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Felelő s sz e rkes ztő: IVÁN

LÁSZL Ó

Arany János.
(Halál anak 50. éves' évfordul6ján)

Hullatja

lovolét flZ idők vén

rája .. .

Arany.

•

Ötvenszer pergett fl. levél az id ők \'en fá.jaról. Ötven év
avarj ának rétege rakodott már az 91rtmy sirhalmára, mnióta a
magyarnyelv és az ő s i magy al' lélek leg-mlivészibb kifejezöjel1ek
aj kán elhalt a szó. Az; örökké változó magyamyelv életfájáról
sok virág, sok száraz gally hull ott az Arany kö lt~szetél'e, de
nyelvének tisztu Z3matji:\t, verselésének. varázsát elhomalyositn.ni
nem tud ta. Ha ngj a ma is OIY1\11 üdén és tisztán csendül flilli nkbe,
mint márványlapr a. pe rgő gyöngysze mek csengése.
A J11Rgyar ny elvmUvészet és köl tészet egén az Arany neve
ma. is állócs illagként ragyog. \ferselésenek mUvész.i szépsege,
minden sorábó l áradó tiszta erkölcsi fölfogúsa örök magyal' érték.
Aki k a folyto n fejlödő magyarnyelv sokszor zavaros h u llá~
main irányt tévesztve kutatn ~~k üdilő forráso k után, olvIlssák
Aranyt.
Egy ik öröl,becsü verse t alább adj uk .

F i am n ak.
Hála Isten ! este \'a n megin '
i'ltával is fogyot t a föl di Id ll.
•
Bent magános, árv:~ gyertya eg:
Klviil l es k e lődik fl, sötet.
Ily sok á. fi acskám, mert vagy ébren ?
Ve tve úgyad puha- melegen :
Kis kacsói d Ö8szeteve szépen,
Im ádkozzál édes gyerm ekem.

•
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Látod én szegény k öltő vagyok :
Örökül hát nem sokat hagyo k ;
Legf611eb b mocsoktala.n ne\'et :
•
A tömeg nél hitvány érdemet.
Ár ta.t1an sz ived tavaszker tében
A vallást ezért öntözgetem.
Kis kacs6 id összetéve szépén,
Imád kozúll édes• gyermekem.

Mert szegénynek drága ki11Cs a hit]
T{('y"ni és reméln'i megtanít:
S néki] míg a sÍ?' ?'á nem lehel,
j}[indég tiinti és remélni kell!
•
D h, ha bennem is min t egy koron
Épen él ne II hit vigaszu l nekem! ...
Kis kacsó id összeté \'e szépen,
i mád kozzál édes gyermekem.

Majd ha játszótárs.id közül
Munka. hi el - úgy, lehet kora.n
•
.8 idegennek szolgaJsz eszközül.
Ki tal:/Ul szere!, ' de mostoh án !
B alzsamul a hít malasztja légyen
.Az elrejtett, n l ma kiinnyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen,
lmádkozzal édes gyermekem.
'Ma.jd ha. látod, érzed fL nyomort,
~I elyet a becsület váll. hord
1degtipol'va. az erény t, az észt
}'1íg a "étek irigységre készt,
S a butanak sorsa földi éden :
Ji lljon a vallás a ·mérleqen.
Kis kacsóid összetéve szépen,
'l ruádkozzál édes gyermekem.
És ha felnövén tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod
S a. bölcsód s koporsód közti úr
·Századokntlk szolgált mesgye ül ,
Lelj vigasztalást !L szent igében:
. Bújdosunk e földi téreken II .
Kis kacsó id összeté ve szépen,
imádkozzál édes gyerm ekem,

•
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Qh r emélj, remélj egy. jobb hazát
S benne a.z cl'ény diadal át:

:\lel't kiilönben sorsod és e fö ld
l sten ell en zúgolódni költ.
Jál'j örömrnel i\ lm aid egében,

LJtmva ló<l e csókom legyen.
Ki s kacs6id öst zetéve szé pen,
Im {~d k ozzú l édes gyermekem l .
•

