és tökélet es ajétndék. 

Bizva az is teni kegyelem ben, élő hi ttel, 
szent ö1'ömmel Reá tá11Hlszlcodifl' s ey y péI'cig 
SI' 1II kétrtked'ik (tb ban, hOflV az éUi Atyának 
(Jondju 'VWl1 1'eá, A z éyi Atyet jó és iryalmus 
s öt mindennemű szükségében m egsé.uiti, 

Miat Un ín (tk s C1'ŐS I stenének m inden bm 
engedelmeskedik , Ö sunt F elsége elött 111(;0-
hajol, Örök dicsőségét szóval és tfUe/ mag(lsz
lalj(t. Pamncs(tit hiven teljes iti. 

A hivő lélek bátmn m egy az ö I stenének 
itéUiszélce elé; 'mert tudjn, hogy Ö iYClZ bí1'ó, 
a Id (t j6t m eg jutaJmul zza, a gono,,;zt 1negbün
t eti. Alázattal hajlik ?neg e lőtte s már fö ldi 
életében aTm igyekszik, hOf/!! vc;gyait és szen
vedélyeit mindig fé ken tartva, kiérdem elje az 
Ó 8Zl'nt tetszését. l:s valójába?l11o/l is l t bűnte
téstől való fé lelem az , UlIt"i öt a biintőt visszct
ta1'tja, hanem (lZ a luttú,.taülIL tisztelet és sze-
1·et"t, llmcllyr- l - mint ő1'ök flyc1'm elt - (lZ 
A tya i1"(ín t vi.seltetik, 

p, b, 

Zarándok út. 
(1 928, márc, 5, - 1928, ápr. 1 L) 

lsten kegyel méből mosl ha l'mad-izben let
t~m meg a nagy útal az ó világból az Uj vi
lagba. Oda és vissza: öt hét alatt, Első felf~ 
uezö útamban 1907 őszén a Nemzetközi Val
lásos Kongl'essus bostoni' ülésein képvjseltem 
a;~ Unitár ius Egyházat. l\'lásodi k útamban 
1925, lavaszán - az Amel'ikai Un itár ius Tá r
su lat 100 éves jubileumá ra vittem a magvaI'
Ol:szági hitl"okonok szives köszöntését . Hal:ma
dl k látógalásomnak már nem volt kimondol
tan egyházi jell ege; de azé l·t az előÍIt ut i
Jl I'ogmmmba mind ig bele tudtam illeszteni 
~gy-eIfY olyan pontol, amely ~\z ottani hit
I ?~Olll kaJlcso~ megel"ős i lésére szolgál t. ö k is 
sZlv.csen velték. Nekem is jól esett. Élmé
nyenn során, ezekről is megfogok emlékeznI. 

hmom, hogy bán n ily nagy tisztelőj e vagyok, 
Hol is kezdj em ? El ső sorban be kell val

kO l'a gyennekségemtől fogva - Kossuth esz
ményeinek, maga m fejétől nem szívesen csal
lakoztam volna ah hoz a tek intélyes 4-500 
főnyi za rándok-csapathoz, amely t isztelet l·e
méltó hazafias fe lbuzdul ílsból hódolni kívá nt 
a nagy hazafi nak és embel·ba nanak N<;.w
YOI'k városában feláll ított él'cszobra elott. 
De amikor a magya l' Ol'szággy i.il és Fel sőhá
ú tól hatodmaga mmal azt a k itüntető meg
bizást kaptam hogy mi is csath.\kozzunk .a 
nemzeti za nl.ndoklabhoz, egy percig se této
vázlam, hanem tá l'saimJllHI együtt jó remény 
fejében, meb.-tettem az úti e lőkés:- ü le~eket. l\ 1 ~
gamhoz vittem akoszoru sza lagj át es II Felso-

• 
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ház elnökének az amerikai SCl1<ltllS e lnöké
hez intézett "h'ata los ü d vöz l ő inilt{\L. Egyhá
wnk nevében is igen szép (kék-a rany ) ko
;szo n, szalagot cs in{lltattam. l-l ive imtól es csa
ládom tagjaitól bucs lIzva március Li-én indu l
tunk el n hosszu fltm kedvező a uspiciu I1l0k 
között. 

Az üt i tflrsas{'gban a fŐvá ,·os . az alsó és 
fe lsőház tekintélyes küldöttsége mell ett , ké p
viselve volt az ol'szúg minden vá n negyéj e 
(már ami megmnmdt). PolgámlCsterel(, ta
nítók, ujságí,'Ólt . bankál"Ok, községi jegyzők, 
bírók ,eg:\'szel'ii röldmívesek, lig~'véd ek, keres
kedők. papok és püspökök szépen megfért.ek 
egymás mellett. A közös szent cél á ltal lelk~
sittetn , igazi znrillldok-t.estvé,·ek voltunk es 
ma rndtunk az egész idö <tlatt, Legk ivá lt a ha
jón, nhol ugya ncsak egymásra vannal, uta lva 
az emberek. ilren népes üti tá rsasngot el se 
lehet képzelni rn egfelelő rend és fegyelem nél
kül. Ezt. is mindvégig biztos itott.'l a két lelkes 
vezetőnek: Perényi Zsigmond bárónak és Lu
kács György b..'lrátunknak közkedvelt, finom 
modora és bölcs t..:'lp inla tn . 

.-\Z isten i Gondv iselés úgy akm-ta , hogy én 
/útpi Bél<1, dunántuli evangélilUls püspök 
atyánk fi áva l kerüljek egy szakaszba. Va
súton, hajón. szállodában, autón, asztal mel
lett. séta közben mindenfelé együtt lehetett 
látni a jcld:(;:( ti békt szelid lelk ü apostolait. 
Ami engemet illet, úgy él-tem, hogy magyar 
hazafias Ogy szolf,!"álat.ában állvtí.n, holti g tar
tó barátságot kötölt..link egymással. Ez is meg· 
érte a zarándok·uttal egybekötött nagy f~i.l'a l 
da lma kat. S talán éppen ez a szent viszony 
\'olt az, meh' az ut terhét elvisel hetővé tette. 

Különvonaton érkeztimk, másfél napi sza
kadatlan ubzás ut~"in. első nagyobb állomás
helyünkre Párisba, ahol pihenőt tartottunk. 
Itt találkoztam egy érdekes ifjú pálTal akik 
egy évi tanulmányütra jőttek ki s komolyan 
mCjZSzerették a francia fővárost. Együtt jár
tuk be a fényesen kivilágitott clizcumi mező· 
ket. s a Diadaliv alatt mély megindultsággal 
szemléltük a z örök láng derengő fényében 
sugárzó " lsmen:t1en Katona" sirjat. Hat :l
mi ismeretlen katonánk csontjai vajjon hol 
hevernek - "az éji homályban 1" 

:\lire másIHIp Cherbourgh-ba értünk , <lZ 

"Olyimpic" (16.000 tonna ) milI' várt ,'eank a 
szabad kikötőben. Behajóztak. Elhelyezlwd
tünk a szerény turista osztá lyon , hogy nem
zE":tünknek mai alázott sorsát ezzel is példáz
zuk. A mi számunk: D deck 77 volt , ahol szép 
csendesen pihe nől·e haj tottuk a fejünket s 
boldogan almodoztunk otthon hagyott szel·et
teinkrÖI. i\1éltóságteljesen szel ve az ŰCe{'lI 
hullamait, minden nap nyel·Wnk egy-egy órá
nyi idüt; mert. a tenge,·en - nyugat felé ha
ladva - a nap husz.onöt Ó"aból {lll. No, dc sc-

~nj. h,isz' a S"lÓl·a l(.oz<'i.~on ldvül egyéb dolgunk 
t~~~' ~lIlcsen: s maJd vIsszafelé úgy is k iel~ycll_ 
l1tő<h k }l számnc\ll s Akkor ugyanis csak 2~ 
ór á ból a li fl nap. 

