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Harrison János urnak, 
a Fertncz József rtnd lo"agjának, a francia btcsüldrtnd tuiajdonosának, a 
Britt és Külföldi Un itárius Társ ulat \lolt elnökének és kiküldött képvisel6jéntk 

• 

beszéde a Dávid .Derencz emlék zsinaton, KolozsvárI. 

A hazám beli unitárizmussal való hivatalos összeköttetésem 
egyik legszebb kiváltságának tartom, hogy az egyesült királyság 
unitá riusainak üdvözletet én tolmácsoihatom ez alkalommal a 
Magyarországi Uni tárius egyház hiveinek. 

Engem ért ugyanis az a szerencse, hogy ez alkalommal a 
Brit! és Külföldi Unitárius Társulatot, a mi legrégibb felekezeti 
szervezettinket képviseljem. Ez a tá rsulat méltán élvezi az egye
sült királyság Unitá rius és szabad keresztény egyházainak bi
zalmát, mert fáradhatatlan buzgósággat működik azoknak a 
magasztos elveknek terjesztésé n, a melyek világszerte oly becsesek 
a szab!'ldelvü kerest.fénység hi veinek. 

Örömöm et még az is fokozza, hogy Nagy Briftánia Unittt · 
tári us egyházainak számos kiválósága csoportosu l e pillanatban 
körülöttem, a kiknek érzése a Magyar testvér egyházak iránti 
szeretetben. egy az enyémmel. Mindnyájan érezzük, hogy közös 
hit szent köteléke kapcsol ÖSSle egymással. ~ lindnyáju l1 knak hő 
vá~yunk. a gondolat felszabad ulása utján a szabad vallás t~rjedés~. 
Mmdnyájan megvagyun k győződve, hogy egymás buzdltás~ es 
msptrálása által ezt a czél szolgálják közös összejövetelemk IS. 

, Nagy örömünkre szolgál szemtől - szemben állan i,azokkal, 
a kiknek cél jai és vágyai egyek ami ein kke l ; . élveZni Slives 
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vendég5zc:retctüket; érezni, hogy bármily nagy távolság is választ 
el egymástól a terben, szivb~n,. l~lekbe~l. mégis közel állunk 
egymásho,z, mert a szabadelvO .~~ esszerO vallás nemes és lélek
emelő terjedése egyfo rmán közos eszményUnk. 

Nagyon sajnálom, hogy kp.t kiváló tagja az angol unitárius 
felekezetnek s egyszersm ind tisztviselője a Britt é~ Külföldi Uni
tárius Társulatnak, e gyülekezeten oem vehet részt. Az egyik 
Tisztelendő Hargrove Károly ur Leedsböl, társulatunk elnöke ,I 
a másik Tiszt elendő Rowie Copeland W. társulatunk titkára. É' 
két férfi nevét jól ismerik önök is szintugy, mint mindazok, a 

tehetségeivel s fáradhatatlan tevékenységével mind hazánkban 
mind gyarmataiban, hitsorsosaink kiváló szerete tének és becsülé~ 
sén ek örvend. Megnyerte a legnagyobb kitüntetést is, amellyel 
pályatársai felruházhatták s most mint elnöke a Britt és Külföldi 
Unitárius Társulatnak, áraszt fényt arra a nevezetes állásra, a 
melyet elfoglai. Sajnálatraméltó körülmény, hogya berlini nem
zetközi konferenciával kapcsolatos nagy elfoglaltsága miatt e 
hosszabb utazásra nem vállalkozhatott. 

Tisztelendö Bowie Copeland W. a társulat buzgó és tevé
keny titkára egészségi okokból nem csatlakozhatott az angol 
egyházak ez alkalommal megjelent I{épviselöihez. Hivatalának 
bokros teendöi közt a tul cs igázott munkásság sulyos beteggé 
tette s noha most már jobban van, érezte, hogy ilyen hosszas, 
kimerifö ufazásra még nem vállalkozhat ik. Mi az önök közt meg
jelent küldöttség, neki s az ö ügyes rendezésének köszönhetjük 
kirándulásunk sikerét. Lehetetlenség tul becsülni azoknak a szol
gálatoknak értékét, a melyeket Bowie ur minden unitárius ügy 
szolgálatában kifejt. Elmaradását ez alkalommal nagyon sajnál
hatjuk. 

Mi Nagy BriUanla unitáriusai hosszu utra kelt link e neve
z~tes alkalommal, hogy magyar testvéreink iránt érzett rok~m
érzésünk nek és szeretetettinknek kifejezést adjunk; hogy reszt 
v~gyünk önökkel a nagy unitárius vértanu Dávid Ferenc szüle
tesének 400-dik évfordulóján rendezett ez emlékünnepen. A val: 
Iásszabadság vértanuja volt ö; neki az unitárizmus eszménYI 
ügye nem.csak az önök hazájában, hanem világszerte sokat kö
szönhet. Am azért neve mégis a magyar uni!áriús egyház meg
alapit~sával van elválhatlan kapcsolatban s vallása sza?ad 
e~zmelnek jótéteményeit első sorban önök magyar umtá.: 
nusok az ő hitsorsosai. de másod sorban önök magyarak az o 
honfilár~ ai élvezék. Mert bámulatos dolog az, hogy Erd,élY,ben 
már majdnem 350 évvel ezelőtt lelkiismeret szabadságot es Jog
egyenlőséget élveztek az összes keresztény hitfelekezetek - oly 
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korban a mikor még nálunk s más országokban virágzott a hit
üldözé; s a vallásszabadság teljesen ismeretlen fogalom volt. 

Tisztelet a Dávid Ferenc emlékének. Az ö dicsö élete s 
vértan u halála táplálta azok lelkesedését, a kik a lelkiismeret 
szabadságát s az egyéni itélet jogát vallásos kérdésekben a lélek 
oly elidegenithetetlen javainak tekintik, hogy azok papi és vi
lági hatalom megsemmisitő támadásainak egyformán ellenáll anak. 
A vallásszabadság ilyen harcosai, az irás szerint, a föld javai s 
hatásuk csak növekszik azoknak a=: éveknek folyamán, a melyek 
követik az igazság és kötelességérzet ügyében tanusitott dicső 
önfeláldozásuk betetőzését. Az ő példájuk buzditó és lelkesitő 
ereje működik ma is világszerte azokban, a kik a vallásszabadság 
szent ügyének diadaláért küzdenek. 