A János Zsigmond C!ferkészcsapat
•

J1ovemlJcl' 5-én, szombaton este 6 órai kezdettel rendezi az ~ Uj
1~l etM d i~ztermébell (VI. ker. Ny ugati pályaud var Váci-uti 2. sz.
knJllljí\.) lIagyszabúsu ősz i évmegnyi tó miisoros estjét. A müsoron
szerepe l P ethő TSh'án parallcsno k beszéde, a pestszen tlőr inci
kult,UI'egyesUlet . Zellekdl'ÚUak veuclégszereplése, tábortüz i jelenet,
S:'l.ndor Zoltún sZlwaJata, két egyfelvonásos sz injaték. - JegyeI.:
kaphatók a lelkészi ir odán (V. Kob:iry-utca 4.) és az Unitárius
.Misszióházban (lX. Hfl.kos-utca 3.) v alamint az összes J an o ~ Zsigmond cserkeszekne l. MUsor ára 50 fillér. - Tekintettel a
jamlJoreera, l,érj ük mind e n jó uu itc\rius testvériinket" hogy ezen
a,z UUllep elyen ('salúdjával egyUt.t rész t.venni szivesl:ecljék s hozza
el barátait es isme rőseit is. Annál is illkabb, mert a Cserl,észSZÖ\'etseg hiyatalos képviselete is meg fog jelenni ezen az ünnepélyen. 'regJiink tehát bizonys:'lgot a mi lluitári us cserkészfiai nkhoz yaló ra :=!O'asz kodilmnkl'ól azzal. ho!!:)' minél töme!!esebben jele nUnk meg ezen fi szépnek igérkező Unnepelyen.
I\.Ulöllösen felhiYjuk kebli tanác.sosa in k figyelm et ~UTa ana")'
erkölcsi kötelezettse<l're
hO.0.
....l· merrielenésükkel
fiaink bi.o.
0
1
~
zalm:lt felkeltsek S igy Ill ut.:lssák meg 1 hogy II jövő nemzedék
sorsát, kiizdelmeit. vágyait igazi~n sziv li kön viseli k.
Az egesz egyhúzközseg szeme a. fiaira tekint, de .~.. fiuk
szeme viszont az egyházközséget kérleli kérő szónl : JOJ~~tek
minél többen. jöjjetek minclnyájan. Illert a jÖ\'ót t.í.mogatJ~t~k
megjelellestekkel ! ,
(t . .)
~.

....

Dr. TIHANYI GYÖRGY fogorvos rendelője
BUOAPEPEST VII., TÖKÖL Y -UT. 9 . SzAM II . EMELET 1.
Rendel: 12- ' .. 2 és delután 3 - 6 órak alatt.
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vallAsu betegeknek kedvezmény .

•

U nitárius értesitő

4.

16. szám .

A magánakvaló.
Ar.o n időben él t n OC llcz:l1'et taviUlak tal't.om:'l.:nyálH\1l egy
dÚ Sgl~r.d llg ember. CS1\l ádtid l~tI magn.nyoss,\gbi\lI , sze retet nélkül
t.eJl~e tt,e !lapjait. l-h'lzMmn virúg, szivében jóság: nom ta.1ált lak ást.
I1:lt Jll int az u tszéli redve sedő f iL. Sz ivta ll. fö ltl lI edv~t" lIe levelet
nom hi'tjtott~ únlyékot 11 0 m adot,t. l sten ítldnsát, el fogad ln., cl e abból

se nk inek nem jutta.tott. Arvz'l,Il f\.k, silegenynck pS1l1aizi~t meg nem
értette, lu\zt\nak ajtnj!\t a haj léktnln.1I el őtt rneg nom nyitottJ\..
I sm e rősei A[agánakl:alónak hivták.
'l'örtén t egysze.', hO!{,V az Ur J ézus nm\. j:\rt ában igen el·
f{~radott es lelilt a Ma.g:ó,lIi\!i:való gazda.g h ázf~ e lőtt egy uagy köre.
I{öroje syUlekez tek

fl.

tanit.ványok és a népnek nagy sokasága.

Ki s gye rmek et is hozt:Lk Hor,za, hogy áldjn. meg öket. Amikor
ezt fl. t,f1.llitvÍtllyok IMtit!, I1lcgdol'gidtúk ft~ anyi\lmt. J éz us nZO nb!LIl
magá hoz s1.ólitv ú,n ól.:e t, nzt mon d tn: Ell gedjétek hozz{uu fl.
kisgyermekeket és ne tihsittok el tölem, mert i1yclll!ké n. mennypk·
nek ol's7.Ílga. Es fölemelvón egyet a kisdedek kö zlil, knrjaiba
vette ős mcgú,ldotti\ őtet .
!\. Magánakvaló éppen !\kko1' l épet,t ki húzúból. Álmélkodva
nÓ701e I\Z Urat, kal'j itll fl. gyermekkel. I~s igen csod:'dkozott" tudvÚlI,

hogy

názáre ti fórlhmak nin cse n gyermeke.
Lőn pedig, hogy egy hrvi. kis gyermek il Mngi't tmkvalÓhoz
mOlü és megfogta !til 1111 k fl, kezót. A Mngánakvaló ép pcu el akrutn.
tflszitn,ni lllugatól az :trvat, nmikol' szemei lal:'tlko:d!\k az Ur J ézus
szelid tekintetével. Min th,\ vill úlllosapás ért e volna, egés:1 testében
megl'cmcgctt. Érezte, hogy az Ur mélytUzU szem ci fL lelke mélyéig
hatoltmk. Ak ~\rt más fclé néz ni ) de lIem tudott. Kereste mások
tekintetét, de senki r fi. nelll nézett, mert rnilHl cucknek sze mei az
U\'O Il fUggén ek. A nagy töm egben olyan egyediil, olya,1I elhagyottali, Olyl\1I nyomorulta n állott, m intha egy kietlen pusztl1.ságLmn
lett vol n[~, Szemei elhomályosultn.k és nagy szo l'ongású.lJan lI ell!
tl\tott semm it, csak I\ Z Ul' J éz us tekillte té t, íunely tiize lt, kért,
p!u'l\ ncsolt, követ.e lt S ége tte arcát, miut 1\ parázsló SZé ll , Ii' utn i
sze retett vo lna., de ncm tud ott megrnozd ullli, l\J egbiivölfen, összetörve úllott a J éz us szem eiu ek tiizebe n. És ebben 1\ Wr- bcn hamuvá ógett eddigi élúte. I~s két nehóz kö nnycsepp gördU lt végig
~,I'CI~j iUL . Eg,y ik esett l\ kazol'C, másik hullott az !Ír't'a fejere.
I<.s llZ fi, két kö unyu sepp elmos tn szivé ben fl jéghegyet és eljegyezte
fl.