N,apj,aink clO',ha ngUSágál a végtelen vizek 
dag1~ l yan ~ ellY~lI lellc a társasjáték, fi hajón 
megjeleno ll,a ptlnp és az üzenclvált.ások ami
ket n~a l·co.Ill ~l'rl. m j'öpitetL világg{l. Igy tud
tnm ';leg en, IS, hogy. a new-yol"k i hiLl'okonok 
má1"~lus l ~-anl II 4.-lk Avenuc és 20-ik utca 

sarkall levo tem plomuk ban a lkalmi isten Li szte_ 
letet, fo~n~k la l'lani . <lmely~n kegyelettel ál
dozll1 klv<lnnak K ossuth emlékének. Ugvan
ilyen módon jó e lő re megnyuglallam Őket 
h?g:,>: lsten seg!ts~gével oU leszek és Jl I'édi~ 
kahl1 fogok. Ja IS volt megemlékeZllem az 
isten i segitsegröl, mert kéirhárom napon át 
ód ilsi vihar dlihöngött a mélybe merült At. 
lan t is fölött. t:.: ppen v<lsánlap dúlt a legheve
sebben. amiko '· nekem is fungál nom kelle a 
protestáns istentiszteleten . Nem mjtam múlt, 
hogyelmaradtam, pedig előre számitottan 
,·eá, hogy imádkozzam egyel hazánk s az em
be,·iség jÓvoltáé ,·t a nyilt tengeren. Akik ott 
lehettek, mikor ta lá lkoztunk , régi szokás sze
,·int részt kivá ntak fi könyörgésböl. t s én bol
dog valék, hogy nekem ennyi is jutott, mert 
pár napig lIJ;,'yancsak sors iUdözöt!ml.: érez
tem magamat. ( Ezt mind átvitt. értelemben 
kell venni. 

Végre, március l 3-án este felé, sürü köd
ben megérkeztünk a vámvonalhoz, IIhol köd
I, ürtök és szirénák (e lesel~Ntése közben ha
j ónk csigalassusággal haladt s olykor-olykor 
egr dar;:,big nit;'~ is állott. Elibénk jött külön 
hajón az amerikai magyarok fogadóbizott
sága, New-YOl·k Vál"OS képviselője. Volt naS!'y 
öröm. Viszontlátásn~k édes örömt:. Zászlók 
lobogtak n-:inden ároocon. Fiilemclő érzes do
bos..,rtattfl meg szivünket llZ Ujvilág krpujá
nál , !\ Szab;1dság szobninak tőszomszé-ds~gá
ban, a Hymnus hnngjai mellett. F'enseges 
akkordok : szivböl szivhez szólók, A lelkes 
hanJ,!"olat Kossuthot idézi, II buzgó imádság 
mind Kossuthoi áldja, II független Nagyma
gyu,·o rsí',lignak számiizött gyermekét. 

Ez csak kostóló abból, ami másnap N<:w
York Cityben és II nagy ünnepen m{lrclUs 
15-én, a szobo,· á,'ny6kában végbemegy. O l~a n 
kinmgasló szép linneplésben v~.It. l:észe ~ 1,:05· 
~u th-za,·ándokoklla l\, hogy mogéJe ~z,ntugy 
kivánkozott sötét háttél· gyamint a. fejvesztett 
tüntetők siscrahadálUlk éktelen nv.lI~ása . . A 
,.end ő'·e i mcgtették kötelességüket. 1\1, IJe~ ,g 
IIcm zavarwttuk lllul-Cunknt II tiltnk?7.ó ta~ 
lák Ures jelszuvai álla l. Az epébe mái tolt tol 
rajzai is cS~lk szán;\lmas mosolyt k cl~ hetl~l~ 
mi nden igaz. Illagyn r ember a.lkán. ;~I, me ~ 
tUnk ~I magunk lHjiln, ahOvfl. ~I kotcl,essé~ 
szólított nyugodt:lIl tovább - e lőre s nl!g h,-

l 
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szem, hogy akadt volna köztünk egy is. aki 
megbán ta, hogy, vánd01'botot vett kezébe: 

Utunk dÜldalut volt. New-York, \:Vashmg
ton, Pittsboll rgh, Clevel:lIld, Buffalo vá ro
sokon keresztül és vissza New-Yorkba, amely
nek óriási kikötője meglepetést tartogatott a 
mi számunkra. A világ legnagyobb hajója, n, 

l\1ajestic" (56.000 tonna ) it t várt reánk 
~árc. 30.-á n, hogy befogadjon és minden baj 
nélkül haza szálli tson minket szép hazá nkba, 
kedveseink öl e l ő ka rj ai közé. A meglepetést 
később fogom fölemliteni. 

Az Amerikai Magya r Népszava, melynek 
szerkesztője, néhai Berkó D. Géza s az ő ha
lála után, özvegye volt a szobol'bizottság el
nöke terjedelmes külön számot adott ki már
cius' 15-ikére. A clevelandi "Sza badság" is 
lelkes Isten Hozott-al fogadta az óhazából ér
kező magyal' testvéreket . Előkelő amerikai 
polgárjogot nyert vezetöembel'eik pedig min
dent megtettek, hogy a hi vata los körök ma
gukévá tegyék a zarándoklat nem minden
napi eszméjét s velük együtt emlegessék az 
utókornak buzditásul a nagy magyar hazafi 
örök érdemeit a népszabadság védelme körül. 
J obb érzésü magyar munkás testvéreinknek 
pedig ugyancsak nem kellett semmi különös 
biztatás, Nekik nem ártott meg az idegen 
maszlag. ök a nagy Unió minden részéből egy 
szívvel-lélekkel csatlakoztak a mozgalomhoz ; 
s ha a nagy távolság miatt rég nem látták 
elhagyott hazájokat, az óhaza a zarándokcsa
P<lt képében eljött hozzájok, hogy még egy
szer keblére ölelje öket s vigasztalást lelj en 
bennök - Amerika szabad Iiaitól - nagy 
árvaságában. 

Aki ott volt ezen a szent találkozáson, tu
dom Istenem, hogy soha el nem fogja felej
teni, ha száz évig él is, Aki ott volt volt II 

new-yorki városházán, márc. 14-én, az ün
nepi fogadtatáson s hallotta beszélni, a mi 
vezéreink szózatára válaszolva a város pol
gármestel'ét, J ames Walker-t, az nem a fel hő
kUI'colókat fogja bámulni odaát, ha nem az 
embert, ak i a legfl lacsonyabb sorsból is a szel
lem hatalmánál fogva ilyen magasra emelke
dik. És itt, úgy látszik - tisztelet, becsület 
az öregeknek _ de a fiata lok vezetnek, akil{
nek energiája birja azt a szédUletes iramot, 
amellyel Amerikában a városok fejlődnek, a 
politikai gépezet müködik az ipar és a keres
kedelem vivja döntő csatáit az egész világ
gal szemben. 

És a fiatal polgármester másnap se tagadta 
meg magát. Ott volt, mint a rend és pontos
ság féltékeny ő ] 'e , abban az ezernyi és ezer
nyi szines gyülekezetben, amely mint valami 
eleven folyam árja vette körül a kis szigetet, 
amelyen Kossuth Lajos él"e szobra állott. És 
újra szólt az eli smerés, a hála meleg hangjá n 

a~ .. UniÓ e~y.ko]·i vendégéröl, aki elött eltör
puh!ek~. kll'alyok .Ko.ssu~h szava ma is eleven 
hato ero az amel"]ka ] nep lelldismeretében s 
hogyha most felénk hajlik veliink érez hoz
z~nk pártol az .igazság mérlegének ingadozása 
ko~epette, az ]s a K?~suth Lajos érdeme, 
akmek szobra nem h]aban áll 1Jendant mód
jára a washingtoni Fehérház szertartásos ter
meiben Washington György szobra mellett 
akkor is együtt emlegették a két rokon szel~ 
Amikor. a nagy SZ~lllüzö~t 1852-ben itt járt, 
lern hajthatatlan Jellemet, vas akaratát. A 
múló idő mind a kettöt csak megerösitette 
:l nép szivének gyermeki ragaszkodásáball 
mellyel itt és ott a "haza atyja," iránt visel: 
tetnek. 

