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pünköst. 
Az Irás szerini az Ur Jézus állal megigért SzenIlélek sebf'sf'n 

zúgó szé/nek zendillése közben kett6s tllzes nyelvnek ala kjában 
Slállotl le a tanllványokra. Ez a nap és ez az eseményavalla 
Jézus tanítványait a Meglesdtett apostolaivá. Az ingadozó Péterek 
e rős férfiakkA, a kétel kedő Tamások rajongó hivőkké válnak a 
Lélek erilll esétől. Bátor hitval lással hi rdeti k a Mester fe ltámadását 
és a Lélek hatasa alall emelt fővel allanak a gu nyolódók közöl t. 

Ma már a szentlelek nem csodálatos uton szállja meg az 
embereke!. Csöndben, észrevétlen melegIti át a lelkeket, mini a 
májusi napfény a földet. Barazdál húz szívUnk mezején, élelel 
lövel a lankadó lélekbe, világit, perzsel, plántál és homIltgat, va
lallOl álmosság, léli dermedés, kérges talajra taláL Munkája állan
dó. Szüntelen épit, rombGI, átalakit, formál és jóra vezérel. Nem
csak pünköst napjain, hanem mindig és mindenütt, am ikor és ahol 
az emberi léleknek lendületre, szárnyalásra és emelkedésre van 
szil ksége. 

Kegyeletes érzések között gondolu nk az első pünköstre és 
hősei re s kivánu nk minden é lő léleknek az ünnepek hatása alalt 
Lij élelet, szilárd hitet a jobb jövőben . - .1. -

Az élet katonája. 
Akaratom a világakarat megnyilvánulása. A világakaral oko

zata az, hogyakarjak, akaratsiabadságom legyen. 
Akarom, hogy akaratomat erOsftsem. Mindazon eszközöket 

fel kell használnom, amelyek ezt e l ősegJti k . Ezek: lel kem, szel lemem 
s teslem edzése, - a l evegő, viz, napfény, mozgás fel használása, 
- mértékletesség, - az akarat mG szerveinek, az idegrendszernek, 
az érzékeknek erősHése, kimélése, - önfegyelmezés, ima. 

Az akarat teszi az emberi emberré. Ez a küzdelemnek, a 
fejlődésnek, a tökéletesedésnek eszköze. 

A magol a minden ség akarata hajtja, hogy tölgyfa legyen, 
az ifjul a mindenség akarata és belsO akarata is haj tja, hogy Sle
mélyiség legyen. 

Az ember az lI.tent akkor érzi, érli és gyönyöruséggel akkor 
élvezi, ha Öt nemcsak a Mindenséeben találja, hanem önmagába he-
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Iynl, ha nllndJ" rARondol 117, li lell l/~jll e l 6 11 ''1,t: llr mÓti;!, hR I/eltl 
tgyeltU, h/l III eml)er Ohfl/lne el il hfl o II lelke he1i1i'jehen ClI, __ 
hll ,"IIRAhIUI kitc:J le R~ 1 1 II lelekurk, II ~ I'Ikllrlllnnk, 1\ IIl,fl ll <,l lllflek, 
Ichl:IO Icglllllgllilllhh f'l kál, MI!'" ft ku~ ct t) lemrr:, 1\ fcj ll"iclhte, II 
lök6lelclJt::desre I/Illó MllltHIÓ, móU nem Ii~nn~ klslS.lil~/ , IIarr/(IIJI''I'. 
,~/lldl, Az Ilel ka lomlj,lI. 

Elele nemcsak elm élyCih!1I él fl ilkeUzlII1l8, nem remeh'utl l'U 
CIVOIIUldll 117, eleutl l, hllnem l 'éil ~l/é l e l I\Z emllerl ~ I (l l klh:delmr lhf tl, 
I)rök munkll, lIZ emllerl Ólel lellei Crl/éllye8nl~8e, 111. emherl elei 
I/lrlilll)llIlIk IeijeI! kIfe jléae, - heleérll/e 117, elei I1rl1melJ , It tl1erel .. 
mel, II ClIlI lddl élei I1röllleH, II IItI'RIi Il telel, mli sok~rt , elll lwrllirsl\. 
Inkert I/a ló Haha meg nem 81,nUn I)lIfe1llldo1.ó kUzdelmel. 