az uj életnek.
t~ kis gyel'lllok , I\miltt m ego l'űzte a1'o:\1I a meleg kÖllllyo.,ep~

pot, Imml ommu.1 simult IL MHg:'LlllÜ:VILlóhoz. I~S, ime, fL .l\'iagll.lU\k-

,

I

,
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Az Ul' t,ek inteténok melegében

sv.épell loh,Ljo lt a.z :\r,,:'\hoz és lnnjaibll fogtt~ és \' égigCi:!6kolgat,tt\
nnn ak SZOIllOl'U n.rcocsk,\j:\t. B fl.zt :\n bel épet.t, ház n,\)Il. Pa n\JIcsolta
~l.

szolglllól eányok llu k, hogy :l. kiss,Yermeknek eledelt, ndj:\tI:).k és
ágY:lsh,'\z:\!)nll sv.e p feh ér úgyncskát, vessenek, mivelhogy czu ti\l\
llúh IÓSlf.cn hlldsa, gycl'llI ckóvó fogadv ~)n ötet.
Ali, UI' J é7.US ho sslms:l ll nézct,t nr. ujjászi.iletett gazdag ember
utAn, de semm it szólott. Csak szemei beszéltek. :unint Yégighordozt:l mégegyszer teki nfetét ll. boldog anyákon és ltisgj'ermekeikell. Aztú.n lassall megindult ta nitvá nyaival és eltiint az esli

•

sz iirkii let ben .

.-\ sob\s:íg pedig, lAhla n. Mngúnakvaló megteresét t't \mél•
kodék n lútotta,koll ~ dicsérvén Istent.
Lds:-lai P ál.

A régi unitárius diákok üzennek,Üzenetet hozhl Ill regi erdély i II nitári us di:\koktOl, attól AZ ifjuság·
tól, am ely rég letiint ugyan már az élet szin éról , de ugyanott, sz őtte
úbrá lldj;1.it fl ko! ozsv{\ri öreg isko la. falai között, I},hol mi l ugya naw
l\:Ik az Istenne k ol tánl.!l áldozo tt, mint mi, ott készült é l~te kiizdel·
meire. lll int m i, ll gyilll:1Z0n n e héz sorsot cipelte vállain, mint mi,
• nk a történelem lapj;.!ill keEz flZ ifj us:ig ii zenetet küld nekü
resz.tli !. Ez az üzenet példa utmutatás., Végzetes volna faj unkra
es YfllI:isu nkrfi. , ha. nem ér te nő k meg. Es szégyen fi mai unitál'ills
ifj uságr3-, mely nek istentől udott rendeltetése, hogy vállalja őse i
sorsát es keresztjét, fuu iért a. törtenelem itélőszékc e!ött kell JUajd
helyt.úllania. Bizom e lIll ek il. Ulai ifjusúgn:tk sze.l1em ében, hogy az
i(lól;: in tel met figyelő lélekkel hallga tj a s telj esitésébeH hii lesz
önIllil gú hoz és méltó utóda ősei nek.
A régi erd élyi .unit:'\rins i fju ság a 1U1lg.Y<lrorszai.gi UlliUu-tu s
ifjuságIluk a zt izeni, hogy ó is latott vilmroka.t J melyeket a hit·
es lelkiismereti szauudsúg ellen támasztott <l. korsze lle.m sötét
h:\tn:uu::U'ldottsága. és tUrel metlellségc. És üzeni azt is, hogy ő
h űen kitartó lélekkel á ll la. e \lilmrokat S részes abban, hogy a.
16, sz:hmd tisztult szell eme 3. felvilngosodás ny ug;ttró l jővó áramlás<.\. foly tÚli nm már av.. európai szellemiség lényeges és nélkü•

-SmlnpeSUHl öreg lluilMius diákok fal;\lkozój;\.n 1982. máj. 7+éll tlll'!;()It c!önd:is, Ellll ó.kczl('löiil kőzöljtlk :\7.oknnk SlllmAr!l, !Ikik II (010l\' IIS:\S1
h:)lIották ;; buz\lit:\sul llzokll:lk, fI.k ik fl Z ünn~psógun nCIII volt:lk jelt"'. A
f'.)IOh' :lsAslIflk fl regi unitárius ifjuság kü v.oclmoi\ tl\rgYllló l'eSzel hcly",zük~
millI! el koU hng ~'nunk, Aki mleni :\k.nr !Jelölt'. igy is .m egérti .
•

,
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]özh('tetlen eleme le tt. Ez no hat.al nlfl S szell emtödén elm i {~1' f\ 1lI11l. t"
mllely Ily ugatról indu lva, Nagy Frigy esnél l\0 1'11lányzalti elv let t••
odahaza nálunk, a kis El'dél,yben IIl li r 200 esz t e ndővel nze !őtt
meg illette Dávid F'erell c ige hirdet.ése fol y tn.n ft lell, eke t S miko\'
11
SZilZfid n~ge felé hH ziwkig ért, ott regi oti,hOllm tHlid t, a hol
ugy érezte Illitg:'l.t, lU Jll t reg i lil kó és i s m e r ős .