Az új szobor is méltó helyen á ll New-York_ 
ban, a korzó-szerü Riwerside-Drive és a 
lIS-ik utca sarkán, hősök, tudósok, államfér
fiak diszes sorában. Nem messze tőle Grant 
kapitány monumentál is siremléke, mell' félig
meddig a Napoleon pár isi mauzoleumának 
másolata. De ez nem tartozik ide. Különben 
sok mindem'e azt mondhatná az ember, hogy 
biz' ez merő kópia. 

F ejedelmeket megillető 21 ágyúlövés adta 
tudtára a nyolcmi lliós város lakóinak s az 
egész világnak, hogy Kossuth az ő zarándokai 
élén ujból partra szállott icl szabad Amerika 
földjén s csodálatos ékesszólásának varázsá
val ismét rabul ejti a szíveket. Zászlóerdő 
leng az ember tenger f ölött. Egyik szónok a 
másik után zengi el mondanivalóját érezve, 
hogy itt nem egyszerü ünnepet ülnek, mint 
a hivatalos lHagyarországon, hanem törté
nehnet csinálnak. A szövőszék vetélője mun
kába fogott, szakadatla n száll jobbra-balra, 
előre-hátra, amig a millenáris szönyeg régi 
szentségében és ti sztaságában ki nem bonta
kozik az ámuló világ lelki szemei előtt ... 
"Igy volt - így lesz J" E nnek a felkiáltó jei
nek parancsoló erejét, lenyügöző varázsát a 
szemforgató di plomácia álnok játéka meg 
nem törheti. .... Akik biznak az Ur Istenben 

Nagy hiedelemmel, 
Azok nem vesznek el 
SemminemU veszedelemben. 
lVIint a S ion hegye megállmü;: 
Nem ingadoznak." .. , 

S ezzel a jel igével a magyar O]'szág?yulcs 
Felsőházán~\k nevében többi tflrs81mnlttl 
együtt odahelyezem a gyönyörü koszorút, l~e
héz selyem szalagjával a szobor talapz<Ü~]lI. 
Este pedig, H Hotel COll1modOl'c nem t om 
hányadik emeletén tal'tott banketten, el,Ill~ lld 
tam _ ami ko]' a sor úgy éjfél ut{11l ket ~]:a
kor rám került _ fl hazajáró lelkek imáJat. 
Ahol kellett, angolul. Ahol úgy jött, mag.ya
l'ul, hogy az én lelkem is teljesen felolva.c!jOJl 
az ünnepi alkalom eget ostl"omló él'Zésc]bell . 
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Még egy ily győzelem! - s szivesen halok 
meg, . , 

De nekem élnem kell; me rt a mi igaz bal'á
taink, a new-yorki angol untárius atyafi ak 
is vál'llak, hogy áhitatos templomuk ajtaját 
e lőttem megnyitva, a za l'ándoksel'eg unitá
rius tagjaiva l együtt keblökre öleljenek, Lé
lekemelő ünnepünk volt mál'c 18.-án déle lőtt 
a d", Simon templomában New-Yorkban, Ott 
volt dr, Cornish és dr, Snow akiknek a neve 
közismert minálunk az á lta luk vezetett erdélyi 
missiók révén, Meleg é rd ekl ődésük i l'álltunk 
időközben nemhogy csökkent volna , sőt évről
évre fokozódik. Az istentisztelet mintegy szer
vesen kapcsolódik bele a Kossuth-ünnepségek 
sorozatába . mert itt is diszes közönség előtt 
róla emlék~ztünk , a szabadság fanatikus baj 
nokáról s az ő életéért és munkájáért adtunk 
há lát a mindenható Istennek, nemcsak a ma
gyal' Nemzet, hanem az egész emberiség ne
vében. 

j\'Iinden fe lekezet a maga templomában 
szentelte meg a vasál'llapot s vett részt it t és 
amott a magyal' társada lmi egyes UI etek ün
nepi közgyülésén tál'sasvacsol'áján, A ban
kosok is ta lálkoztak a pénzügyi és ke reske
deJtni világ vezetői vel a kitüzött programm 
szerint, Kctpi Béla és Nemes Antal püspökök 
a saját hiveik körében buzgólkodva töltötték 
a szent napot, Kapi testvér a zarándok út fo
lyamán 8-10 helyen meglátogatta a magyal' 
ev, gyülekezeteket, Akronban templomot szen
teIt, mint az első evang: püspök, aki ebben a 
minőségben óhajtott közel fél'kőzni idegenbe 
szakadt vél'einkhez, Clevelandban én is hoz
zászegödtem, mint mendikáns, Hazatérőben 
pedig a hajón, virágvasál'l1apján, az ö Lu t
hel'-köpönyegében végeztem a tem plomi szer
tartást, a nagy nyilvánosság előtt is bizony
ságot tevén a protestáns egyházak lelki uni
ója mellett , Luthel' köpönyege, Ka lvin pa
lástja és Dávid Ferenc tógája alatt ugyanaz 
a nemes szív dobog, amely mindent kész fel
áldozni az igazságért, de az igazságot -
semmi áron, 

llyen emelkedett hangulat kisért a nagy 
Unió hivatalos fővárosába, Washingtonba , 
amelynek környékén meglátogattuk a nagy 
szabadsághős sirját az ö mezei jószágán, 
Mount Vernonban s mint Kossuth hivei, hó
doltunk Washington emlékének. Washington
ban már mi nden elő volt készitve a zarán
dokok fogadtatásál'a, Mál'c, 19-én pont déI 
ben fogadott a Fehér Házban Coolidge, köz
társasági elnök, aki a bizottság vezetőivel 
szertartásos módon kezet fogott s lej öt t a 
ker~be, ~ogy az egész z~rándoksel'eggel együtt 
lefenykepeztesse magat, A fotográfus min
denütt ott van, Az Ő ostromának ellentállani 
majdnem lehetetlen, Ez is egyik kedves em-

léke a mi hazafias zarándoklILunknak 
Délben ~l'óf ~zéeh~nyi László. washingtoni 

magya l' kovet es neje fogadták a zarándok_ 
sereget magya l'os vendégszeretettel hüvös
völgy i villájul,ban, a hol a magyal' zászló vé
delme alatt otthonosan éreztük magunkat, 
Gazdag buffet után, a Parlament épületét lá
to,ga~tllk" ~eg, ho~y a ma~yal' ol'szággyülés 
kepvlselohazának es a felsóháznak irásos üd
vözleteit kü l ~öttségünk együttesen adja át a 
Congl'essus es a Senatus elnöl(einek, Az üd
vözlő iratokat mind a két elnök sziVeSe!l fo
gadta, bevitte magával az ülésterembe a ren
des tárgyalás menetét megszakitva, n;'ilt szi
ne!l felolvasta , S így, mi, elá rvult magyal'ok, 
szep csendesen belejutottunk a nagy Unió 
Pa rl ament jének hivatalos llaplójába, Öröm 
vol t, a karzatról megfigyelni úgy az egyik. 
mint a mási k tö rvényhozó testü letben az 
általános jóbenyomást, amit a tagokra sze
mélyes megjelenésünk és a lelkes szavakban 
tolmácsolt holt betli keltett, Mondják, a 
Kongresszus tapsolt örömében, Az igazat 
megvaJlva, a senatus tól én ezt nem vártam, 
Az ottani fogadtatással is meg voltam elé
gedve, 