Kuutjt De Ilfl kU'l,delmed erectménylelcn, ne PIlIl /l l\l,kodjlit 111. 
Islen elleni Sok emhernek keH ugy II1,ÓII/IIII er/Hu fclllJ k!l l,\li'ul, 
méll 81 nel eredménye. Mil tudJuk, hOIJY ml tltHlflk /IZ okn. , ,? 
K1I1,dl, IllI/Abi} mégis, kUz"! 11101110 lehelelecl tgl 1!1, /I legjQhh, amil 
lehelil'l, 

HiI lelked hen ktfeJlcs1,Ied nz 131 ti l, IUl ollhonl /HIu Neki, 
ClIl,lk nkkor er~cd , hogy tll /'IZ 1.~fI)fI , - tte;:mCjlak ki vIlI II Mlttdcn_ 
!légben, hanCIIl henned, I!I, éllel, - I/ezet, IHI'I,clII , fetsrgl!, (l r/'j~I1, 
IcikeaIt , - ha elelllé l taJpl'8l1l1lt, - öt'llml1k végtelen forrli8M 1)111.01{· 
tatJn benned, Munkára ilet'kenl, Muuklidai len(lfllelCililé, ered rnényell!lé, 
átdbolld lelZt. Az o.karJfllyokOtl áIRC"I!. Tnl!llékonllyli tcu, gou
dolatokat, eszmekel IIcJ, S1.cretelhen ölll~ctnz, egy e~el\lIz é egye61! 
éli klbékl! önmngaddal, 80r80ddlll , 111, embel'e kkel, Q. MIndenseggel. 
Ré8~e.e, 11emCBnk 8zenl/~d6Je, de lel/61e ls I/Il«y n Mlnden6tgnek, 

A 1t'IJvl1ágol már helsl'inkhen meg1alA IIIIIIJuk, SIIJAt l)elt6nktlJl 
át I/ezet II~ öl a mhl/ll11g felé, SoJli1 lJcl, Onkön kfl/fiI nlnCII máil, 
amelyen á' a l úl l/llállot 81.emlelllí; tjUk éli nhhoz kll'l.eledhelUnk, t;7, 
a~ úl 81.emélylseRUnk caodólotoll felemelkedése, oll1ely !Il lmlen kl~ 
lértésaet 8 'zenl/ed~8IIel dllCQI. Az lIyel1 emller II~ I"azl feIilO ember, 

A~ 1&lenl cllak arra kéril, hogy odJot1 neked eriSl , adjlll! Ile
ked éli el1lberl6rlaidlluk szeretetet éa legtt sell emberUirs(lhJolI , M, 
lma IleIIl ellenuoll{l\l1 l1tás a1,érl , lto~y az Illlcn neked lie"fta~8'el 
nyll jl llon. Az lma k,lflCllolUI a vél;l: lelennel, elJlOlIorbjl ll cflllllytd~s, 
mtgtls1:l lIlás, feltnttlkt'dbl, e, t1gylljtés. A IIztlkl1lkOdön le fl Jobbll/l 
i>CgIl6z, hu lal pra 611110<1, hogy kUzdilelise'l, dol8ozhanek, mlnlha 
cuk alamtz1\nAt adllz nekI. -
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Ne kih-etdd ou IstenlOI. hogy segitsen! Magadon segits! 
H. mllldcn kOlde:s:;é:g~el mindenkivel $ mindennel, magaddal 
sumhc.'!1I is lIIc.'!gttlted, s killdelmeidntk eredmenye van, borulj 
Ic és Idj h:Uii ltJ. Istennek! 

Orn rt II:botRl Inn\dkow l es munkilkodjil, kiltdjél utolsó 
Iclldt'ledigl 

Dl, Ujfald Qiza. 

Fuismus tizparancsolata. 
Asuon)-okn.."I It: 

I • . \\indell6.i st oilhon. ugy obbon többel. mini a szom
sddbln, 

II, Ne h'gren esunhlytiJ II at asuony. akiben u anJit 
m~"Öli 1t \ilag. Ne k-\h-ad őt sem GIIUtkOdes&en. Rm mulato
d.~ib.\n. 

