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Ponony : 1848. 
at ors1.4ggyíMs előbb Erdélyre, ulIUn egbt Magyar-
bevett vall', (recepia rel igio). 

.Hol I'Qn Arpddnok (sItnt?" 2. Kir. 
2. Kir. XVIII . ~. 

Túl a Királyhágón ... 
Almaimban olykor e!bolyongok draga SzlII6földem szépséges tájain , ahol minden bokor régi 

tamer6s0m. Iniegeinek felém a kedves emléke~. Jóbarál módjára belém fogantoznak. Vállig unszolnak, 
hogy gyermek legyek ujra. Gyermek, játszi gyermek: pillangót hajszolok virágos mezőben; verstnyt 
dalolok adalos pacsiriával. Gyermek. komoly gyermek: az első hitvallás, al elsO szerelem ~zent pil 
lanatéban - ft! lig alva, f~ l ig ébren - magasztalom al. Istent ihlelelI ilJ~kkal a természe~ dlCsO lem
ploméban. Oh, mily ked\'. mily öröm ! MegfUröszlOm lelkemel még egyszer a gyermeki ártatlansAg 
aranylQkOrében: gondot nem ismerek; ha Hlske tép, a seb máris beforr; ha elbotlom, gyöngéd anyai 
karok fölemelnek, fá jdaln'aimat elringatják. Még áll a kis kunyhó: hivogat. édesget csOndes pihenőre . 
Mtg éli a kis kunyhó : édes anyai csók várja oU még a tékozló fiul is. Oh, ha én még egyszer -
igazában is - elmehetnék oda, hovA szivem-lelkem mindig vissza vágyot! I . .. Segits, segitl 
Arpácinak istene! 

Álmaimban olykor elbolyongok il dombtetőn egy néma hant kOrU I. 011 nyugszik az én édes 
Apá~ .. GyOnyoru szép, Lii ~neket zengell II Teremtő dicsöségére. S dalos ajllkának, zsoltáros ~zivének 
mégiS IdO elöli, egy szempll1ant.lsban, örökre el kellett némulnia. Azóta árván. testvértelen Járom a 
a vil.!gol. Bágyadt alkonyallal meg-megállok ottan. Bizalommill tekintek a magasba, aholislen kezében 
Inl!g van pec~ételve ami sorsunk .• \Ianl az Aranyos kanyarog rnedrében, gondosan elrejlve az arany. 
~:r:emtket, am.lket a havasok méhéböl magával sodort. Fönt és alant s magamban is egy törvényi 
Ismerek, egy l~dvOt látok, ami~rl élni-halni érdemes ... Szerette az éneket: sirja fölOtt eJdalolom az 
ő kedves nÓIAJát. Szerel!e a vlrtt~Ol: bokrétába kOtOm II rél legszebb viragail s odateszem aporaira, 
hogy sob.a el ne her~adlanak . S~tret1e ól gyerm~kcl: odaviszem az O unokáit, hogy azO iskolájAban 
!l'eclanull~k szol~Alm és l'lzeretm ól Hazál, száraz kenyéren is önzellenfll. Qh, ha én még egyszer _ 
'.'.d.ban IS, - elmehelnek od<l, hovA szivem.lelkem mindig visszavAgyott I Segits segits Ár .. 4d-n. Illene . . . , pa 

lé es . :~7aimb~n olykor elbolyongok a Gyillekezelben, ahol annak idején II nagy Mester gyonyOrO
bet> e~gkl tVAllalllua vettem. Ugy tetszik nekem, mintha az II nagytemplom, ott fenn az örökkévaló 
ttl~~ tstt~z~'~s~Jö~dre alAszáll~n mennyei JCfllJsálcm volna, telve fénynyel , telve az áldozat llIat,bal, 
u. lsten" ha~ g vel. Ne'Y' Slfllak 011 Sionnak útai. Egy t~st, egy lélck at .1nyaszenlegyház. Az • EH 
qem ment ki J~ el~6~húl mlllden. zarAndok leoldja sarujAt, amint a sztnt hely felé közeledik. lit m 
Es Idbli az Iva U apostoll Ald.is: "Köszöntsétek egymást testvéri csókkal- (I Thess. V. 26. 
u6t:r:tltJ, m org~na és J dlad~tmasan száll az ének t!s alázalIlII töredezik ajkunkon az imaddg é. a 
OU wralon t~rv ~ög ercmlt, prÓféciAja veszendö oruAg, veszendő nt!p feleli: _ szem nem marad 
9It. lia én ni6a em leh~1 011 hlllelen ... Olt van, ott \'an nt Ur lit Ő szent g)'O lekezetében ... 
... "lill ~d:k I.t':c~ban II - elmehetnék oda, bGv.! nivem-Ielkem mindig vill8lav'o'Otll , .• 
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... ~. elbolyon,,,k II fehfregybAzi csataléren. Olt yan eltemetve névlelen hOsOk ezrei kO 
Pel4fi ls, II .SUlbadlag·slcrelem" költője, a magyar nemzet viharmadara. e.jnek éjszakAjan kö1l0ge~:U 
azt. akinek mécsvilág_ és honszerelme egykor egy nemzet 80rsa fölöt! virrasztOI!. Akkol is m'k rn 

ldiz:el s távolban semmi fény· nem vil.6,oll. Oh, vajjon mikor lesz- e sölét sorsnak fényes hain~1 °1 
Ifiu II jóslll beieit : ' a 

.Anyám, az álmok nem hazudnak. 
Takarjon bát aszemfödél, 
Dicső neve kOIlO fiadnak, 
Anyám, sok6 - örökkön él," 

SzerktSlIÓ. 
=.~. ====================~~~. 
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Templomi ,ének: 
<"ngolb61.) 