Mi Nagy Brittánia unitáriusai, teljes elismeréssel adózunk 
a magyar reformátor hatásában oly termékeny szellemének. A 
tiszta és ésszerü vallás elveit nagyrabecsüljük s szivvel lélekkel 
csatlahozunk önökhöz az igazság jelleme és pályája iránt érzeIt 
kegyeletükben. Mert ő nem riadt vissza attól, hogy feláldozzon 
mindent még az életet is , inkább, minthogy cserben hagyja az 
igazság ügyét. Hadd öntsön az ő példája lelkesedést a világ 
bármely részén található unit' rius hivőkbe s buzditson a szabad
elvü kereszténység mellett további lankadatlan küzdelemre. Hadd 
bizonyitsa be a polgári és va llási szabadság érdekében végzet! 
munkank sikere. hogy hasznnnkra tudtuk forditani nagy hit
elődeink példaját s hogy a szabadság és igazság vértanui, a vi
lág bármely részén, nem szenvedtek h'ába. Azt a nemes hagyo
mányt köszönjük nekik, hogy Is ten imádasában a lelkiismeret 
parancsol s annak szavat követni, még az élet feláldozasa árán 
is szent kötelessége az embernek. Hadd bizonyitsuk be hát m. 
is, barmely földön lakó unitáriusok, hogy méltó utódai vagyunk 
a lelkiismeret szabadsagáért szenvedett és meghalt nagy h.t
elődeinknek. 

Örülnünk kell az ilyen alkalmaknak, mint ez a mostani -
a Dávid Ferenc születése 400-adi k évfordulójának emlékünnepe, 
mert lehetövé teszik, hogy különböző országokban lakó U~ltár!
usok időnként találkozzanak a testv(~ ri Szeretet kölcsönös apol a
sara s egymás buzdításá ra. Mi örvendünk annak, ha más orszá 
goi<ban lakó unitáriusokkal szorosabb kapcsolatba léphe.tünk;. ha 
(>lvezhetjük a lelki közösség érzését azokkal, a kiknek hIteivet és 
vágyai a mienkkel megegyezn.ek; ha érezhetjük, hogy noha,nyelv
kUlönbség választ el bennünket egymástól- ez a kulönbseg 'le.m 
igaz i választófal ott, a hol a szeretet és lelkirokonság testven 
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Ezek a nemzetközi összejövetelek sok tekintetben hasznosak 
az oly vallásfelekezet tagjainak, a milyen a miénk is. Buzdítólag 
és felemelöleg hatnak ránk, reménységgel táplálnak, hogy annak 
az ügyn_~k. a melynek s~k~rere, k1i:lönbözo. munkakörökben leg
jobb eromket áldozzuk, vegleges diadala kl uem maradhat. Azt a 
körülményt, hogy az unitárius hitelveket nyíltan vallók száma ez 
idő szerint csekély, bátran figyelmen kivül hagyhatjúk, ha arra 
gondolunk, hogy ez a befolyás, melyet ezek a hitelvek gyako
rolnak nagy és hatalmas s ha lassan is, de annál biztosabban 
érezhetővé válik az összes keresztény egyházakban. Tévedés volna 
szabadelvű vallásunk elveinek sikerét az egyházközségek száma, 
vagy tagjainak népessége alapján mérlegelni. A dolgokat terje
delmesebb néző pontból kell tekintenünk, ha arról akarunk meg
győzödni, milyen hóditó erővel törtek előre a szabadelvű vallásos 
eszmék az utóbbi 40-50 év · alatt. 

Vegyük csak például a Nagy Brittaniában lévő egyházakat. 
A váitozás, a melyen a nem unitárius egyházak átmentek, majd
nem a csodával határos. Sok egykor az Orthodoxia legerősebb 
várának tekintett más felekezetű templomok szószéke iről ma oly 
papok beszélnek, a kiknek nézetei sok tekintetben szintoly sza
badelvüek, mint a mieink s a kiknek hitelvei unitáriusok, a ne
vet kivéve, minden egyéb tekintetben. A vallásos hit kérdéseiben 
erős szabadelvű áramlat ostromolja az orthodox egyházakat, buz
dítva s a jövő iránti szép reményekkel töltve el azokat, a kik a 
szabad vallásos elvek szolgálatában állanak. 

Ez a felébredés, ez az angol Orthodoxia vezetöi ben beállott 
változás annak a jó magnak tulajdonitható, a melyet a mi hit
elődeink a multban vetettek. Olyan emberek voltak ök, a kik 
szintúgy, mint az a vértanu, a kinek emlékét ma ünnepeljük -
nem riadtak vissza, hogy önmagukat feláldozzák, ha a lelkiisme
ret úgy parancsaita. Munkájuk gyűmölcse a mi örökségünk. 
Tartsuk tehát soha nem szünő hálás emlékezetben nagy tetteiket 
s ne feledjük, hogy nekűnk is szent kötelességünk szabad vallá
sunk elveinek terjesztése és ápolása. Ezért a kötelességért ők 
életüket áldozták, legyünk készen tehát mi is, hogy dolgozzúnk 
s ha kell szenvedjünk érte. 

Elég buzditásúl szolgálhat nekünk a szabad és észszerű 
vallás ügye melletti küzdelmeinkben, ha egy tekintete! vetünk az 
úgynev~zett orthodox egyházak jelenlegi helyzetére a keresztény
ség egesz vonalán. Megcáfolhatatlan bizonyitékaink vannak arra, 
hogya régi hitcikkekhei való engedelmes ragaszkodás és hűség 
ma már n~m az, a mi a multban volt. Értelmes és gondolkozó 
embere~ ~mdenütt hangosan követelnek valamit, a mi az okos
sággal es Józan ésszel inkább megegyezik. A vallásszabadság ér-
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dekében megindult mozgalom , a melyre oly nemes példát szol. 
gáltattak önök. majdnem 400 évvel ezelőtt, ~apról:napra erősödik 
világszerte s oszlOten hISSzü.k, hogyavegen mmden akadályt 
elsöpör maga előtt , A régi babonás hit nem állhat ellene a ha
ladásnak s a miveltség terjedésnek. A mai embernek az ésszerü 
és é rth e tő hit kenyere kell s igy nem csoda, ha visszautasítja az 
elavult papok-gyártotta hitcikkek kövét. Türelmetlen azokkal a 
korlátokkal szemben, a melyeket a papok allitottak fel azért, 
hogy elzarják előle a teremtőjéhez veze lő eg~enes és közvetetlen 
útat. Mindenütt több vílágosságért eseng. VIlágosságért, amely 
eloszlassa a tudatlanság és babona ködét. Világossagért, a mely 
tisztább belátásra vezesse őt isten jellemét és tulajdonságait ille
tőleg. Vilagosságot, amely lehető vé tegye, hogy teremtőjét ne 
csak homályosan, mintegy tükörben, hanem szellemi látassal 
szemtől-szembe láthassa. A huszadik század szabadelvű keresz
tényegyházainak dicső alkalom kinálkozik. Az ő hivatásuk fá
radhatatlan, komoly munkássággal kUzdeni egy igaz és észszerű 
vallásért. Rájuk hárul az a szent kötelesség, hogy az örökkévaló 
természetéről és céljairól tisztább és felvilágosultabb nézeteket 
terjesszenek. Oly nézeteket, hogy teljesen kielégithessék azokat 
is, a kik papi segitség nélkül, maguk akarnak gondolkozni és 
határozni vallásos dolgokban. 