III. Sut!'se engetM grenncl«:d el~ imidugai ldkéból ki tö
~i, 

IV. J an, nlps: ir l SlOb.ibsn. " CS!lAdban! Gyermek
Sb.lbl"Mn Iqo'tn miml\g ":uimlpl 

V. T.\nll'Sd m~ II 1D'dUlektdet Ipjjt tlutelni. Kenen bnn-
mosd t\:. kettelt ne\"djt-tek. 

\1 • . \b.rWj il. • 6mll5ny fújat es ~yr:rm6'-1!d t.lM. 
' 11 Ne ~d tldWeftdd ad&. :aMI Idt-~ bo iroz.h"ja. 
\1U. OseuileRdnd: d nl ruMI ne subd ft! a mJIpd sd)'-

.. /n ... 
l't ~ etesd 'I: h~ Ne fdc:dd el. ~ II 

""",(i: l\'lmJi1;:a ~T$\;rS'&l t'el:d&iil.. 
~ Ne iÍi@e}d, hl »i u: "St4'I ':I bd "ke. 
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IV. Legyen egy napod a héten, amelyet igazán családodnak 
szentelsz. 

V. A n6 azért tobb nálad, meri Ové az anyaság dicsősége . 
Szeresd hi lvesedel, borulj le az O mártiromsága elOlt. 

VI. Ne Old meg gyermeked imádságát s hitvesednek rólad 
való álmál. 

VII. Legyen olyan tiszta az életed, amilyennek feleségedét 
kivánod. 

VIII. A kereseled a családodé. Amit hiába kiadsz, elpazarolsz, 
azt családodlól lopod el. Ne vedd el, ami az övék. 

IX. Sohase mondj valótlan! a családod e l őtti 

X. Ne irigyeId másoknak se gyermekét, se feleségél. Tene
ked a saját fe leséged s gyermeked legyen a legszebb. 

Age:legényeknek: 
l-X. NősUlj megl 

• 

Az Ért.alta olvasó' nak é. minden jó magyar 
t •• tvérUnknek kellem.s Unnepeket kivá n a szer .. 
ke.zta.ég. 

I.tentl.zteletelnk . orrendje. A Koháry-u. templom· 
ban junius l·én es 8-á n dé l előt! 11 órakor. Junius g·én dételcu 
11 óra 15 perckor (Rádiös). 

A Rákos·utcai kápolnában junius l·én , 8·án és g·en délelőll 
10 órakor. 8- g·én urvacsoráztatássa l. 

Pestszentlőrincen junius 8·án 10 órakor urvacsoráztatásst'll. 
Debrecenben junius 9·én d. e, 10 órakor urvacsoráztatásstl l. 

PUnkti.t 1. napjAn a Koháry·utcai templomban a dél· 
előtt g órai istentisztelet elmarad. Urvacsorát pünköst l. napjá n 
a délelőtt II órakor, 2. napján a délelőlt II óra 15 perckor kez
dődő istentiszteleteken oS:t!unk. 

A konflrmácl6 jun. 29.én. délelőtt II órakor kezdödik 
a Koháry.u. templombtln. 

Unitárius Istentl. ztelet és Urvacsoraoszt6s 
NylregyhAz6n. Egyházunk törlénetében feljegyzésre méltó dátum: 
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1930. május 18. Ezen 8. nflpon voU az ~/s6 Unitárius Istenlisttelel 
Nyíregyházán. A nyiregyház8i. szabolcsmegyei és debreceni híveink 
é. hilGok barátai gyűltek egybe eZl"n ll. napon, mintegy 130--150-en 
- a nyíregyházai tenilöképzö·jnlézet diszlermében - ami közös 
szerelő Atyánk. "Ein' ["en"-ünk imédéslull. . A Ie!k~l'! i teendőket 
Józan Miklós püspöki vicariu' u r vellezte. Gyönyörű imája, magasan 
mrnyaló - lelket felemelő - benede és urv8.Cllorai agendája, 
igen mély halásl gyakoroltak 8. népes gyülekezetre. Ugy éreztük, 
hogy ebben az áhitatos pilll:lnatban nem csak a Dávid Ferenc 
szelleme lehege!! mi közöttünk, hanem a vikárius ur személyében 
- andn! oU 8. terem közepén az Ur88ztala elölt állotl és beszélt -

Dávid Ferenc alakját láttuk megelevenedni. Fenséges, lélekemelő 
pillanatok. 23 férfi és 17 n6 vett urvacsor6.t. Ez alkalommal kon
firmált és vett els6 izben urvacsorát Dilz Miklós müszaki főtanácsos 
Gyula nevü fill.. 