Most következik egy kimagasló pi llanat. A 
mi hitrokoni látogatáslInk a washingtoni uni
tárius gyülekezetben, amelynek gyönyöl'ü 
szép uj temploma a fővál'osnak egyik blisz
gyülekezet nevében a templom egyik buzgó 
kesége, A mi büszkeségünk pedig az, hogya 
látogatója, a mi illustl'is hitrokonunk , Wil
liam Taft volt köztársasági elnök fogadott 
bennünket a könyvtár teremben, amely zász
Jókkal volt feldiszitve, A nagy férfiu meg
emlékezett a nemes missióról, amit a Kossuth 
lobogója a latt magunkra vállaltunk, a közös 
keresztény ideálról, amelyet magunkénak val
lunk s azokról a megpróbáltatásokról , amelye
ket kivá lt erdélyi testvéreinl, hősies báto r
sággal hordoznak. Szerencsét kivánt nek ünk 
az út további fo lyamára s meleg él'deklődésé
ről biztositotta nemzetünket az élet jogáért 
való küzdelemben, Vá laszomban én is megkö
szöntem szépen a kitüntetést, amelynek ré
szesei voltunk, amikor az Unió legfőbb tör
vényszékének elnöke (Chief J ustice) , mint 
jó hitrokon és kebelba rát fogadta magyar
országi hitl'okonait s szeretettel, e~l~ke;zett 
meg nehéz járom alatt nyögő erdelYl vel'emk
ről. Megköszöntem az a nyagi és erkö lcsi tá
mogatást , amelyben minket a vi lágháboru !e
zajlása óta részesitettek ; s kél'tem a syn~pa,~
hiát és j óakaratot továbbra is, mert e nelkul 
nem állhat j uk meg a versenyt a népek, és l;en~
zetek öldöklő csatájában, amely a Beke evel
ben is könyöl'telenül tart tovább, S ki tudja 
hol és miként végződ ik az áldatlan tusa, hogy
ha lsten jóvoltából mihamarább fe lUl nem 

, 
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ke l'ekcdil, a józan bcl~~ás és a fel~baráti s;:
retet. A gyülekezet nOI megvendegeltek. Ko
zöttlik ott volt a mi néhai lelkes ~a rátll:nkna~ 
Edward Eve l'ctt Hale-nek ~ !eanya !S' .. a~1 
hajlott kora mellett nem saJnal.ta az 1~0~ es 
a fáradságot, hogy tengerenhlll testvereivel 
találkozzék. Ott voltak a mi rész~nk.~·ől : Ko z;
ma Jenő dr. ügyvéd, orsz. képvIselo, Kozma 
Cyörgy dr. kir. közjegyző és neje Hódmezö: 
vásárhelYI'ől és Kovcícs Károly, vedresházI 
földbirtokos. A gyülekezet gondnoka kalau
zolt bennün ket végig az egész telepen, mert 
a templomon kivül itt még kétszer annyi épü
lettömb áIl a hivek szolgálatá ra . Nöszövetség, 
férfili gH , ifjusági egylet, vasárnapi iskola, 
koncertterem, ebédlőkonyha, napozó, lelké
sz i hivatal, mind-mind kényelmes otthonra 
találnak itt. De meg is Van a láttatj a , mert 
ft. gy lil ekezeti élet igen élénk s minden napnak 
ugyszóJván megvan a maga klilöll programm
ja, amely a lelkipásztort az ö illlomáshelyéhez 

köti s a hivekben a vallásos buzgóság mellett 
a tá rsadalmi együttérzést és személyes jó
barátságot is ápolja és elősegíti. Mintaszerü 
papjok van , Neve: Rev. Ulysse B. P ie1'ce 
(lk'inek (L nevé'l'öl vnn el.nevezve az 'I~j elö(td6~ 

, terem, ll yen kitüntetést az ember még éle
tében, csak megfeszitett munkávai és olyan 
gazdag talentumok kal tud elém i, mint ami
nöl{kel a kegyelem Istene öt is megajándé
kozt..'\. A saját autóján jött értünk a szállo
dába és vitt haza, amikor a szel'etetteljes tár
salkodásnak és ismerkedésnek vége volt. A 
sok mindennel teledüzdelt napi programm 
közepette - végre - egy nyugvópont, amely
nél talán nekem is jó lesz pontot tennem ; 
mert hátha megsokallja az olvasó is egyvég_ 
tiben ezt a filmszerüen lepergö vászon képet. 
Mondjuk: foly tatása következik ln punk ju
niusi számában. 

Viszontlátás ra ! 

------~------

Megfjivó. 
Dunatiszamenti Unitári us E gyházkörüllk 

évi l'endes I.;özgyülését - a debrecen i iij Ima
ház felszente lésével IUlpcsolatban - Debre
cenben 1928 junius 7.~én (csűtö1·tök) d, e. 8 
ón\lwr tartj a a Városháza k istermében. 

T<ÍI'gYS01'OZ(tt : 

1.) Elnöki megnyitó, 

2.) Közügyigazglltó imúja. 

2,) Mcgbizó levelek: megniakuiás. 

,1.) Fel!;Őbb rendeletek és töl'\'ények 

5.) Eskütétel. 

6.) Vidék i köri f. gondnok ,'álusztása. 

7.) Püspök-választás kihirdetése: Torda (1928. 
május 20.) 

S.) E speresi je lentés. 

9. ) Tanügyi jelentés, 

tO,) Egyházi á ll:unsegély k iosztása. 

11.) Buldácsy Prot. AlaJlitvúlI)' osztalék:!. 
12.) Kérv6nyek. 

13.) Lelkészi Nyugdijtöl'\'ény kihil'detese, 

14.) Unitárius Missió-Húz _ Buda]Jes t. 

IG.) InJit\'il.llyok (ir{lsban Junius 1.) 

16.) Jövö ki.izg~'ülós helye éR ideje. 

Elüútckl;zlC't: Szerdán este fé l hétkor fl 

Kondnoki hivatalban (Hatvan-utca 24.) 
l l l/II( JJi IstOltisztl'let: Csütö l'tökön d. e. 11 

órakor az új imnlu\zball, urvacsoraosztássa l 

egybel.;ötve. Közebé(!: cl. u. 2 órakor az 
"Arany EUm" iivegtermében. - Akik részt 
óhajtanak venni az Unitárius E gyház orszá
gos ünnepén, kérj ül" jelentsék be irásbml má
jus 26-ig a debreceni gondnoki hivatalnak, . 
hogy fogadásuk ról és az elszallásolásról (az 
új menetrend szerint) gondoskodhassanak. 

H i tl'okoll i tidvözlettel 

az Blnökség. 

Budapest, 1928. május 14.-én 
• EgyhÍlzköri közgyülcsUnkl'e hh'alalosak II belsö 

embe rek, ; IZ egyházközségek kiküldöt t képviselöi és 

az Igazgató Tanács tagjai. Egy6bként il tUllácsko

zhs nyih·állcs. ) Iindenkit sZÍ\'esen látunk . lmád

konunk és dolgozzunk együtt ! 

A 1'anysal·ok. 
Ez H név ltnitá1'ilts azt jelenti, hogy egy 

vagyol{ az Istennel. 
Ez a név azt jelenti, hogy eoy vngyo).; e1ll

b('1'f('s t vé I'd III mel. 
Ez a nev azt j elent i, hogy eoy vagyok (lZ 

('gész mindl'lIséggel. 
lia a mindenség: pOl' Éli is az v:\gyok: 
I hl amindensék : lélek és szellem én IS :lZ 

vagyok. J6z(!1t M iklós. 
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HITRJE 
~yh;:h.ullk hli fillil .~g lt'lÍn.y ll il kt~ rj iik h :tt~l.tkN' 

t"gy'd.1li athijuk:d tv,. n t"lim l.'·h~,, 1 kühlj~k No. ", \dÍ>bb. 

IsIl:'nl isslt'INt'k a fi>'-:\f\l$bazl ;'s. k~:inly,~kin min
d<,1I ,·t\s:\nmp dí-ll'I(· .. II \\ntkor ;11 , '. K\.h!i.l'r- Iu,,,,·ni 
tI'Ul'lI<,mh..'1.I\. t'.;> min\li>ll h,i utul;;..> " ~"'-l\rml\\iml tlN
előtt II l'l,rnkor 1"\-~t$t\'ntl~ril\~:"1I ~ K\lhurh~l.b3.n, 

Tanul,jirju'S'''\ lrunk ::t8már.\ milld~1I ht'> má,.\,dik , ':\
"'-<\fllapj~u ~1. d .. mi"ták .:,. II k{il.ep.isn.l:U, 14-ik ,'.-:at . 
mimkn h~, uh.,bú ,·:I .... "'t1mpj&1l pedi,!:' ~ 1. " \' III. 
Q..~t. ~;:. h,,'\l\ .... ~t$IlOlI.'(-k n.:\miinl i,;t('nü,...t .. l .. h't UlM 
JaJU'9 L.ii.-:ah; \;>lkt:>I:& :I h'llIplt'IlIb.1\1\. AI. i$h'\\li~!l' 

td('1 idejt': n'f:'gt'1 ~I lim. :\1 .. gjdt'JI~;:' "'Üt .. I~.l'. 