IS.

De flzt is ti ze ni ez

fl Z

ifj usag, bogy

it

tiirelmetl cnseg szel-

leme még nlind ig l,i sért fl. lell,i ismol'eti s Z:l b H.d s l~ g klassziku s föl dj én. CS:lkhogy most IIOlU a hitsznb a.dsúgot fenyegeti , h,Uiom H.
nemzeti lelket és szellemet., Ső t fenyegeti fL példá.t1:lIIul nehel',
"anyagi helyzet Ill ia tt llI ngM a lé telét. ~ I eg i s lll é tl ő dll e k [ 1 tört enolem s7J ini jele netei. Amint a 18 . sr.fl. zad elejélI Il Z iskol{tjft.tól és
anyagi léte esz közeitő l megfosztott i(i uság Ily ak :'tba vette a. vi li\-

•

gat s ajt6r61-n.j tóm Idlin cBelve il szég y entől pi mló arccal koldu lt.a
össze a jói ndaln.tn emberek Ild oll1 ány :l it, majd I, c ső bb vúllaJt:1 a
sövényfon:\s es vályog ve tés , meg tilpaSi',t:l s mu nkáját is: ugy látsz ik, mi reúnk is nemsokára. ez a so rs fog va mi. A reg i erdélyi
u nitáriu s di ákok ott vo ltak mindenütt it gáto n. Ha, sé rf ve érez té k
magul;:at jogaikban} dacos lélekl,el lázador. tak. De vúllaltAk, ha,
kell ett a házról -hár.J'ft járás keserves kereszt.jót is, Ki te lt a r égi
unitári us székely diákok ból min den, am ire sz li kség volt, Azt l~ é r 
{tezi ez a régi sr.ékely di akság a tö rténel em la pjaill l,ereszt.ii l,
hogy v:.tjjo ll ez a mai m::t.gyul' un itári us d; flI,: ság ~ , é J1 es voll1a-e
utaua csinalni azt, amit Ö csin ált? Váll alná-e a t.ál'sadltl llli Illegvetés, fl, szegény ség es lIélkül özes kereszt.j ét} az ál d Ql.~ás és adakozás boldogit6 terhét ?
Petöll a régi Ma.gyaroJ.' szag egy ik végvá.d,1Jó1 ii zenetet kü ldött az Alföldre, édes fi.ll yj áll:d;:. Ar.t Uzente :
Mond jAtoI. , hogy 1;,öll u yo it 110 önt>5o,
MOI't fi á n uk k (Hh ' o1. Il szel' en ese ,

Nem akarta busitani szegény édes HI1.'t.iát. Do az utáll rWlgáball hoz z:í.tette :
Ó, ILii tmlm\, mil y nYO llllll'lm ll ólük.
,

i\l ügl'OIlOltllll II sl.i\'ü szü ;;é nYllok!
t>.l ost U:.I édes ~\U l' a ii zell :.l.Z cfr)'
ik túvo lí
t;l.

vé "'v:\ rb ól fi l ~ill ll k .
~

Es ugyn,nazt Uzoni.

Dr. Gá l I<e lemen.

BERDE LAJOS

unl t a flu s e lp a sz m o s l e . luta n )' OS8 n v a ll a I m I nd e n m u nka l

L A K I I\ : ll . K E n Ö l.I'; T , H ATT II \' ,\NY -O T C A -H3, $ y' ,\M ,
H6 ts SÁRCIPÖT IS KtS%IT.
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M E G H I V Ó.
A debreceni u nitárill$ leány-egy/ulzköz3ég 1932 évi nove mbe r hó
6.-á n va sárnap dé l e l őll. az is tentisztelet után tartia a templomban vlIgy a
api 'szObába n ,. évi rendes őszi közgyiilésél. melyre a leányegyh lizköz:tgünk minde n adófizető tagjá t szeretelIel meghivjuk.
Egyed jános $. k.
józan Mik/63 $. k .
gondnok helyeIles
p. vi k. le lkis z-e1nö k.
Tárgysorozat; I. Megnyitó. 2. Jegyzőkö n yv hi t elesilők kikUIdése .
.5. Gondnok választás. 4. A presbitérium á ll al megiil1a pitoll 19M évi kt>I ,·
ség előirá n yzat jóváhagyása. 5. Az 19M.-ik évre megállapi tolI egyháziadók
jóváhagyása. 6 . Eselleges indil ványok. ( Irásban e l őre.)
Nb: - Szavazali jogá t . csak az a lag gya korolhatja. aki II közg1ü1és napjáig adóhiÍl ra [e kiÍ t befize li.

A Nöszövetség diákvacsora akci6ja.