Ezl követöleg a Korona-szálló éttermében közebéd voll. amelyen 
mintegy 60-an vettek részt, jórészben erdélyi székelyek - felekezeti 
külömbség nélkül. lu született meg az a gondolat, hogy Nyíregyházán 
alakiltassék meg az "Erdélyiek Köre-·. A gondolatot tell követte s 
a megalakitás érdekében az első lépések meg is történtek. Orven
detes. hogy a sors által Nyiregyházóra dobott erdelyiek összefogá
sára alkalmat az első unitárius Istentisztelet adoU. Ebből is látszik: 
szükség van reánk s van létjogosultságunk - ha kevesen is vagyunk. 

Köszönet és hála mindazoknak, akik ezt az emlékezetes és 
kellemes napol megszerezlék s annak fényes sikerében közre
múködtek. 

Tudósiló. 

Az unitárius elemi é. középiskoléba Jlir6 

növendékeink évzár6 Istentisztelete junlus i0-én, 

d. u. 5 6rakor lesz a Kohliry-utcal templomban. 

A hittani vizsgák elemi és kötépiskolásoknak junius 

2-7' ig tarlalnak meg. Mindenik csoport abban a tanteremben és 

órában viugázik. ahol és amikor évközben ó rá ra járt. 

A Dugonics-utcai iskolában junius 2-án. délután 3 órakor. 
a Medve-utcai POlglÍri iskolában junius 4-én, délu!6.n 3 órakor. 

a Szemere-utcai polgAri iskolában junlus 7-én. délután 3 órakor 
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ke7.d6dnek ti vizsgak. Ez ulóbbi helyen illJenek vizsgil re IUOk 

e la nulók III. IIkik S%omb8lonkénl 6 - 7 órák közölt II lelkes7.1 iro
déba (V., Koháry-u.) szokltlk órá r8 járn i. 

MI.kolcon, oUani és környékbeli hiveinek junius l-én 
• 

délelő!! 11 órakor 87. evangélikus lemp[omb6n Józan Miklós vikárius 
lltytlnkfia urvacSoraosztással egybekötö tt istentiszteletet lart. 

Körl közgyUl6.Unk f. évi junius hó lO-én délelou lesz 
HódmezőváSárhelyen. Meghivót. tá rgy80rozatot jövö sz6.munkb8n 
hozzuk . 

Dr. Kozma György hódmezóvásárhelyi kir. közjegyző, k. f. ü. 
és egyházközségi gondnok atyánkriát május 25-én avalt8 föl 6 vitézi 
rend tagjai közé a kormányzó ur Szeretettel üdvözöljük 8Z uj vitézt. 

Az Unlt6rlu. Le'nyegye.Ulet május 9-iki délulánjá
nllk összes jövedelme (a 15-iki U. !::.·ben megjelent fel ülfizetésekkel) 
290. - Pengő . Nyomd8köhség 44.50. posta köllség 5.50 összesen 
50.- P. Marad tiszta jövedelem 240. - P. Pálffy István maros
ludasi gyógyszerész állal küldöl1 1500 LeiéTl az Q. K. H. pénztár8 
50.40 Peng6t adot!. Ezt a liszta jövedelemhez csatoltuk és laka· 
rékpénztórb8 helyeztük a varroda megnyitásá ig. Összesen 290.40 P. 