Az én kivallságom az, hogy az unitárius egyházak minden 
földön, a hol le vannak telepedve, bizonyuljanak méltónak a nagy 
feladatra, a melynek megvalósulása csak teljes buzgalom és oda
adó komoly munka árán lehetséges. Hogy ne ingadozzanak soha, 
mikor an ól van szó, hogy vallásos elveket terjesszenek,. a .me
Iyek egyszerüségükkel mintegy kinálkoznak azoknak, a kik lelek: 
ben es igazságban akarnak közeledni mennyei atyánkhoz. A ml 
erős hitünk az, hogy minden országban ar, unitárius egyházak 
feladata kiel égiteni embertársaink vágyát egy tisztább, fe lvilágo
sultabb és észerűbb vallásra. A feladat nehéz, kevesen is vagyunk, 
de bizunk benne, hogy a minder.ható nem tagadja meg erejét 
és szellemét attól a munkától, a melyet ő bizott ránk. 

Záradékul - kedves magyar testvéreink - fogadják önök 
még egyszer az angol unitáriusok legszivesebb üdvözlését s leg
forróbb baráti érzelm einek nyilvánitását. Az lsten áldja meg 
önöket s adjon sikert munkáiknak az embeJiség javára. 

, 



st. John E. Károly lelkész beszédje . 

• 
Fötisztelendö Ferenc PlisptJk Ur és Magyarország Unitárillsai! 

Büszkeség és öröm ritkán egyesült az én szivem ben oly 
szerencsésen mint e pillanatban. Büszke vagyok, hogy én lehetek 
szószóló Amerika unitáriusaiért egy ilyen nagy fontosságú. al
kalommal és rendkivül örvendek, hogy ismét visszajöttem hozzátok 
kedves magyarországi barátaimhoz. 

Mikor St. Johnné asszony és én ufazásunkra terveinket, készí
tettük, csábitott a gondolat, hogy fiaink lássák meg ezt a hősies 
és regényes országot és éreztük, hogy nekünk ismét látnunk kell 
régi b!1rátainkat és részt veszünk e szép ünn~pen . 

Es igy csakugyan Kedves Püspök ur, én azért jöttem el, 
mert megtanultam, hogy titeket szeresselek. En azért jöttem el 
~edves kartársa im, Boros, Cs ifó és Jozan mert szeretlek titeket. 
Es másokat is nevezhetnék még, kiknek szives vendégszeretetét 
és baráti üdvözlesét előbbi látogatásom idejéből kedves emléke im 
között hordozom. Szivem hoza vissza mindnyájatokhoz és igen 
boldog vagyok, hogy közöttetei{ lehetek. Es még tovább én össze 
vagyok kötve veletek az által a kedves tény által, hogy engem 
főtanácsotok tiszteletbeli lagjává tettetek. Olyan megtiszteltetés 
ez, melyet én nagyra becsülök s ennek okmánya dolgozó szobám
ban függ, hol mindennap látom. Orvendek amikor érzem, hogy 
én valóban egy része vagyok a ti nemes egyházatoknak. 

Ti ma a Dávid Ferenc tiszteletben álló neve alatt a kegyes
ségnek és hösiességnek egy ho<szú korszakái ünneplitek meg. A 
mi egyházunk Amerikában fiatal és azok, kik azt rosszul ismerik, 
hajlandók rossz indulattal azt áll itan i, hogy az egész unitá ~iz mus 
csak a nyugtalan bosztoni elméknek egy nagyon új feltalálása. 
Ml nagyon örvendünk, hogy az ilyen birálókat a ti negyed fel 
~zazados munkásságotok említésével el tudjuk hallgattatni. 

. Kedves Atyánkfiai! Amerika unitáriusai a Dávid Ferenc ne-
vet . nagy tiszteletben tartják. Örvendenek annak a rendkivüli pálya
iutasnak, melyet ti, mint egyház. megfutottatok. Büszkék reátok, 
mmt a jelenben munkatársakra. Ezért megbizták Dr. Wendtet es 
eugemet, hogyelhozzuk számotokra az ők szeretetteljes üdvöz-

• 
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lésüket. Az Amerikai Unitárius Társaság nyolcvanötödik évi köz
gyülésén Bostonban május 26-án a Dr. Lyon H. Vilmos lelkész 
inditványára a következő ilatározatot fogadták el egyértelemm el : 

,Minthogy a Magyarországi Unitárius Egyházak ez év au· 
gusztus hónapjában tartják az unitárius kereszténység Dávid Fe
renc vértan u püspök álta l Wrtént bevezetésének négyszázado, 
emlékünnepélyét, az Amerikai Unitárius Társaság felhasználja az 
alkalmat, hogy kifejezze csodálatát és háláját a magyarországi 
testvér egyházaknak az ők hosszu és gyakran hősies bizonyság
té teléért egy dogma nélkül i és lelki kereszténység érd ekében, és 
legjobb kivánata i t folyto n növekedő befolyásuk és j"ólélük iránt. · 
Kéri. továbbá, hogy e Társaság elnöke Dr. Eliot A. Sámu el lel
kész, titkára Wendte W. Károly lelkész és St. John E. Károly 
lelkész legyenek hivatalos képviselői és vigyék e határozatot 
sze mélyesen magya r testvére iknek a tartandó emlékUnnepélyre. 

Leforditolta: Gá/fi Lőrinc . 

• 



1Iz amerikai universalisia egyház képvisel6jének 

Dr. PERKINS FRIDERIKNEK 

a Dávid Ferenc zsinaion mondott üdvözl 6 beszéde. 