,

A szürke komor ósú napok észrevétlenü l, vagy gOlldterhesen átvittek bennü nket az uj iskolai év kü szöbén. Megnépesedtek az iskolák, at egyetemek katedráin fólcsendült az oktató sZós a diák in ternátusok szegényes ki s szobáiban n~egkezdte munkáját az elöttiink álló uj magyar generació. A gazdasági nehézségek nem, hogyenyh ültek voln a, de l11 tL mrg inkább próbara.
tesznek mindnyaj unkat. A diák sorsa is mostohább lett. Mi tudjuk ezt kiilönösen, akik aggodalommal fig.)'e ljük a Misszió Ház
Tnternátusaban . hajlékot talált erdélyi unitárius fiuk neh ez kiizdelmeit. Akik elszakadva ft szüló i háztól majdnem úgy élnek itt
közöttünk, mint a szedett szöl óág. Nemcsak az édesanyjuk,
simoga.tó kezét nelkiilözi k , de a napi megélh etésük is egyre bizonytalanabb les:h, mert haz ulról hiába "lárják a támogató segitséget. Ugy érezzük, hogy a ~öszövetség az édesanya szent hh'a.·
tását váll alta. akkor, amikor a mai nehezebb viszonyok között is
fölkarolja . a diákjainkat s most már a Dml t évben beillditott mun kat kibövitve 4, vagy ha lehet ;) vacsorával segiti ök et. jIunkánknak meg lesz a gy ümöl cse. Egyetemi tfuiU lóink lelke föl vidul a komor napokban és lelkükbe lassfl,n belevésödik a. segit ö
szeretet s az édes anyaszentegyház képe. Milyen jól esett fl. nyár
folya mán hallani a gyermekeikért imádkozó éd esanyák nak Erdélyböj jövö üzenetét, melybe n az anyai sziv melegségével köszöntek meg a fiaikat támogató úldbzatos munkánkat, s hc.gy meg~rtettük a lell,ük gondolatát, melyet toJmácsolni sem mertek, de
ereztük, hogy arra kérték a jó Istent, hogy segitse n millket ebbe n
az évbe n is, hogy tovább go ndolihassuk helyettük is a gj'ermekeiket. Ha még nehezebb.is lesz az élet, s ha a családullk gond-