Hozzád megyek. Uram l 
HOlzád közel. 
Kereszted - ha súJtal -
majd fölemel ... 
Dicsőit ajakam: 
Hozzád meglek. Uram I 
Hozzád köze. 

Ulas I,lag'i0k. t s már 
Lement a nap. 
Fölöttem éj: egy kő 
Fejem alaU ... 
Almomban ls, hiven , 
nozzád. vágyik szivem, 
nozzád közel. 

Oh, minI ragyog pályám 
ft, égbe fenI ... 
.s kegyelmet üdvöt ád 
már Ide lent. 
I\ngyal id intenek: 
Uram I hOlZád megyek, 
nozzád közel. 

tbred6 gondom is 
Teged ·imád: 
KönnyeibOI rak - épit 
Kalvariát. . . . 
Viv6dom - szenvedek: 
Uraml hozzád megyek. 
nozzad közel. 

S ha majd sasszárnyakon 
Lelkem ragad ; 
Elhagyva nap s csillag -
Világokat ... ' 
Oicsóit ajakam: 
nozzád megyek, Uram I 
Hozzád közel. 

J. M. 
• fl ~1Ii,U:ftO" ~fI901 C'nkul 'nC~. Elt bekclték • 

T III n I C III.al ls. mikOSzben I kllo JG"ecletl. _ Irt~ ~, Ilu. WIIÖfIIII asuont. Slnth fkNer tld_ms, ~1. 

86",1d. Ferenc. 
0. a mi apostolunk, elsO pospOk9nk. Az O 

sorsa IS az leli, ami az igazi apostolok sorsa no
kolt lenni : az utdoztetés, a mart iromdg. Pedig O 
a XVI. századnak oly szellemi kiválósága. akihez 
fogható hazánkban alig S Európában is kevés volt. 
Halála után még. századokig kicsinylés, gúny II 
osztályrésze s altg félszázada, hogya IOrlénelirás 
végre figyelemre kezdi méllalni. 

Igaz, hogy már Kant és Fichte - a nagy 
b.OI~8észek - azon a néleten voltak, hogya so
clmanusok nem teltek mást, minihogy a reformáció 
alapeszméjét lilozofiailag formul.!tzlák; ezzel e böl
csészek Dávid Ferencnek is igazságot szolgáltattak 
- de még hosszu időnek kelleti eltelnie, mig né
zetOket általánosan elfogadlák. 

Nálunk Magyarországon akkor kezdOdik Dávid 
Ferenc méllatása, mikor Jakab Eleknek róla szóló 
mOve napvilágot lát (1879), vagyis 300 évvel ha
lála ulin. Ezóta iígy tárgyalja ől a hazai irodalom
történet, mint Melius Juhász egyenrangu ellenfe lél, 
a reformáció korának egyik vezéralakját, akinek 
személye azért érdekes, mert a tizenhatodik század 
forrongó eszmevilágának, hitbeli igazságkeresésének 
tanulságos képét nyujlja. 

Mindez azonban még nem elég. Az is haladás 
ha Dávid Ferenc személyét már 
; de nek Unk tovabb kell dol

az irányban, hogy őt és eszméit 
ismerjék el. 

az ő jelentősége? 
A reformáció megindilójának, Lulhernek f6· 

érdeklOdése annak a kérdésnek megfejtésére irá· 
nyult, hogy mikép szabad ulhat meg az ember az 
eredendő bOn kárhozalából. A kérdés felvetése nem 
voll uj. Azt a katholik us egyház rég feltelte s sze
rintt: a KUlső tekintély, a dogmák meglarlha.. a 
jócsetekedetek bizlositják az IIdvosségel. Luther 
ellenben azt felelr , hogy az Ouvoi bIztosit ja a Krisz
tusban megnyilatkozó és Kriszluslól eszközölt ke
gyelem. A Luther megoldásával elesik a ~apság 
s a hibalchia szerepe, valamint al aszkéZIS kU· 
IOnOs érdeme. Minde;" Luther azért veleIle el, hog}' 
a kegyelemről I legyen. . 