E:s.kt> t"sl. kt' rt>;:.J.I t' h:"I, h'IUt'1 t-SI .. gy mlll'~11 d\'bb 
k .. lI bl'jdi'ntcni. Est ,.:;:lj!i.t én! .. kNI\'n millllt-nki t:lrt
SI ~::.\'m .. Iún. Hinltalo..~ IÍrnk: Ilat'i6rt !I..h'j da· , 
utan S l\n'iig. 

U!.klh;niltu~:is ... ., .. 11.: 11 t>g~ len·lell,lnJX,m khjilk :U~ 
~rh'sil~,.t (Ili uj r.inm.>\. hogy h\~l\mkat ponh\AAn kh· 
b\>sit ht'",-"ük. 

Ha ~gy r..altidban b\'1 t'!::St-g, ":'Igy ... gYt'b lm." t:i
m:HI. h:l '-rtlmnely ,·;;;.tlá!\ wg,iu kt'>rh:h:i :\llohil" ll!!i. 
keru!. hl>~r.áhlrlo~vi l .. ,,"'lbl'n ,':~g~' tí:lef('11t'1I é t,tl'iUt· 
,,';k II 1t"lki'l<1i hh'!It':l.lt errol, hogy amellnyire "I'\;l\k

tól telik, erl~'hitsiik t e!>ti-Idki ftíjdnlmftt, ,,;.J.l'!\\'t.'({l' 

U'$t\""rfmknt"k. 

RNldör i$tl'uthst€'l .. tein kN J l'lUUI Miklt'i~ pii,;pliki 
,·ik{uius. :\ renu.:.ti,'k €'\·:lIIgelis:lt .... m minden hó Imr-
mudik csütortok'\n e;;te fo .imk(' r turtjn ~lld(,rhi\'l'ink
kel ns Ú'r ninI' ('Iott, 

P"II!!.I:ir i ónik (I lIud:\!X'stj lelk.,tni hi"utlllhml d , ~. 
~-töl d. u. 3-ig. Adót , e l ,lIilet~s i. adomallyt ,\t"I'tu: 
Gli! :\hklús 1~lIlttiro.,. 

.\ C~l)bnnn uh'll i i!;,k olábnl\ turlott ISh' ntj"l.l clet .. , 
k€'t u máju~i"nl llll'gsz.nkJtoltuk és uktóbt:-r mfisooik 
"ll:l.ill'1\ll p jtiig s.ziin et .. ltet jU k, 

I'r,~ l sZ\' nllőrin("l;.'n pünktisd má.su.1 1I11pjtm le". ZII. 
utolsú t~ \'II"Ú Is t entisztelet., ll n '!l c!<OI'll oSJ.t A;o,."nl. 
ÖS1ig e:t is l'1 iinete1. 

l' iill kösd iin n .. \) .... n is huronl Is t e llt isz t .. ll' t l't turtunk, 
minde nko r úf\'lIcsorft" al. 

OIl L\(' P d iW nnpjAn regb"t.l !l ón\kor: 
P r{·diknl : Pet hó ist.vAn hi tok hlt6 Iclké.u;, 
Ut\' lIcsorút osu : Dr. ClIiki' Gitbor mi!!!lzi6i lelké>!z 

Déle lőtt 11 őr,uko l': 

Pré\Hkitl: Dr . Csiki GlÍoor , 
Uf\'ucsurnt osZ! : J 61UIl i\liklóll \) ili'püki ,' lklÍ r ilI8. 

l'illlkt~1 1'\lh,.dm~.\j&1I Ll. ~', t t t\roi<.\'f: 
l'r4di"~ I : J tnu.,.i lA ..... lő hlll~"'1t\Ii' 1i'1k(-~a. 
\."r\~t.:.<Ot·'rtIt t~t: Hiri'> t.a.;o...~ \('Ik",... 

1\.t'bli 'litmhi'l U1h .... jmll\\" ~.n1\ ('·II"",rnn.\\ II, It. 

('; "'mk'lr II t!UI\\t'$h'lTmt"'1\ 10'$1., KIL~\'k~ jUli. l.'NI 
tlwl\lt,k) ll. u. 5 ónllh'r II l~II.dl\$I\~i l'Ual\ttN4: jIm. 
2.-An ( ..... mIlMt) d. \I . t\ 1;I'Hk"r n IHt- l'lI N"\'d~~Üi:~'i 
Hit('\u .... "g iilfs..'&ik. F(\\lh\-,,~bb tl\lltr lll.'ntok:.:\ , ihltI' 
li.ltnl 1Iwp:t'\'nJ,.rált hH'(\l ty jl\\'itttltn.;::I, lill ""'\"'1:1 \'I'l>I~ 
glik tt\\\Ij,'. ti köri k(it.t::~·mt'sl''''' \':\1.\ l'lL..kl!u,i.\I"t. 

.\ "11011"-,,1111\1 ,' il$.~li kn t II . ..... Mig! ".uk~;M.Il,lt~I'\"'I\ , 
I\t'm 1\ h 'mpINuball. h!ltwm It t\.k~1\ Ilo r~ll\'rt\.kbltlll 
tflrtjuk. uhol l\. hmit:l,; l'J,.-i-~ ~\'lO('II 101yt. J lmius t t ~ 
161 tt>. ijr tnrhumk It ,'i'CSlt:lik • nlimh'nnl\l' llMl1 l nn 
4 n rl\kor. Kh·{-t í'1t C."l\I. II IX . G~'ÚIi-uti CSl'II\'11., k~I"". ' 
:unely ,1,lluI:\1I ri-\ S l\rnkor ,·ia:,~.lllik . 

A ,·il.S,J.!:\lulok ~t,r l'\'\I(Ut'>: 

t H' l fi; d. Il, .&. "IH. llujtt'lliMl'-u. ~l. i~k: "it"!:ll ~ 
t'i.to.,,: PiH 1-" "''\'\\1'1. I\~\l~, üLl\rdilg~. \"1 1 •• \ 1'1.' 1\11 ' 
UI ~;), pcolg. klÍ.llyi;:,k . .t. \I • .&, \·i l!.sg; lbi~h .. ,;;\,k: (;)~I'" 

tlll\thy :\I ~,;:t;'" llyug. r.1eI'l.ILillll\. ,:;;; 1..:\,.,,1<> J iul\>s \lllt\'. 
fM .. !. I 'NI~"nlh'i r illl', W!:I,;;S\t',;;--U. t'J. i"k, ~1. u, .&. 
\'i!!.sr:\l,i:t,'\S: t.~ni J fCllOS. l1\1h. tb~h. 

lü-dd, l. .\ltilL\-u . 1. fL,~imn. tI. u, ,I. "ill,.~mllil.. 

t .)suk: th .. l'l'IllilN'Y Gyul:, nyug. ist. ,~« Ilr. ll~lm\';,s.~y 

1$I\'lin I:i.bl:tbit\'. 

I. f'('h t~ f\·ft ri· ,\s " tm'Ll ... ltruk lll. hlk. ~1. u, " , " 1110,.
g:lbit.I('\": wbdú J),>\\l l\kt,-" , ny"--'!. lI\ilSJ.~lk i uuuú'''''::' 

::'lICrdll. \i:i ~U$ I»tloln, J)~.bI.;,". 4. ti. \I. 4, Vi r.sRI\ I'i •• 

I\:OS: 1'(lt: lkf:I"'! Dumukl'';; i ):, tnnit n. 

l l. )1.·d ,,,·\I. ~I, pul):, i,;k. d. u, .&. \'ir;:J,."flbh.hl..~t1 1. : 

ll l', Z"tlkt\ Gyulti 1\·;;;:.Hd b;l'\i (os. dr. I~ Q~m\t· 1"10-11"" 

tnllílr. 

C .. iitHr liik . X, $ IRtlldo,;; · uti lK>I~. l{'lI.n~·. ,\, u. 4. 