Nagy megtisztelésnek tartom és kiváló örömömre szolgál. 
hogyelhozhattam az amerikai universalista egyháznak testvéri 
üdvözletét ez érdekes és nagyj el entöségű ünnepre. A tengeren
túli új hazaban 400 esztendő nagy idő, de csaknem elképzelhet
lenti l hosszúnak tűnik fö l a sza~adelvű kereszténységben. A kü
Iönféle formákat illetőleg, mi azt hittük a szabadelvű keresztény 
egyházakról, mint a 19. század speciális szellemi eredményeiről, 
hogy azok velünk együtt fejlődtek. De önök ama hősi vezér szü
letésének emlékeznek vissza 4 százados évfordulójara, aki csak
nem egyidejüen jelent meg a reformáció kezdeteivel s akire Lut
het és Zsvindi nem annyi,a mint szent hagyományok, hanem 
mtnt chispuráló valóságok hatottak. Mi tehát egy távoli ország 
és később kór gyermekei nem csupán testvéri üdvözletünket és 
szerencsekivánatainkat hoztuk ide, hanem elhoztuk tiszteletteljes 
háláját azoknak, akik szellemi szabadságban ltlekzenek, azok szá
mára, akik oly hosszú idő óta nemesen gyakorolták és dereka
san megvédelmezték ezt. 

A szabadelvű kereszténység - tág meghatározással - a 
protestáns reformációnak logikus következménye. Midőn Luther 
kivivta az egyéni vélemény jogát, oly elvet juttatott diadalra, 
noha ő maga csak homályosan vette észre, amely belepalántálta 
a protestáns theologiában a saját maga dagmatikus türelmetlen'
sége ledöntésének magvát. A szabadon gondolkozó lélek útja az 
Igazságszerető Istenhez vezet. Az emberiséget szerető lélek ma
gában hordja a vezérfonalat arra nézve, hogy megértse azt, aki 
azt hirdette: Arról ismerjenek meg titeket, hogy az én tanitvá 
nyaim vagytok, hogy egymást szeretitek. 

Az isten iránt való szabad elhatározásból fakadó ragaszko
dásból és a Krisztushoz való önkéntes tanitványi viszonyból egy 
nemes összege fakadt az ember szellemi népességének, amely 
magával logja ragadni a társadalom jövőjét. Ez a hatalmasan 
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működő hit benne volt a szellemi függetlenség kihirdetésében, 
melyet Luther a wittembergi várte.mp~~m falára kifüggesztett. De 
el volt rejtve azokban a folytogato btlmcsekben, mely oly sok 
hosszu kilzdelmes éveken át megmaradt, még a modern kor re· 
formáció gyermekeinél is. Itt Erdélynek bércei között egy bátor 
és szabadságszerető nép, mely védelmezte Európát a török pusz
titások ellen - a kereszténységnek szabad szelleme szét
törte a középkori bilincseket. Önök nem egy felekezeti, hanem 
nemzeti hősről emlékeznek meg, midőn fölidézik a fö:szabaditó 
hőstett emlékét. Önök az egész emberiség és minden vallás szel
lemi vezéreit és martirjait ünneplik. Mi, a vendégek, megtisztelve 
érezzük magunkat az által, hogy önök velünk örömüket~és busz
keségüket megosztják. 

Az amerikai universalista egyház, mely körülbelöl 900 egy
házat számlál, egyike azoknak a vallásos dolgokban való fölsza
badulás érdekében kifejtett eredményeinek, melyeket a 18. és 19. 
század mélyen befolyásol:. Igen sok alakja van és egy közös 
nyelv különböző dialektusaiban testesült meg. Az orthodoxnak 
nevezett egyházaknak szabadságot szomjúhozó befolyása vala az. 
Fö, szervezettel biró kifejeiései : az llIlitárius egyház és a nbará
tok házassága," akiket a szellemi élei terén kifejtett munkásságok 
befolyásosokká tett országok határin kivül is és az universalista 
egyház az amerikai népnek rriindig az értelmi és szellemi de
mokraciáját képviselte. A k0znépnél is a szó nemes értelmében. 
A köznép kebeléből született universalista egyház igen sok mű
veit, gazdag férfit és nőt mond magáénak, de magában foglal 
oly tömegeket is, akik túdatlanságukban nem vesznek tudomást 
a világ folyásáról. De eltekintve műveltségi áJIapatoktól ők mind
nyájan nép, akiknek ugynnazok az érzelmeik, ugyanazok a vá
gyaik és. reményeink, ugyanaz az Isten iránt való félelmük, ugyan
a~ .a~ Isten iránt való félelmük, ugyanaz a hitük, ugyanaz a tra
dl~lÓJuk, a "közös szellemi arckifejezés," amely az embernek, 
mmt egy közös mennyei atya gyermekének .. és mint egy közösen 
sz~nyedó és küzdő emberiségnek sajátja. Ok a népnek ahhoz a 
fajtájához tartoznak, akikről a mi Lincoln Abrahámunk azt hitte, 
~ogy belőlUnk az Isten azért teremtett oly sokat, mert szereti 
oket. Valóban Ballon Hosseár, a vallásos vezér akik az univer
sa.'isták leginkább tiszte-lnek, Lincoln neveltje v~lt; öszinte, ke
delyes, természetes, erős logikáju, igazmondó, akiben megteste
sült ~~ emberi szivnek ösztönszerű ismerete, mellyel Krisztus 
evangeil,umtl.l~ak titkát megismerte és megtanulta Istennek céljait 
és termeszetet. Hogy én, az universalista üdvözlöm ezt a lelkesítő 
Unnepélxt! mintegy megszemélyesitése a demokratikus egyházak 
tendenclOlUak. 
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BizonyoS vagyok benne, hogy köztUnk amerikaiak között 
senkit sem szükség serkenteni a Oli közös, szabadelvű vallásunk 
megbecslilésévé, habár annak jótékony befolyását csak távoli ha
zá nkból látjuk is és ha hangját ismeretl en nyelven halljuk is. 
Nagyjelentőségü alkalom volna, ha mi egy szellem-országba jöt
tünk volna, honnan hivatott missionáriusok terjesztik a hitet szá
munkra. Dicsö pillanat:>t tenne, ha utazás közben megtalálnók 
azoknak a misszionáriusokllak fényes eredményeit, akik évekhel 
ezelött tölünk jöttek át önökhöz. De legnagyobb jel entőségű az, 
hogy mi és önök közös szellemi látomány t láttunk, m ielőtt egy
mást megpillantottuk és feleltü nk a közös hit hivó szavára, mi
előtt egYIT,ással kezet fogtunk . Ez laililsitja, hogyha az ajándé
kok között különbség vagyon is, de a lélek ugyanaz és ha a 
kormányzó szervezetek külömbfélék, az lsten mindig ugyanaz. A 
"szentléleknek egyetlen szózata, hogya meggondolatlan világ 
sohasem veszett el." 