A 345 .• z. J'nos Zsigmond unitárls cserkész
c.apat kérése unitárius hiveinkhez . Az iskolai évvel egyidőben 
a cserkész-év is végei ér. A mi vizsgánk a7.onban még esek ezután 
következik, a nyári vakációbsn: a nagylábor. Ez minden cserkész
nek vágya, álma és eéUa . Belefórlldva a napi gyakorlatainkba. játé

kaikba, csöndes nyári estén lobogó tábori tűz mellett vidá msn éne
kelni s IlZtán kis sátminkbsn, künn fl termeszet ölén boldogItn 
álmodni szebb jövőről, Nagymugymors7.ágról. Egy éven keresztül 
ezért jártunk el iskolai tanulmányaink végzése mellcU cserkész össze
jöveleleinkre. Ezér! vá1l8ltuk önként. jó kedvvel a !anulói kötele
ségeink mellé lll. önnevelés komoly cserkész munkáját. A kis csonka 
llf'izában II nyár Folyamán folyók mentén, hegyek ormá n, sűrűn 
gyulnak fel cserkészlábor tOzek. Ezek között oU lesz a mienk is. 
50 m8gyar unitárius i{junak közös dalbf'in dobban össze 8 szive. 
lelkének lángja tűzosZIODPá n6, mely fé nyt vetit előre II messzi 
iövőbe . Igéret vagyunk mi nemzelOnk és egyházunk jövend6jéhez' 
cserkész s:dvvel, unitárius lélekkel bizonyos igérel. Csapalunk rel~ze rC"
lé.e mea hiányos, a táborozás! költségek is mcssze felillmuUák iln)'agi 
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enSnket Ehez kérjük II mi u nitárius testvéreink: szülők, bar6tok. 
ismerosök jóJelko. szives támog8tásál. Segitsenek minket, hOfiY majd 

mi is segilhessünk. Cserkész OdvözleueI 

a 345-ös cstrkiszcsopot. 

Irodalmi é. mOvészetl p6lyázaL Az Unitárius Iro
dalmi Tti rs85ág elnöksé~e dr. Ferenczy Géza egyházi fögondnok 
lldoményliból 5000. azaz ötezer lei pályadíjal !űz ki unitá rius vonal
kOUlSU történelmi elbeszélés. költemény vogy festmény keszitésére. 
A pélyadijel II legjobb pályamunka nyeri el, de ha több munka 
lenne érdemes ti dijazlisra. az elnökség gondoskodni fog azoknak 
II jutalma zásáról i8. A jeligés levéllel elláloll pályamunkák II pályá
zal kOlán megne\'ezésével 1930. szeptember l-ig adhatók be S. Nagy 
Láuló fölilká rhoz, CJuj - Kolozsvár, Kal. Vic!. Kossuth Lajos.utca 37. 
Dr. Gál Kelemen s. k. elnök h .• S. Nagy Uszló s. k. föti tkilr. 

A magyar Irodalom remekel a képz6mavészet
ben, Három festőmúvész sz;ép munkájáról kell beszámol nunk ; 
Sándor Béla festömúvi5zlanár Petőfi .• János vitéz"·ét, Fáy Aladár 
fesl omúvészlanár Arany "Toldi Miklós·'·át és SZIlCS Pál feslomű\'ész 

118 Vő.65marty .. Szép lIonka"-ját örökítette meg: muvészi featmé
I yel ben. illetve szines tol1raizokban. A hárol_ felbecsülhetetlen 
IT.!.II "me1y nemzeti szempontból is nag)' j elentőséggel bir. meg
jeleni muvészi kiálli lásu képeslevelezölapokon s ezáltal közkinccsé 
lelt és mindenki szémára hozzáférhetővé vált. A három sorozat 
(\2+ 12 + 10 = 34 drb levelezőlap) ára 3.- P. vászonkötésű album
mal 5.- P; l sorozat 1.20 P. albummal 2.20 P. Megrendelhet6 ; 
ifj. Palaki Mihálynál, Budapest. VII .. IIka-utcs 5. sz. alall. 

Czeglédl S6ndor : Jézus J::lete cimu nagyértékű könyve 
tizenhét iven, egészvászon kötésben megjelent. A könyv értéké! 
nagyban növelik illusztrációi. Márlan Lajos festőmuvész eredeli 
rajzai, I(lvábbá tizenkél mü melléklet, közöttük négy darab három 
szinben nyomott kép. A könyv igen értékes darabja lesz minden 
kGnyvürnak s gazdag lelki kincstára minden családnak. 

Adiszes kiállitásü könyv ára egészvászon kötésben 16 p. 
Megrendelhet6 négy havi négy pengÖ5 rész.letben is. 