Vix:>l-'nbi l.t o,;(>k: H(lIllll'ny ( ;ftll(, .. tlIilv.,:..'t{1 (.,;; l'(ll~n .. 
Lipót Ilyug. J,."lll.d, r ... r(·1, 

\' 11 . H~, r,'Sll ~' - II. li. r,,~!m\l, d. \I. 4. Vi'-"J,."llbi llu,"~\lk: 
SI.(.kt'l\, Mtil"" 1l"U~, tii('I\llI l l\lI. fos 1'1\1 J.'NN1I· I\r\l~· 

, ' 

1~lI\rcHigr. 
I' ;'n h .k : IX. ( ;y:i!i . \I . d, i,:k. ,I. II, r~1 8, Vit "gnbll' 

t (>lI: dl', Simiultli T Ulllfts t \':<I.\ki biró. l 'I'S h'rlJ'.~bN , 
J:o:n s.~ bl' I - \\li d. i"k. tI. \I. 4, Villl<g:Ibir.W$: K i.'<-" ~I<ir.l'" 
ig:lzg-. V III. (l!Iiii ' llI ri ,1. Ill. Ig. fill ;~k. fl. u. -I . \'; a:,gl\~ 
lli .. I<II': Pol)!á r l .. ipót nyIIg. gll"'1. r"f.'1. 

Szo m llll l . , ' I. (;i' n. b· LL . ~:t. Ill. 1' 111 . d . U. 4. Vi,"g:l' 
llir. t os(.k : lÁ:<ld ó f, ~' LL ln iilk. 19, é~ I L\l1't' h S:ÍlIII, ... Il~' ~!t. 
mti\'. r{;ellc lltJ l'. V. $ :.\'lIl<'n' -u, d . i ~k . ,I. u. 4, (,1\1 
Z"ignwlIil t mu' .. és d r. 1\! (>lm\r J elltJ j('j.:'t ILlII\l' ;:US. , 

t!: \' ~I\ r'l 1í!1.'nli>!z ll' ld ." II 1<'lIl pl.nll\.ll1 1l \:Ll'tlL llk JU
lI ill8 17"'" ("l\ ;;f< rtIllV) t\. II , ft (wnkm" IInwlyt'1I LI \1 111 . 
0"111. Hiel"" ét('u scg-I .. ök 1;0 jdenj'\'lLOk me K· ,A 11I.,g-. 
jdNl~iI k1i ti' l..-tll . A jutulllmklinyv,'k kl \l"lt nlln ll! .~ kk." r 
tÖ I'tén;k. 

• 

, 
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UNITÁRIUS ~RTESITO 

Dun:ul\Mli Ep-hhkörünk a lapunk más heh-én 
me-~Ient }feghh-ó Sl:lI'rint junius bó 7-in ( t:ma p
jiI:t~t ) dileló:-: tsrtja én n>nde!> koz.gyülését Oeb
renenben. ahol ou: alkalommal a z. uj imaháut i.s f eI
s:enrtijUk.. Réu" ... m i szándékozó bh-eink. e hó 26-ig 
jelentsék S"i ndélrukat a deb~ Egyh3z . Gon~
nomgnil ( Han -an-u. 24). Indulas: budapesne k re
......:._ ;uniIE &-an (nerdin) reggel 7 óra körül gyors---'0 ..-oo.a II Kd eti, \ '"agY ug~;mabban 3% idöben SJ:e-
wf'"onaton a Xyugati piI)"'3udu.rr61. _ JuniUii hó 
S i n tpentek) jó idö esetin kirinduJú II Borto
bigyn.. 

Rnlliómnk mm8ra un-ac...'Ora-ou tó Istentisztelet 
mijus ~4 ld u tö rtök ) este 6 ó rakor len 3 te.mp. 

loe},:'" 

lA-ltH'zU Ci~yeJ .. ibe. Junius 3O-ig beJyhatós3gi 
bironptrinny:al iguolandö II lelkiuek ~lád:i álla 
pota 3. bironyitcinyok k""Ör:et!enw a Kultus II 0..."% 

t::il:yina); kiild<>...ndö 

Y f'gh,iI"Ó. A debreceni l,;nitá rius Leányegy
bázközség az ,.Egg l sten" tiszteletére felépi
ten imaltkát ~hi j unius hó 7-én d. e. 
I I órakor szenteli fel, amelyre, valamint az azt 
kö'-etó közebédre tisztelettel meghh'ja a pres
bitérium. 

Prografll," : 
l, GpIEk _€li énEk, Kántor : Boros ÁrOn hód

mezódsárheh; ta nító, 
2, 1.öd.J:c: ik: Barabás Is tván hómezö'dsár

heh; lelkész, 
3. J\özértEk: DebIeceni Iparos Dalegylet. 
.J. Fek:eJlld ési beszéd: Főtisztelendő J ózan 

)l jk 1ós püspoki ricarius. 
5, ÉJtd:: Debreeeni Iparos Dalegylet. 
6, L"rnrcsorui bct:éd: Dr. Csiki Gábor missiói 

lelkész 
7, Gplebzeti b td :, 

T udfli1...u.ik: 
1. A Duna- TIszamenti 'C"nitárius Egyház

kör é\; rendes kÖ2.gy'Ülését ugyanaznap tartj a. 
2melyre a külön m;ghh 'ókat az esperesi ru
\'atal adja ki, 

2. Kéri a presbitérium a közgyii1ésen és az 
innbáz szentelésén résttwmni szandekozó bu· 
dapesti és \;déki bh'eket. hogy érkezésök ide
j ét a gondnoki hh'atallal (Debrecen. Hatxan
lItU 24) május hó 26-ig közölni szíveskedje
nek , hogy fogadásukról és elszáJJásolásukról 
goMOI5kodhassék. 

3 .• A kÖZRMd az Arany Bika ~·egtermében 
&esz tOS tg) te-riték ira. 5 (öt ) pengó. 

.1. J unius 6-án este 8 órakor az Aram' Bika -űngtermében ismerkedési estély lesz (étlap-
szerint i étkezés), ugyancsak ott találkoznak 
a kolozs\"ári unitárius kollegium öreg diákjai 
is, amit-öl az érdekeltek külön értesít\"e 
lesznek . 

S yaraltatás. A J ózan vikárius úr által kez..
deményezett nya raltatási akció a legszebb re
ményekre jogosit. Kü1önösen akkor \"álna \"a. 
lóra minden á lmunk, - ha mindenki n~ilat

koma a felhi\"ás ra. Kérjük is azokat. akik 
még eddig se j obbra - se balra nem n}ilat
koztak szi\"eskedjenek ezt meg tenni, mert a 
tanulók pontos számát be kell jelentenünk. 
Ezt pedig a megajánlott összegek ismerete 
nélkül nem tehetjük. Jövő sz.amunkban kö
zölni fogjuk az adakozók né\"sorát. 

J\.oníirmációi ünnepélyünk áldozócsütörtö
kön. - mint mindenkor - az em1ékezésnek 
a meghatódásnak és a reménykedésnek ÜD

nepe ,·olt. .n nO\'endék, 2.;') fiú, 16 leán}' 
"ettek részt benne s járultak e1óször a Jézus 
szerete tének asztalához. dr . Csiki Gábor mis
siói lelkész gondos előkészitó munkája látszott 
meg a kis csoport tudásán. - Az egyházköz
ség presbitéri uma ne\"ében Botár J ános, nyug . 
pt. főfeL presbiter üdvözölte az ifjakat. 
Ugyancsak ő ajándékozta az emJékként ki
osztott, llité evangeli umokat. 

.4 Dávid Fer~:. Egylet utolsó ülése április 
20-án ,"olt. Érdekes megnyilatkozása \-olt a 
felol\"8sás és mélyen ,-aUásos életet élő lélek
nek. Polgár Lipót nyug. gazd. főfelügy. pres
biter volt a felolvasó. Valósággal hh'atás
szeruen foglalkozik a \-allásnak az Istenben 
' ·aló himek. az egyes lélekben és a történelem: 
ben látható fejlódésth·eI. - Az estély mÜ\""~1 
értékét IbMÍm; ödönné úrnő. Sebo"'k llargtt 
úrleány és dr, -Banu ü,;usz énekei és hegedű, 
illet \"e orgona j átéka emelteK, 

A Dát--id FerefttZ Egylet kö~~-üI~t Dr, 
:\yiredr Jenő elnöklete alatt ~J~ ~n. ta!,
totruk meg. Az elnök megn};toJ8 es a fot1~k8.r 
bes.zámolója egy eredményes é\' erkÖi?l S~
kereirOl számolt be. Sz.óba került a kozgyu
lésen egy _ évenként ísmétlódó unitárius 
Találkozó" -nak az eSI méje is. amely lehet. 