Osztozunk önökkel abban a kivá ló elójogban és tiszteletre
méltó feladatban, hogy ennek a szózatnak rábeszélöbb és é ltetőbb 
súlyt adjunk, Az a szózat 'hi rdeti az Istent, am i mennyei atyán
kat, az .. Örökkéválót, aki az igazságot szereti." Hirdeti, hogy 
Kriszlus new metafizikai rejtély, hanem tanitóként kell ő t meg
ismernünk és mint követésre méltó vezért kell szem előtt tarta
nunk. Hirdeti azt is, hogy az ő evangéliuma kiáltó fölhivás a 
győzelm es ügyre és nem egy elveszett reménynek path etikus 
álma. Azt hirdeti, hogy lsten országa nem az eltávozott szentek
nek Walhallája, hanem, hogya hatalmas Istennek legyőzhe t etlen 
ereje meglestesíil a hívők életében és hogy a szent város, melyet 
emelkedett és prófétai viziok pillanataiban látunk, csupán ragyogó 
viszfénye amaz égi város to rnyainak, melyeknek szilárd alapja a 
földön nem földi éle tünk fáradl napjain át egy nagy reménynek 
fénye ömlik el, amely átváltoztatja a mindennapi törődést és 
veszteségeI a j övő győzelem igéretével. .. Erős a hitem, hogya 
nap átfogja halni még a legsötétebb felhőket is, melyek valaha 
az égen elvo nultak és hogy az utolsóból első lesz és bármily 
nagy a föld terlilete, ami jól kezdődött nem végződhetik rosszul, 
Islen áldotta - álkozottá nem lehel." (Browing.) 

Ford.: BencZlJd! Pál. , 



Odvözllí beszéd az észak-amerikai "Keresztény felekezet" 
részérlíl. 

Tartja: Dr. Summerball, dailoni lelkész, Ohio államban. 

Az igaz magyar dicsőség ezen négyszázéves emlékünnepén, 
midőn önök a Dávid Ferenc szolgálatait és szenvedéseit a vallá
sos hit ügyében fölelevenitik, méltó, hogy egy másik testület is, 
mely a nyugati világban ezelőtt körül bel ű 1 száz évvel keletkezett, 
egy pár elismerő szóval hozzájáruljon az örök dicső történetéhez. 

A keresztények, mint · Jézus követőinek kicsiny testülete, 
kik az Egyesült Allamokban és Kanadában 800-1000 egyházat 
alkotnak, a leg5zivélyesebben üdvözlik önöket. 

Mi e nevezetet nem irigykedésből v iseljűk, mint amely 
azt jelentené, hogy mások nem keresztények, hanem mint olyant, 
a mely teljesen ment a kizárólagosság elvétől. 

Miután nagyobbára falusi nép vagyunk, S csak kevés egy 
házunk van a városokban, nem vagyunk annyira ismeretesek, 
mint más nagyobb felekezetek, s szives engedelmökből felemlitem 
néhány sajátosságunliat: 

l. Nem fogadunk semmiféle hitvallást, csak bibliát. 
2. Mindenkinek megengedjük. hogy saját nézetei szerint 

magyarázza. 
3. Egyesületünk a keresztény magaviseleten alapúl. 
4. Egyedüli nevünk: keresztény. 
Minden hagyományunk a szabadságon épült. Szabadoknak 

szü lettünk. Egyik lelkészünk 1808-ban megalapitotla az "Evan
géliomi Szabadság Hirnökét." 

Egyneliány papunk, midőn ezelőtt száz évvel a baptisták, 
methodisták és presbyteriánusok közül kiváltunk, leszabadltotta 
rabszolgáikat. Kinkade Vilmos papunk 111inois államot megmen
teUe arabszolgaságtól ; Summerball Miklós a nyugalon tartott 
legelső rabszolga-ellenes szövetségen elMkölt. Legutolsó altalános 
képvüeleti gyUlésUnk határozatot hozott, mely szerint tiltakozik 
keresztény testUletUnkből való bármely személynek vagy egyház
nak kizárása ellen, a kinek, vagy a melynek jelleme összhangban 
áll a Jézus iránti szeretettel és hittel. 
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Népünk mélységesen érzi Esaias pr6fé~a szavait, ki igy irja 
le Izrael Istenének érzeimét : "Igy szól az Ur, ki akiközösItett 
izraelitákat egybe gyUjtj : Még többeket is gyüjtök őhozzá, az ő 
egybegyüjtöttei hez." (Esaiás LXV. i.) 

Nem azért vagyunk keresztények, mivel szabadelvUek va
gy unk, hanem azért szabadelvüek, mert keresztények vagyunk. 

A kereszténység első missionáriusai, midőn egy városba 
léptek, küldetésükkel előszőr a zsidókhoz mentek, s szav ukat 
meghallgatták a zsinagógákban. 

Egyik missiónarius azonban azt gondolta, hogy a menny 
áldásai egy népszer ü vallás köré szoritandók; de lsten megta
nitotta őt, hogy "3 mit lsten tisztává tett, azt ne tisztátalanitsd 
meg", - elannyira hogy .késöbb igy szólt: "Bizonnyal látom 
hogy az isten nem személyválógató, hanem minden nemzetség
ben kedves neki, a ki ötet féli és igazságot cselekszik." (Ap. 
Csel. X. 34- 35.) Ez a mi hittvallásunknak, a bibliának tanitása. 

Nincsen semmi bizonyiték arra nézve, hogy a Jób könyvet 
valamely zsidó vagy keresztény szerző irta vol na. Az Isten azt 
tanitatla, hogy az ö gYErmekei függetienitsék magokat a külsö
ségektöl és sibbolettektöl - mert az Eszter könyve még csak 
nem is emliti az Isten nevét. 

Habár Jézus zsidó volt, maga a szenti rás, melyhez ő 
annyira ragaszkodott, tisztán mutatja, hogy az ö elödei nem voltak . 
tiszta zsidó vérüek, men a moábita Ruth és a jerikói Kanaanita 
Ráháb asszonyoktól származtak. 

Ezek a tények igazolják, hogy az lsten inkább hajlandó a 
"szabadelvüségre". . 