•
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jai még sulyosodn uk is, mi ft7. Egy ház édesanyái lI e IU ad hatjuk
föl ez t il munkát, mert neknn k llem elég lelkijutalom az édes
gyermekeink boldogságáll!\k mu nká lása, mert a mi s:d vlink érzi,
hogy JI. jó Isten is jobbn,n szereti <t mi gyerm ekeinket is. Ez a
mi asszonysorsunk. Nem csak ön magllllii:nak, de az egyházna.k
és fl. hazának is nevel ni gyermekeket. I s ten től kapott küldetésünk!lek érezz ii k ezt s ezért kQrj ük az egyháznak nli nden tagját,.
hogy se,!!itsen. hn fL szeaé ny asszony 2 fiIJi>rjével i~.
Ez évi mu nkánkat a következő megaján lilsokkal indit juk meg: Józa n
Miklósné 50 P., Hédcrváry Hugóné 35 p " Molnár Dezsőné 20 P ., Minden
hónapba n egy-egy vacsorát felajánlott: Dr. Mikó Ferencn é, Szabó Dénesné.
Ha t hete n ként egy vacso rá t adnak: Mikó Gci.borne, Hegyi Gyu lá né. M inden
második hó nap ba n : Dr. Nyiredy J e n őné, Ráduly J á nosné. Di mény Mózesné.
Csiki Gábo rné, Özv. Viola Miklósne és v. Nyiredy Ghá ne. 2- J -szor a vacsornakció folyamán Dr. Zsakó Is t ván né, d r, Enyedy Róber t né. d r. Zsakó A ndorne.
Kele men Bela. A Miss ió Ház is hozzáiárul d iákvacso ra akciónkh oz 40 P.vel. Természetbeni adomany t küldö tt Fü rst Ödönné, 5 kg. bab. 5 kg. lencse.
5 kg. bo rsó, 5 kg. rizs és 5 kg. da ra. Missió Ház részé rő l 100 kg. pa radicsomot főzött Berci Berla. Hálás szivvel köszű n jük az eddigi ne mes szívű fda ján lásokat s kérjük a mu lt évi adakozóinkat, segitsenek további mu nkánkban
épen oly an szeretettel és o uzgósággal, a hogy eddig tették.
Mult évi munká nk ról az Unitá rius Ér l es it ő 193 1. • nev. 1 és fo lyó évi
á prilis 1. számában szAmoltunk be. E helyen nyug tázzu k mult évről a követke z ő vacso raadomá nyoka t : má rc. 9. Nös-tö velség, marc. 1 t. Özv Viola Miklósné
és v. Nyired y Gézáné. márc. 14. Bali n! Gyu láne és Kozma Endréné, má rc.
16. Dr. Molcsán yi Gyu lá né, má rc. 18. Dr. Tiha nyi György né és Polgár Margit. márc. 21. Dr. Mikó Fe re ncné. má rc. 23. Dr. Sá nd or Balázsné, készítette
A rlow Viktorné, márc . 25. Br. Daniel Gábo r. kész iteUe v . Nyiredy Gézáné.
márc. 26. P e t hö Ist vánné, ki.szítette v. Nyiredy Gézané, Schey Ernőné, készíte tte SL1 lág yi Kálmánné. ápril. 4. Bencze BClá né. készite tte Bere i Berta, ap ríl.
6. Dimény Mózesné. késútette Csi ky Pál né, ápri l. 8. vitéz Koz ma Ferencne,
kesziteUe vi téz Nyired y Gézáné, áp ri l. 11. Kisgyörgy Sándorné, készitette
Berci Berta, á pril. 13. Mi kó Gáborn oi:, készítette vitéz Nyi redy Gé"záné, á pril.
15. Nöszövelség, ápril . 18. J óza n Mi klÓs nC. készíte tte Szílágyi Kálmá nné, ápril.
20. Brassai Sá' nuel ifj. egyesület leaesté lye, ápril. 22. Ürmössy Gyula, készite tte Belováry Istvá nné. á p ril. 25. Dr. Imre De nes. készíte tte Be rei Berta , ápril.
27. D r. Mikó Ferencne. ápri l. 29. Barabás Islvá nné. má j. 2. Dr. Nyired y Jenőne
és Özv. A rlow Viktorné, máj. F. Dr. Hegyi Gyuláné, máj. 9. Pélerffy Gyuláne,
kés zilelte v. Nyired y Gézáné. mÚj . 11 . Dr. Mikó Miklösne , készítelte Berci Berla,
máj. 13. Dr. Mikó Miklós né és S uberka Káro lyné. máj. 16. Dr. Csi ky Gábo rné,
máj. t 8. Kelemen Béla. készítette v. Nyired y Gézáné. máj. 20. Hédervár y Hugó né, kés zitette Be rei Berta. mái. 23. Dr. Koncz Lajosné, má j. 25. Dr. Tihanyi Gyö rgyne és Héderváry Hugó né, máj. 27. Dr. J a kabházy Zsigmond né. máj.
30. Ferencz J ózse f. iun. 1. Özv. Rád ul y Já nosné, késúteUe Berci Be rla, jun. 3.
jU li . 6. jun . 1 1. és jUli. 13. NÖRzövelség. j\Lll . 15. Özv. Viola Mik lósné és vi téz
Nyired y Gilzané.
•
A mult évben közadakozásból egybcgyiilt e v őeszközök nelll elegen d ők,
ezért ké rjü k, ha valaki kés t villát v. ka nala t iulat ha tna a Nöszijvctség re ndelvitéz dr. Nyiredy G édoé .
kczhér\:. hálh kösr.ö neltel vusz ük.
•
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Az erdélyi föld sors a .
A Budapesten szekelő. Erdélyi Férfiak Eg,vesül ete kebelétien
a lal.-ult Jancsó Ben edek 'r ársasúg kiadá~áball most jelent meg
M6ricz i\liIdós fenti cimii munkája. A könyv magyar és angol
Ilyel ven válaszol az lű 2 1. évi oláh földrefol'mot igazolni akaró
D{tvid Mit1'ay-nak ft Carnegie alapitvany költségén megjelent
munkfljára.
A könyvnek szomoru aktllalitást ad a csiki magillljavak pörében hozott Népszövetségi itélet, amely ismét sok székely csa·
hidot tett fóldönfutóvá.
Akit érdekel az erdélyi föld s azzal együtt ,az erdélyi magyn.rság sorsa - olvassa el a könyvet, amely kézzelfogható <~ n
bizonyitja be, hogy a kU lföld előtt korszeJ'U szocialis reformnak
hirdetett földosztás valójában magyar irtó tulajdon l\Onfiskálás.
A könyv az Erdélyi F'érfiak Egyesületében Vil mos császár·
ut 22 és a könyvkeresl\:edésekben kapható.

•

Özönviz után.
Fülünkbe döng még elzugott dörejje
Itéletidők me nnydörgés-szavá.nak,
EI-elrepü l meg visszaszá.ll a holló :
Föl·fölkeres a hazajáró banat.

•

•

A dUhös szélvész sikongva gyomlálta

Százados erdók büszke nemzedékét, .
Havas begycsucsok hermelinpal astjnt
Vad lllllla.mkarmok ócska ronggyá téptp.k.
Lattuk bomályos bá.rkaablakunkból
••
Omlését szennyes, partszakitó árnak .
Hallottuk, mikor életért üvöltött
Elitélt ember s vergődő vadállat.
Lábunk alatt a mérhetet·len mélybeu
Halotta dermedt elmerült világunk.
Bezárt bárkákon zörgetó záporban
Csukott ajakkal csendre, fényre vártunk.
Piros hold kél fel apadó ,' jzekböl:
•
Ejféli mécses népek tem etőjén.
Mint nagy gyáSZ mu ltán lankatag mosolygásl
Derül ránk délbe a hideg verMény ,

,

•

•
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Ki-kibocsátjuk gyenge kis galambunk :

Hi t a kUldój e, szeretet a szárnya.
Reménység-szinD levelet m ikor küld

Kirügyezett fák

pi bentető

árnya?