.. aJ' l bogya közeljovóben meg"" osu _ 
.4 tordai Z6inatoft május 19--én Ferenez J o-

uet emléknapot tartottak május 2~án eg)"-



ATE 8JTO 
E 1 '.00_, L4"" E' "d" do , L , 

tv, ~",\ll~ dr. I~lI\\~~ (~~'?r "yl>t \ ~IIl.~ivt hVi, 
pibp~\"'t...'t\ l ~E'~'t'n l\\\m"a.j ~l Akh\$ t·~~"hfl.z\.H' :\'" 
t~\U. . ...... 

;:-" / t ttHlvk C6t,(t tUs... l\~dtt\t'~<h:l\s.-t~·h~lyNl,~ :N f...
hai ~\l\ ~\(:S J\)1.t*'f K.(H'tUl·\n~ főtm)tkSl~~ !'Ö~' . 
tt.:hlI.C,Vt'lö ~~m.<lnvk.u~\k' ~it~ {\t\~\\ emlél\~t ~\l .. 
d,\:t..~:' ~'$ttH',,; t()khn ct~tl\ti\n nvatták f~\ a h~rL. 
lI •. ~·'\')\'á~rh~l\'l k nw WlX'n , J ():tJu), Miklú$; PÖ$-... 
p-,q \'ik.ári.'\I~ l\lO·mlvtt:\ n ftk\\'"-tÓ t)('~~!t'i.: ~, 
.:*~rtf' rhhQ.t\ . ~\l1"I,t':lwn B~\\"aQAs ht"án h?~\'" 
b(>li h-lké$ .. ~~l ('g:yütt s.:t.vlg~tt ~ ~ \'~l·() ... ~ t?$, ~ 
lt\l'~'\(hUOl\t i~ r,,~t y~t t U~ t1tn."\t·p~t;'f.~n ... m~rt 
1\~ht\i l\.QYá($. JÓZ'$. {' t' el\l ll?k('- \\~l.\él lll~\'t\d~n~ 
rlúbtn\l\ h'ód~tt b~ az en.\ber~K l~ll\;c.oo .. 

1.1J. ('ijus.. ~{)..« t~ rt.'c~ett nulg~Ut M Wt' stJine-
('l()tt. t~fvJ;t\\átlt$. test\'Éw\'U\k t~ln.ptv)\l,ák)~\n , 
unitá:d:llS hi,\'ein~k ul:\'ne$ol'i\~t~ssa.l Józ.ah 
)Hk.h)~ pü~pZ~kt \'fkál'ü~s, 

f:~~~'Wl«' R(n 'w{$:t'-'Qrfh \Il'a.t l~(lth~l'nt~l'i;\ 
lO.t"(hu\k bet\nönk~t lAh,)g-ntó f'Ü\t a t ('rct(>l~' i 
t\w\\N\i.Hre.k nevf-bt-n nl~, tf)...~;l\ \\. \,1. JÚZ<lll 
d~ál'\l.lS tln\..: iid\'ö~Qtt('. l\hij, 22 .. {>n pE'(H~ f)~\).. 
l"'('~I;'n~ kisfrt <.', 

.. \ ~e~dht~ (' , aJ~wtr n h{) ele-jr-u "aZ'~nhtk:~n 
\H1 S1.tit(}tt b\~da.p<'sti sz.{-khá~m.\K tQl'{\yttt t~ 
.i..n\'~l'ül\..~á ltA,. l lj köt(>s('k~t'l.l h~n~tt bÁ~tOS'itan\ 
:1. ll:l\'gingott torn,yoL arn} ~::Wt) pt-ngőbe K\'ri.i1t. 

"\ , V(Íl'v 1:(dl i6 (· ~!) l' t\\ , tlh~p. k.h~ !)' ill6 
"7 m~Hls ll ~r.n - k.~l-:'~-,'l~tt~l \·u\M\t.:~"tt !Ut').:: 

[. crtncz Jú~~d n~h.al pU!i.pi..k.ul\kn,,ll. aki "-, 
c',htpítsan,y aUlül..'t I:\{v.i\\ utv\jÚrt\ h!\~\' t{\ \0.'\ 
ti (~I(I.t. . 

. .R: f{8'"r) ,dtl(~ test'\t' \-"'\'\u\'\\', ~~hu~h h~\l"-,$' 
dlt'Hlk alkah\'\a \' ~\l s.zet't'-t-A t~l tl(h:tl~\lj \ik 

Az ...-l "iwt ~$ Am~'I 'ik't(i Tt\r:::.Hllc\tvk. ~\'i l~~' ~ \'" 
tYü.lé~uk.(l-r moot h\\'t.t\lt,.~~~{, l't.'tt,ttd k.i:\8~O~~t .. 

Jfik n ~~'UI~t , 
A ruutn/tp' ~rvtr.í: t(!IW 't\?·k Ot~á.b",1S S~()... 

\'f~~é~: irvd;\j tlt 1\1'. Kin\l,d Ptll, u.k.~ ~) , Sl., 

nhl, ( t't}l(H(l.t:!!E't) helY~1:\.t\'l M. 

}l('';(~$~(&fJ'~ h(\\' ~g~'ö\'k.t ~réd~,t,~x~' J.)u~i ~S 
dl'. Hahhz' Jál\QS. hA~$.s~ot kötMtelL Grntu .. 
lall1l\k~ 

Halottaink 

( h'ét~ jlJM'I~~ 7,l ~\' e~ k()l'{t\)an t9~8 UlM, 
l t\ .. ~n _fhtd~\1~ten, -
$~ t)'tNJ(~ I'N, C(tb(w .n t\.v~~ kOl..'ROOn 192:2., 

á,pl'. 22. .. ('n B;\~d~\P~~h'(l ITtt'~' hf\tt. t~.ten \'4rasa-
h\~ia mQ~ ~\ b..l'I:nRtv .. 'iI< ~i\'{'k~t 

-'- -' -_ ..•. ---- -
• 

• 

• 



amelyen 
~R'yUtt sz, A város és a. 

i8 részt a i? ünnepségen, merl 
Kovács József emléke kÖl~é1 In' radan

iródott be a1; embel'ék lelkébe. 
-

20~11 P~seti szolgált az UJ' sy.inc 
református testvéreink templomálcJflH 

hJve1ttek urvacsol'Msztás8111 J'Ó7.an 
püspöki vikál'ius. 

E811icmd Harnl(>'worth ural. Hothcun 
tordnak bennünket látosn.iú fját aí. r 
menekültek nevében máj. 1"9-':>n cl ...... 
vikáriusunk üdvözölte . ?o.1jij. 22-én )1E':{~;' r 
reczenbe kisé.rte. 

A I!zélt' iluu' , amely II hó elejé!_1 hal •• I • 

pusztitott budapesti s'l.ékházulIk tlJrli~ 
megJ"Ongálta. Uj kötésekke1 kellett bízt ~.J. ti 
.. megingott tol11yot, ami Z5uo pengőiJ· ,~I":r' 

--- -

Ref""",,mitu8 t~stvérei'nket 
ülésttk alkalmaw\l sz.eret~ttel 

.4;;. A nt,fll c." {llltl rilwi, 1'arsllJatok 
~yUI~üket mllst Ütl·L.t1.l1 ~ . ~ze reh'! ttel 

JUk cl g VUWlit. 
, l M(ltfll f f t /'1 ot f'st !; 1/iS -K Mr On'71\gos S7.'l

\ -t~dKf:- 1 I'l\I~i.:lt IV. l';lriily i Pál-utca 9. 37.. 
alá (ft'It>!\wh'O hl·lye"/fu &~. 