Mily tisztán tanitotta Pál, a Jézus komoly tanitványa: 
Midőn a pogányok, kiknek iratt törvényök nincsen, természet 
:;zerint a törvényhez iIIö cselekedetet cselekszenek, azok noha, 
nékík törvé~yők nincsen, mindazonáltal ők magok magoknak 
törvényök. Ugymint kik megjelentek, hogy a törvénynek csele
kedete ~z ö szívökbe beiratott, kiknek lelkiísmerete és az ö 
gondolatiak, melyek egyma, t vádol ják vagy mentik egyetemben 
bizonyságot teszen. (Róm. II. 14- 14.) 

. Azért ugy gondolom, hogy az "Amerikai Keresztény Szö
vetseg" végrehajtó bizottsága helyesen cselekedett, midön elfo
gadta a vallási "szahadelvüek" meghivását, kik nem eröszakol
nak ránk véleményeket, a kik nem is kérnek arra, hogya ke
~es~tény barátságot rájok kiterjesszük, hanem csak arra, hogy 
o~z~nt,eségben csatJakozzunk hozzájok ama valldsos élet, eI6m~z
d~tasara, melyet a szabadság szelleme k(jt tJssze. VegrehaJtó 
bizottságunk úgy cselekedett mint a hogy Jézus tette volna, a 
ki midön Tyrusidon partján 'habAr elé s Söre habozni látszott, 
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hogya syro-föniciai asszonyt megáldja, mondván; nNem illő 
dolog, hogya gyermekek kenyerét a kutyáknak dobjuk", 
nrmsokára megáldotta az asszonyt és meggyógyítotla leányát, 
mert az asszony így szólt: .a kutyák az asztal alatt a gyermekek 
'morzsáját eszik." 

Ugy gondolom, hogy ez a syro-főniciai asszony .szabad
elvű" volt a vallásban, habár nem is számitotfa magát annak 
gyermekei közé, - mert Jézustól nagy jót élvezett. Bárcsak min
den ,, ~ zabadelvű" ember az én Jézusomhoz fordulna nemcsak a 
morzsákért, hanem az evangélium egész kenyeréért is. 

Mily szép dolog az, hogy Jézus, ki annyira ragaszkodott az 
ó-testamentomi törvényhez: .szeresd felebarátodat, mint maga
dat " - nyiltan kijelentette, hogy az igazi felebarát nem az a 
pap, vagy lévita, a ki az út másik oldalán haladva, orrát hiva
talosan a magasba emeli , hanem a "szabadelvű" Samaritánus, a 
ki a szenvedő fölé hajlik és beköti sebeit. 

Ezen elvektöl lelkesíttet ve, melyeket egyedűli hitvallásunk, 
a biblia tanít, legőszintébb jókivánatainkat hozzuk önöknek és 
hisszük, hogy az isteni áldás ö~ökkel lesz és hogy onnan felillrő l 
az isteni lélek vezérli és irányítja útjokat. 

Forditotta : Lóji OdÖn. 



• 

Mit teltek és mit tehetnek a nők a slabadelvű és haladó 

vallásos hit elveinek, eszményeinek és munkájának támo
gatásában? 

Irta: Mrs. C. Herbert Smith, London. 

Hölgyeim I 

M o t t ó : ., Rcmegjcnek és pusztuljanak bár 
női karjaink - szemeinket nyítva, 
célj ainkat fenn fogjuk tartani. 

Browningné Barit Erzsébet. 

A nemzetközi kongresszus titkára nagyon megtisztelt enge
met, mikor arra kért, hogy felolvasást tartsak önök elölt arról: 
,Mit tettek és mit tehelnek a nők a szabadelvű és haladó val
lásos hit eszményeinek, elveinek és munkájának támogatásában ?" 

A megtiszteltetést, amely engem ért, érzem, de félek, hogy 
csak pár szóból fog állani az, a mit e fontos tárgyról az önök 
figyelmébe ajánlhatok. 

Nem tartom magamat e tárgyban tekintélynek. De adhatok 
talán pár eszmét, amelyeket tapasztalatomból meritek. Tapaszta
latomból, amelyet két angol egylettel u. m.: az Unitárius Nők 
Britt Ligájával és a Központi Postai Missióval kapcsolatos mun
kám ideje alatt meritettem. 

Legyen szabad emlékeztetnem önöket elöször is arra a kap
c,olatra, mely a vallásos munkásság és a nők között mindig fenn
állott. "A keresztnél az utolsó és a sirnál az első egy nő volt." 

A római katholikus egyházban a nők magas és tisztes he
lyet foglaltak el. A római egyház hosszú és változatos történeté
ben azt találjuk, hogy a nők a vallási eszmények fenntartásában 
es gyakorlati terjesztésében fontos , gyakran vezető szerepel vit
tek. Nem illetlenség talán az, ha figyelmüket arra írányitom, 
hogy Szűz Mária imádása micsoda helyet nyert a római egyház
ban. Ugy látszik, sokszor mintha tiszteletben az lsten elé lenne 
helyezve. Ha szent Katalin vagy szent Therézia nevét emlitem, 
azo~nal ~mlékezni fognak arra, hogy római k. egyház hitelveinek 
terJ~sztéseben milyen szerepe volt a nőknek. Más neveket nem 
emlttek. Akik protestáns egyházunkkal kapcsolatosan működnek, 
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mindnyájan ismernek ilyen~ket saját fele.k~zetuk mult jából. Nem 
is lenne talán helyes, egy ilyen nemzetközI .kongresszus alkalmá
val olyan neveket emlitenem, amelyeket mmden felekezetü nem 
ismer. 

Hogy tehát a nők, a szabadelvű vallásos hit eszm.ényeinek 
terjesztésében és támogatásában részt vesznek, . az. a hagyomány
nyal telj esen összhangban van. E munkát nehezze csupán az te
szi, hogy minél haladóbb a hit, annál szélesebb látköre , s annál 
magasabbak céljai. S következetlenségnek tartják sokan már ma
gában azt, ha valaki a szabadelvü és haladó hitelvek birtokában 
határozott vallási tanokert munkál. Innen származik aztán az. 
hogy sok vallásos lélek pusztán társadalmi munkára adja magát 
s olyan egyesülettel, amely egy hitforma vagy egy egyház érde
két szolgálja, minden kapcsolatot megszakit. Az u. n. "Emberi
ség evangél iuma" egy meghatározott vallásos hit birtoklásával 
határozottan ellentétben áll. Ez álláspont érthelö, de elfogadása 
veszedelmes. Akárhányszor teljes hitetlenségre vezet. Elfogadójá
ban gyakran a jótékony munka legerösebb rugóját pattant ja szét. 
A dogmatikus hittel magam sem rokonszenvezek. De érzem, hogy 
a nök akkor végzik a legjobb munkát, akkor szolgálj ák a leg 
nemesebb célt, mikor erös hittel és öszinte meggyözödéssel ter
jesztik egy vallás hitelveit. 