Nyüzsög a bárka izgatott lakója:
Kering a kig'yó a hajófenékell)
SÖl'énvét rázza a szilaj oroszlán.
"
Lapul a tigris kirontasl'a készen .

•

Itéló Iste n ! l rgalo m-sz,ivárványt
Vess Ilid ul földünk posvány tengerére!
Könyöl'giink : kösd ki vihar verte bárká d,
Megpl'óbiLlt néped hány kódó világát.
A bé kességnek Ararát- hegyére!
Diimó'liir n ona.

Hirek Erdélyböl.
L örúwy Dénes tordai lelkipásztor és

aranyo s kő rösi

esperes test-

vérü nk okt. 9-én ünnepelte t ényl eges lelkipásztori müködésének
• 40 éves ju bil eumat. Lórin czy atyánkfia a bpesti gy ülekezetben
is szolgált s. lelkészi minő ség b en a mult század 90-es éveiben.
Kétszéres örömmel köszöntjiik ezért Iste nn ek szolgájá.t, aki hivatalát nlindig beciüilettel, hiiséges mun ká.val é kesitette.

Özv. Demeter Dénes né, szli!. B ambás EmnHt karácsonyfalvai volt lelkipásztornak öz vegye okt. 8 -án Karúcsonfalvá,n életé•
•
nek 50. éveben elhuny t. Bm'abás Aron pres biterünk testvéré t gyászolja a boldogult,ban. Pihenjen csende sen.
Az Unitárius rr eol. A kadémi i~ra az. 1932f33.-ik évre 3 uj növendéket vette.k föl. A hflllg [~tók szá ma 24.
A z ltg yházi F 6tan ctcs értesül és ünk szel'int nz ősz folyama.!l
•
•
Kolozsvárott lesz. A zsin a ti főtan á c s tnrtásál'ól a szegeJJyseg
miatt le kellett mond an i.

SZABÓ JÓZSEF
u nitárius mObutor _ es sp"ci"-I a ntlkbutor-asztalos
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Az Unitárius Kő'zlő'ny-MJ olva.ssuk, hogya7. Uni tarillS kollé_
giumba az 1932/3~ .. isk. évre az elemi iskoh\.ba 71, a fögi mnó'ziumba 197 tanulo lratkozott be. Kevesebb a mult évi h!!tszamnál 31-el, amit a mai gazdasági helyzettel lehet magya rázni.
Elnémult harango!,;. Az egyik református lap irja, hogy Erdélyben, Al sózsukon az üresen maradt református templomot harallgjával, urasztalával s egyéb fólszerelése ivel együtt egy vaCl'on
buza.ért eladtAk a bonchidai görögkatbolikus egyháznak. A p;sztuló magyarság szörnyü tragédiáj ából egy sz örnyű jelenet.
A székelykereszturi fóldmüves iskola az idén nyitja meg másod
izben kapuit a székely fdldmüves ifjuság előtt. A f. iskol ai évre
mintegy 70 tanuló j elentkezett fólvéteJre . A tanulók ekkora szá.mát azonban az iskola nem fogadhatja be, mert a törvény csak
30-35 ifj u fö lvételét engedi meg.
A fógimn ázium növendékei 20·al szaporodottak az 1932/33ik évben.
Fogarasb6l az egyházi föhatóság a lelkészi székhelyet Nagyszebenbe helyezte át.
•

H o vá m égy?
János ev. lS·iH 5.

Ezek a. szentigék csodálatos megnyil atkozásai J ézus Krisztus lelki vi lágának. Egy csendes bucsuzás s mégi s az örök éJetrő l tészen bizonyságot. A ta nitványokn3ok olyan kérd ést ad fel,
amelyre abban a pillanatban nem tudnak ·valaszolni, s ezért éppen Jézus világitja meg előttünk ennek az érzésnek mély séges
-voltat akkor, amikor azt mOlldj 8o: Senld sem kérdezi tőle~n J,özületek "Hová mégy? 1I hanem ezért szomorusl\g töltí el a tallít.v{\nyok szivét. És ez a szentírási hely ma.r maga is egy kész igehirdetés. Mert minden préd ikála.snál, minden irásmagyarázatnál
értékesebb az, amit az Ur nutg80 nyujt feI~nk .
"Hová megy? " Ez a kérdés az ember életének örök kérdése mara(l. Ez épp ugy szól nekem, mint neked , kedves keresztény testvérem. Ez szól szegény nek, gaz(lagnak, fajd alomtól sujtott csaHulnak, épp ugy, mint allnak a körnek, ahol a~ ó~z!lI~e
öröm tölti be fl, házat. Ez a kérdés szól az uj élet megllldltas.tboz induló szerető sziveknek, mint a magas célkitüzések után
'vágyakozó és teljesitni vágyó ifjuságn ak, vaJamint egy élettapasztalatokban már gazdag, megpróbáltatásokon es erős harco kban megedzett agastyánnak is.
"Hová megy?" két szó csupán és menny i élet van ben ne
'
"
·el rejtve.
Mmden
megmdul á.s hoz utm van sz "u kse"g , amely a célhoz
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ve.1.csse n. És mégis nem mind en ut vezet [\. beteljesUléshez. Minden céJ1,iWzést sokféle uton lehet valóra váltani. Sol, szol' a gyarló
ember nem is az ut\'ollalat, hane m magi\t a. cé lt akarja elérni
i\lIélklll, hogy meggondolllá merre megy, havit indul. H igy igen
gyakran megtörténik, hogy ny, utvesztóben eltévedt és soha Hem
er célhoz ; a:vug-y pedig elé ri <L cé lt" de'céltalanná válik előtte az
utOIl va ló haladás. Yajjon gondol-e az emb(~1' mindén lépésnél
arra, bogy hová megy? rr.dán ez fl. kénlés az, amelyikkel leg-

kevesbbé

törődik

ember s' maga az egész keresztény világ.