-

~JM 'n'ar~' Plj.czi és 
, • 'J~\ llill: ~ ':"'~flt i öhittek. GJ'attt-

l 1922. 
--".<1. .. , 

'" .4 ...... • 

- -
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l1"'IT.4Rl t1$ I!-RTr ..... TO .. 
IJJ1nartalhv th' If'JffN t:Yhrfq" l "li h ... 7.:.1,\ ,,1 
pfM,,6kk{. ' .t-Y.',io'(!tl fllIlnkl.Ju { IdáIt '1"hkw(1 ;'.~ 
1,...111 -

Sirl'mllk ,If'(It{,Jl. H (~l fYj .... t6vMárhf;.!y(."o . Nfo .. 
fili' KC1VÁl'. ,((,I .H I ·f kormáfll'f(.t.at,w·JP')ft !ci ~rJ 
rdU<lYefó ~"" lI n"k" "k .Ir#"alc "",1",,l1 ál· 
ft,,,.1. f'öOl.hrti>kfu\ "(-!tItán ~\I'fluák ((JI l' h6<t
ml7(,vWrhfllyl \.(~ fl lf'tDhf'·ft . ,'(rat.11 l UkJ6:'.\. ft\J8oo" 
l",k' . 11<árloH r)'tfmduda si. (e41.VAtI, t,elzbk.1. F1 
lt%érf ,t rt.6 ~JII . flml·I)'(·ll BMtíbás Jtdván hely' .. 
"..11 1,·lkf,."cl (·v.you ~Z(,IIf.Mt.. A v.,,'" t • • 
ÚLrfloftrlBl/Jrl1 íA rl .. zl. VI,.,t,t. n~ Ut\I1'~~n. M"r1. 
héhAI KoyA<;/l J6 .. .,r emlék'· ki.~él m' nldan
d(j"hr~ ,1 II't,>d(J ~t. bt- ,,~ern'x;rtK. 1f:JJ.céb€t. 

• 

Múj " . ~(I,';n Jlft",,~( "",Igltlt az Ur ZíM. 

(.I(,tt, forQml"~'" fAl.t.órefnk mmplnmáJ,,-.,., 
ulIfIárlu. hlve!IlOk urv."""I'IIOIztá.", lMan 
~lIklÓ!l pll. r.r.ki vlkárí" •. 

EktlUI'MI lI(lrmtcu}(;t l h U J'lhí, )tot.h"rm~c; 
I"tdn"k 1",,,,.lh,ko! IAI<'I("II. tiM o .. t rd6fyi 
lní·n~kUlh~k nev(-IJtIl rYIM. HoH''!', ft U" JErI;"D 
vikhriu l!lullk Udyff7..()1te. Máj. 2Z.qn rwd íg D~h-
r(:C~(;lIbo kíJttrt.c. 

JI •• üvi /'ILt, ftnwLy " hó eltjéJ). hazánkb .. " 
l,uaztiloU lJuflM>Cliti .zfkházank tornyÁt i. 
mOJl '''iip'lÍlt<o. UJ k,.t!-"tkkcl k.llé~' bl.tMi~ni 
fl IYI(·p:inlJött tm'11yot, flmi 2áOfl pcng&l)c. ktrUlt. 

l 

, 

f:1fVN',la UIf \dt.tr~nlc.n. :n,ruc\.i tati· 
OIf"Uk alkr.lm ... J .""'ct··' .. 1 b,I.",,~jijk ....... 

A .. A '(/01 i. At", rik. 1 Tá"",,,",>!: kl ,;"Sr;P 
<'ylllétluko;t, UI',.{ fartJ u" !I ..... , "'"'" 1<~ 

Jük" 1O'1I1kt. 
A M (t/!l/ftr J~(Itt>Kl6.lfx ]ot,,1t (Jnt1-4vC& Sté,.. 

vctlltgb 1r<>dáját IV. Kir."', l'ál'lII<. 9. 17., 

~I" (("Iem.lel) hely ... \<! át, 

Hú",..r.p. lt{ovlzSO'~rf<1 !lé<I' '''kr')' ()oc'tÍ ... 
,tr. Hafátíz János há7JU1Sá/(ot kőtQí"'''- G .. tll. 
IM"nk. 

Halottaink 

(;, 'él!..(, J,1,',rAJ 7 1 (.\',. lwr'áb<m I ~J( máj. 
Ifi-énBM.p<'!!ttn. -

.~ziJO/IÓ,1fI Or.b. , 41 év ... Ju,~liblin 1922. 
áPl'. 22-(." JluAA'peot.-n m('j(h.I~. I. Un vilf.ll'l
lAlih mti(' il })án&t(R4 JI ~I\'tlc'-t. 

• 

, 
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Kádakat, puttonyokat, boredényeket, n"",ám: 205-34 
mezógazdaságl szer
azámokat, fraaaC50kat. 

, kocslr'szeket kész'tOnk. 

Telefonszám: 205-34 / 
..... _----

Telies konyho-, elc,kamr8-. c16tzob.!l-. fOrd6- ,---, 
SZOM-, cse'tdsrob/l , mO!i(lkon)'h/l •. \'osalo· 
s:aboberendezések es eg)cs Io.ellckek 

::---, fo..! l n d e:n r,é I f: edeny,\ konyhallzer, ~ on) ha
gépel<. különleges !öz6- és '8ü lem~ny,kéH:.r;ilh· 

hl"z \810 eS7.k~7ök. Osszu h02h:l,lIbl cikkek 

és háztartási cikkek szaküzlete 
Budapest. IV. Vámház-körút 6 . az ám. Központi 

A közeledő idényre való tekintettel nagy vá laszlékunk van : Kertieszközökben 
u. m. ásó, kapa, lapát, gereblye, locsolókanná kban kü lönféle kivite lben. 
Továbbá vannak ágfürészek metsző- , ollók. Virág-
cserepek, rózsafakarók, kerlibutorok stb és bérmentve 

Hitrokonoknak 5 " 

Or. \'ersC,Jtyi Györg)': Krim Jállo!' e.mléke~(-te 
Dr. (;al K('ll'm<,n: PflNfi Dén,.,;; . . . ~ 
GngyhJ l)~ne<l;: D!r .. id Fl'r(>ne . , , . . 
Yári Alb(> r t: Miért v:l.gyvk ~n unitnrius, , 
GUlfi Lörllle; A jelenkur Jézusa , 
\':iri .\Ib(ort: Bt.rde ~61.:o.a 

• 

• 

I>~rencz Jó(s{'f: l,;nitlirius Ktitú . . . . , 
Ill:·nc"di I'", "' .... " h"· , .. " .... nluu u~ It.- ell \'rko1rstfln (n' ep· 

7.t"ru l~m"rtdes) . • • . . • , , . . . 

.30 I 

.30 

.30 

.-,) ,. . 
,10 

I. 

Ur. Üliki G:ibor: H\fr7.Qk <lgy lstt'nbt:n (L'nit,irius 

h1t"\\,l'k hn\(>rt.ctk~e) . , , . , . . füz\'C :J,'. /1' 

kötw-

Sa\ ngc·Konirll :: 
ll>!te . . . , . , 

fej rődé::<tört(-· 

• • , , . 
Dr. Horos G)örgy: Dr. Brlls:;ui Sfwlut.1 éll't" . It), 

PtW búcs i : Kis Biblill (Biblia tÖI"t,;nett'k g~', r· 
m~kck s.z:illuira , , , . . , , • ' . ' 

, ':id ,,\I~rt : K('re"Séh'k t'lú~zQr Ist(>nnek Or sl.lÍgut 

, . 
(be~zédekJ imák, elmdk ... dé:;ólk) • , I, 

Vá ri Albert : Imakönyv "fu;'l:onkcjt~sben , ,. ,. 
dfsl.kiit~ .. ~'n, ' " ll. 

• • , .10 

EI(',", ti I\llh ('k ka Jl llllt6k nl. unitúrlus Iclk.\,~ zi irnct., hlll\ 
(\'~ Koháry_ut ru 4,) \ ' id l'krt' 10 f( pllstadij . 
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