Az alap, amely mindnyáj unk gondolkozásának megfelel, a 
mi hitünk Istenben, mint az emberek Atyjában. Ez lelkesedést 
kell hogy keltsen mindazokban , akik a gyakran tudatlanságon és 
babonán alapuló papi befolyástól, tudomány által hitelesitetlen 
fogalmaktól és dogmáktól mentes vallásos hi t.. után vágyakoznak. 
Lássuk be mi nők, kik a mi:ldenkori jövö nemzedék anyja va
gyunk, hogya világ haladása a mi munkánktól nagyobb mér
tékben függ, mint bármi egyébtöl. Mi adj uk az elsö hajlitást a 
fiatal fa hajlékony vesszöjének s a fej lödés azt az irá nyt követi 
rendesen, amelyet mi adunk neki. H a a növŐ ifjúságnak gondo
san tanit juk a szabadelvűség és haladás eszméit melyek alapját 
képezik hitünknek, nagyobb hatást gyakorlunk ~ jövö tevékeny
segére és életmódjára, mint bármi mással ami c1ak módunk-
ban áll. ' 

Mikor a nők ilyen irányú munkásságával fogla lkozom, csu
pán az ~.t1gol nők között szerzett tapasztalatom hoz kell fordul
nom. Elore kell bocsátanom, hogy az egyik országban szerzett 
tapasztalat, a más országban más körülmények között végzendő 
rpunkára nem mindig biztos vezérfonal. Az Amt.rikai Egyesült 
AII~mokban és Angliában működő két testvér egyesület el!erö 
tevekenysége is ezt bizonyit ja. Az U nitárius Nők Britt Egyésüle
tét azok az angol látogatók alakitották, akik jelen voltak az utolsó 
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bostoni kongressu~on S akiket ~tt a Nők Egyesületének az Egye
sült államokban vegzett munkája meg!epett. Amennyire fényes 
munkájokat és szervezetUket ismerem, abból világos, hogy amit 
a nők ott a legsikeresebben végeznek, Angliáhan eleitől kezdve 
a férfiak végezték. Például, hogy az egyházi tanácsban nők le
gyenek, ez kivételes dolog Angliában. Annak a nagy és befotya_ 
sos gyülekezetnek a tanácsában, amelyhez én is tartozom, két nő. 
és tizenegy férfi van. Nők csak legujabban vannak beválasztva. 
Nők sehol' sincsenek nagy szamban ilyen tanácsban. Ugy vélik 
Angliában, hogy e munka inkább való férfinak. Az Am. EciY. 
l,lilamokban ez nem igy van. Emlithetek hasonló .eltérést a nő
lelkészekre vonatkozólag is. Hogya gyülekezet rendes letkésze 
nő legyen, az Angliában nagyon szokatlan. Ugyanezt erősit! meg 
az egyedüli kivétel is, aki sikeresen prédikál Berlinben, Néhány 
évi angliai fontos lelkészi szolgálat után ez is az Egy. Allamokba 
ment át, ahol több jeles nő lelkész van. Ha ilyen különbség vall 
két azonos nyelvü és fajú államban, ugyánazon felekezetűek kö
zött is a szabadelvü vallás terén való munkásságban, világos,. 
hogy mindenütt tekintetben veendők a helyi viszonyok s való
szinű, hogy más országokban sok . dologban lesznek akadályozva. 
a nők, mit hogy Angliában a nők végezne k egészen természetes
nek tartják. 

Most a tényleges munka ismertetésére térek, ami Anglián 
kivül is épúgy végezhető. Az egyes gyülekezetekkel kapcsolatos 
ügynökségek által a munka állandóan az egész országban megy. 

Ami az általános munkát illeti, s amitől funtos eredmény 
"árható, különösen azok kiválasztásához kell nagy óvatosság, 
hogy kik arra valók azok közül, akik a munkában részt akar
nak venni. 

Tudjuk, hogy napjainkban a szabadelvü vallás elveire és 
eszményeire vonatkozólag állandóan tudakozódnak orthodox és 
felekezetnélküli egyének egyaránt. Angliaban és Amerikában ta· 
nult nők vezetése mellett e szükséglet pótlására Postai Nlissió
kat szerveztek. Hirdetmények utján lapokban körözik, hogy ingyen 
kaphatók unitárius olvasmányok! Aztán két három füzet cilnét 
és iróját közlik a tudakozódokk<ll. R.endesen az érdekesebbet va
laszt ják ki. Sokszor az olvasmányok és levelezés közvetitése 
évek ig eltart. ' . 

'? ~ostai ~issióval kapcsolatban könyvtar van, amelyből az 
érdeklodo,k, a kIjelölt tárgyra vonatkozólag könyvet kölcsönöz: 
hetnek, Es ezt nem csupán nők teszik mindig, De ktílőnbözo 
okok folytán a gyakorlatban ezt a munkát a nők végzik. Minthogy 
ez tudast követel, ar,ravaló nők kell, hogy végezzek, Nem k,ell 
mondanom, hogy mIcsoda tapintatra es rokonszenvre van szűk-
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ségük azok naK, akik ezt. vezetik. Gyakran annyira magán és bí
zal mas jellegií a levelezes, hogy az t az ugyanazon házban lakók 
se vehessék észre. 

Ennek gyakorlati eredm ényét meg sem lehet állapitani . A 
tudakozódó kényeJ méröl nem ís szólok, hiszen az egész vállal 
kozás érette van. Ami a munka eredményét egyházi szempont
ból illeti, Angliában számos lelkészlink van, akiknek érdeklődé
sét a Pósfa i Missió ébresztette fel a szabadelvű vallás iránt. 
Mint világi tagok, levelezöink számosan csatlakozn"ak egyhá
zun khoz. 

Másik, ujabban alakult, fontos szervezet Angliában nAz Uni
tárius és más szabade l v ű keresztény nők Britt Ligája." Ennek 
a!apitására az angol nőket, az Amerikai Nők EgYt'stllete inspi
nálta. 

Uj egyesülek alapitása nem volt szándékunk, hanem eddig 
a protestans egyházak ban már meglevö egyletekIJen működ,ünk . 