:IZ

Ha tudatabun volna az ember
nem is vctödlretnék fel.

nlinden lépéséll ek, ez :.\ kérdés

H I R E K.
H ivllla[os órák a Koháry- u. lelkészi
irodán déJelöll 10-1. Az egyház község
kön yvtár<l nyitva vasárna p de l e l őlI
12- 1 és csU!örtök délután S-7. Az Er~
tesitöbe szánl közleményekel kérjU k
a h ó n ap 10~ig és 20-ig.
A Misssió·Ház istenliszleletenek
idej é ről az Érlesitö mull szá mába sai~
lóhiba kerülI be, am il most helyreiga~
zitullk. Az i slenliszleletek mini eddig,
e:wliÍn is délelőtt 10 órakor kezd ó d~
nek.
A Magyar Fájdalom s'Wbrát okt. 6án lepleztek ie Buoapes ten. A szobor
a Szabadság-tér dClkeleti sarkába n áll,
szemközt a szf"aros legrégibb parkjávaJ.
Remek , beszédes szobor, amelynek fáj
mind~n tagja.
.
Hisszük Istent, hogy amiként ai: aradi
Golgotából, a nemzeti fölhimadas re·
ménye fakadt, a Trianon i ~yász szomo- .
rusága eloszlik a magyar homlokok r61.
Rádiós istentiszteletünk október 3 1én ~élclöu II órakor lesz a Koháry.
utcai templomban. Szolgál P~/h ö István
hitoktató lelkész.
Istentiszteletünk. Rákospalo/a- Pes/u;llely szórványunkban oklóber 30-án
délu/un 4 órako,. Ottani hivcink sz i ve~
figyelt,nÍl:t fölh i"juk a hclyisé)! változásra.
Istentuoztcletünk helye: Rcikospalota,
M. A. V. tel(lpi elemi iskola.
Ujpesten október 23· an, délután 4
órakor tartjuk dsö istentiszte\ellin kel a
Snnl ls lván~h!ri I?olg. iskola egyik ler.
~,ében. ~:t I s~e nh.~zlelel helyet és idelé.~ ..a~ . u ,pe ~h F llggetfen Uiság. blLn is
k ozo IJ~k. HIveinket szeretettel hivjuk
h váquk.
Dr. ŰrMöSsy Károly atyánkfiát áHlL_
lános. őszinte na~y részvét mellett lO:tep .
"tle]O ~

kl_d/>, lIr. hin U.uló.

tem ber 26-án kísérte utolsó utjá r.a a
gzulai U!litáriusok kicsi serege.
A legboldogabb családi életet élö,
igeI! széles körben közszeretetben álló
testvérünket, mi unib:i.riusok gon~no~
kun knak. vczérünknek é rezt ük. Epen
azért kétsze res t. fájd alo m, hogy vezéralakját nem láthatjuk többé az Ur asztala mellett és Köti kÖ7.gyüléseinke n, s
atyai szivvel adott tanácsait nelkülöznünk kell.
Most har·madszor indult elöre el,
fészket rakni ,zeretelt családjának. Elöször Abrud~.ányó.n, másodszor Gyulán.
s mosl az O~9kkévaI6ságban, az igazi
hazcban' - O is az Erdélyböl csonka
hazán k ba vándoroltak nagy seregének
egyike voll .
Ai: Ur \'igaszta ló kegyelme legyen a
vigasztalhatatlan családjával, s küldjön
a gyulai unitáTÍusoknak és egyhazunk~
nak hozzá méltó utódot. J . D.
A vasárnapi iskola idei lervezetét
az isk91a ve7.ctöi okt. 5-én beszélték
meg értekezlet keretében . A tanilások
okt. 3 vasarnapján kezdődnek és május
1 vasárnap;an vé!!zödnek.
A tanítások minden hónap 1. és 3.
vosárnapjan lesznek az egyes csoportokban.
Szeretettel kérjük a szülőket, il og~
gyermekeiket pontosan küldjék. ami
még üdvössebb lenne vigyék ma~ukkal
a tanitásokra . A vasárnapi iskola i vezetöi nagy áldozatokat hoznak a vállalt
munkaval. Igy pid . a Mradhatatlan
Ujváry László lelkes h i ~(ink Bud.~~?1
jár Köbanyára. Re"lélhctóleg a szulok
honorál;ák a [á rildozók buzgóságát és
segítségé re lesznek al. Önl.etlen munká·
soknak
lU,l /i ll.nO. UUdlnQbl , \' 111., J/i. ftet· m ca 61.