Egy Londonban müködö központi végrehajtó bizottság, 
amelyet mindenfe lülröl értisi tenek a végzett munkáról , havonkint 
gyűlést tart. Ez a különbözö fiókegyl eteket egymással érintkezésbe 
hozza, ez által kölcsönös munkakedvet és bátoritást nyernek az 
egyesületek. 

E munka egyik gyakorlati részét egy albizottság vezeti . 
Egy a költözködök ügyosztálya. Mikor egy fiatal asszony uj vá
rosba költözik, az egylet igyekszik fenntartani az összeköttetést 
az uj vá rosban is. Igyekszik ott barátságos emberekkel összehozni, 
s ha helyben szabadelvű vallásos gyülekezet van, annak lelkeszét 
·értesiteni. fgy sokan érintkezésbe jönnek rokon felekezetek kel, 
.akiket az egyház különben elveszitett volna. 

Londonban van a Nök Társas Klubja, melyet a londoni 
egyházak alapitoltak. Ez az intimebb barátságkötést mozditja elö, 
összejövetelek utján , ez a gyülekezetek közötti együttmüködést 
J3VttJ3, s Igy az egészet erösiti. 

De térjünk az álta lános munkaról az egyes gyUlekezetekke l 
kapcsolatos szervezetek munkájára. 

A nök nélkülözhetetlenek az egyházban az épületek tisztán 
tart~Sáb.a.n. Hogy a se ~)l"és , törülgetés . az épület és bulorok po
r?zasa jol legyen végezve , fontos dolog. Rendes templomlátóga
~oknak s?k kelemetlenséget okoznak az apró hanyagságok s az 
Id,egent, IS kelemellenül érintik, "clea nliness next to godliness" 
~f1sz~.asag legközelebb az i:stenséghez) e mondáshoz a}: egyháznak 
IS hunek kell maradn ia. 

Vasárnaponkint virágokka l diszitik a legtöbb angol temp
lomot. Ezt rendese n a nők közill végzi vahki. 
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Kevés gyülekezet van olyan, ahol koron kint össze nem jönnek 
hogy ruhákat készitsenck a szegények számára. 

A templombejá róknál rendesen egy kis könyválványt, vagy 
asztalkát találunk, amelyre könyvek és füzetek vannak rakva. 
Ezek a vallástörténetet és hitelveket ismcrtctö könyv~k cs füze
tek. Ahol ilyen asztalka még nincsen, igazságaink terjesztésének 
e módját szeretném a nök figyelmébe ajánlani . Az idegenek, kik 
vasárnap templomba jönnek rendescll megállanak s megnézi k e 
füzeteket s az érdeklődés gyakrau a következő vasárnap is elhozza 
6ket a templomba. A mi londoni egyházunkban Unitárizmus, 
Material izmus, Dogmatörténet stb. ci mmel szám os füzetet h"lye
zUnk ez asztal kára, amelyet mindenki ingyen vihet magávaL 
Könyveket is adunk el. Ez aszta lkat egy nőbilOttsag gondozza, 
s istentisztelet előtt rendese n rev ideálja. 

Hogy az emberek saját eszűkkel gondolkozzanak, annak 
egy ik e lőmozditó eszköze N6i o lvasókörök alapitása. Egy ilyenr61 
tudomasom van, amely kéthe tenkint egy dé lután szokott össze
gyűln i . A tagok el6re kivá lasz tanak egy könyvet , s abból valak i 
hangosan felol vas. Az o lvasó el6re ki '/an jel6lve. O lvasmányára 
el6 re kell otthon készülnie. Készül nie kell arra, hogy az olvas
mány bármely pontjáról tudjon beszéln i, ha az olvasás sora n ez 
szükségesnek latszik Ha eset leg kérdéseket tesznek, arra is 
fe leln ie kell. Az o lvasast megbeszélés, megvita tás köve ti, a mely 
oktató szokott lenni. A felolvasott dolgok rend ese n még egysze
rtibb világitásba helyezi. Erre rendesen egy veze t6t választanak 
ki. Abban a körben, amelyhez én tal tozo m, a lelkész a vezet~i. 

Nem foglalkozom itt részletesen a vasá rnapi iskolai tanitas
sal, amelyben annyi nő vesz részt. Ott sok, ki sem beszé lh ető 
alkalom vall arra, hogy az ifjakat a helyes gondolkozás és élet 
utjára v"zessük. Talán az általam végezhet6 mun kák között ez a 
legfontosabb. A jöv6 egyházat, ha az létezni akar, a mai ifjúsag 
fogja alkotni. 

Nem téveszthetjük szem el61 azt, llOgy vallásunk történeti 
és más vOlldtkozásait megé rthesstik, önmagunkat is nevelnllnk 
kel l. A ludományos vizsgálódás, amely a va llást épúgy megszál
lotta, mint a természettudornányokat, a régi vallás alapját gyor-
san s~pri el. . 

Allitják - és jogosan - hogy a rendkivü li papi és egy
házi jogok támogatói a nől< voltak, s azok ma is. Minthogy. kő: 
vetöiktöl gondolkodás nélküli engedelm ességet kiv~nnak! .. az IgazI 
vallás ügyét megsértik. Ez érth etö részben magáboi a nOl. t~rl1l é
sze tből, amely jobban hajlik az emotiok felé, mint a ferrl é. A 
neki tetsző véleményeket készebb elfogadni, különösen ba ~zok 
tek i n~é ly l ye l vannak mondva. De ne hagyjuk rigyelmen kivilj, 
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hogya nök nevelése a legujabb időkig a férfiakéval nem volt 
egyenlö s a nökben éppen abból volt kevesebb, amire a szabad
e l vű va llás épitve van. 

A jövő vallása okosságot és tu dományt köve tel, semhogy 
ezekkel ellentétben á llana. A nők még inkább meg kell, hogy 
értsék, mint a férfiak, hogya mi vallásos hitünk alapja nem 
annyira emotionalis (érzelmi) mint inkább intellektualis (értelmi.) 
Ez oly igazság, mit meg kell tanulniok a nőknek s hitem sze~ 
rint az uj hit munkájában a nők még nagyobb kötelességet 
vállalnak mag ukra. Mag ukra válla lják az t, hogy az értelmi meg
gyözödést az értelem melegével és erejével ruházzák fel, hogy 
e va llást ez álta l a világban a jó elérésére oly hata lommá tegyék 
amelyet pusztán értelmi meggyőződés elérni sohasem tudott, s 
"mely állandóan pótolja ama szellemi szükségletet, mely az 
élet harcának sikeres megvivásaira képessé tesz bennünket. 

, 

• • 

ford. Kiss Sándor 
füzesgyarmati lel kész. 
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