A ctl _ elnyerése - a régI 
voll j de al út 

Abban a 
kelelkezett uj I ,i.i' 

I tUnlellék 
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• f6 IZ odVOs", eJnyu!,é-re. akkof egy 
tovAbb menve, vlzsgálni kelodik tllIIlában 

mjvolUiI. tételeil. Szabaddá válik az ul ~ 
li:I1fInb(lZö, szubjektive megalapozott hit· 

Iej a Lutherl61 megnyitolI illon 
a Socinusok és D'vid Ferenc. 

m', a szent lelket az Irds fö
'ébe l:Jelyezte; a szenIlélek alall pedig nem érlelt 
mUt. mini u ember szellemi erejél. Krisztusban 
nem "1011 mási, mi')l isleoi mintaképét az emberi 
IOli:ijetességnek. Az Urv.c50ra nerinle a Krisztussal 
lelki kOzlssigben tartott emlékDnnep .• A bit Islen 
IJándék."', Vagyis mindenkinek az az igali hite, 
amit neki lsten ajándékoz; ré$.ebbi kifejez4s sze
rinl, amillsle," kijelent .• Amll az emberek Islen 
fel61 ludnak, nyildn van ö bennO., meri az: Islen 
kiJelentette nekik" , (Rom. I. 19,) 

Ö maga a dévai bOriOnben igy formulhla 
lanalt : 

.E2Y Islent tiszteltem, nem hillem, hogy hj,tom 
S lii Odvösségemet C$3k ez; egyt61 drom, 
Ez egynek szentelem töredékeny éltem: 
Mepokuitani a Teremt6t féltem- . 
Er; a vallb tehát, amelyet Dávid Ferenc ala · 

pit, elveti a Irinit.irius dogmákat, a tekintélyeket s 
bárkinek csalhatatlan magyarázatát. TeMt észszerll 
és egyéni. Mini ilyen, egyezik az ujkori f6eszrne 
irányzattal, amely az ujkor elején a filozófiában is 
jelentkelik. (Descartes : Cogito, ergo sum.) 

Servel és David Ferenc m(ive logikus bete
t6zúe volt a reformációnak. Ök nem állotlak meog 
féltiton, mint Luther. De ép ezérl a merész ujil6k
n.k bullniok kellell. Az a kor még Luther tanail 
js nehezen fogla fel. A meglámadott lekintélyek: 
a pápa és u uralkodók véres háborukban CI1dözték 
az II kOvel6it js - mi sors várhatott a még me
l"iuebb lanra ? ! 

H.6rom szátadon át csak lappangva élt e tan 
• bérces ~rdélyben. Az unitarius vallás fenmarad t 
ugyan - de a Blandrata és a Hatalom által foro 
mulázoll alakban, amil Dávid Ferenc nem ismert 
el sajátjának. A XIX. század lelkiiameretos:t:abadsága 
vfgre napfén)re engedte julni az igazi unitárizmust. 

S most még nehlmy sz61 Dávid Ferenc éle
térOI. 

Kolozsvárott szlIIeielI 1510 körül. KOllöldi 
egyelem~n - 'YiUenbergben - lanult. Kolozsvári 
pap, majd a ml elsO pIIspöklInk voll. Kiváló szó
nok: az6noklalának erejével a maga hilére téritette 
egén K?lozavár város,U s lanainak megnyerte 
J.6nol. ZSIgmond fejedelmei is. Hatalmas hiltudo. 
minyl munlllsúgot fejtett ki magyar és lalin nyel
ven. A dévai var börtönében hall meg 1579.ben. 
f..! A ,Btabad gondolat, a szabad kulatás mar· 
I"a vo t! Bold, Imreo. 

KtJLFÖI.DI ROTA.T. 

(A,.,ol-llllfUiklli \l"tlkHgtk Er,U1,btu fS Bu.dIlpaftll .) 

Mu~t mmu~kban már emlitetltlk, hogy az == b I Bnt é. KUlföldi Unitárius T4rsulat 
kq,viseI6i, erdélyi kOrutiak vqezthtd 

'rudolt: i. ellitogatnak Ez a várakozásunk betelt: 

Kedves vtad6&einkcl • me2felel6 I1nnepi keretek 
között lest véri szeretettel fogadtuk és OdvözöltUk 
kOrlInkIten. Abban a 5U~enc&és ~elytetben vagyunk, 
hogy egy Izemlanu felJeg}'zeiel alapján azl is el
mon~hatluk, hogy mi mindent láUak h vé eztek 
a ml anyaszeniegyházunk 61i JOldjén, E~dely_ 
orn.ágban. • 
. Vendégein~ 8 oston-Liverpool-London_Pá. 

fis-Velence utdnyból a Simplon expressel julius 
kötepe llIián érkeztek Bukarestbe ahol az E K 
Tanács kikOldöUje, dr. Boros Gyö~gy, egyházi 16 : 
jeg.yzO várla öket. A konzulátuson és aminis. 
tellumokban . Ie!t .elözeles l.tlogalb rendjen 19azo!. 
ták, hogy m.lsslóJuk távol minden politikai vonat. 
kozástól, tellesen valláserkölcsi jetIego. Ilyen szel
lemben, a legmélyebb erkölcsi érzéstől E!s at 
emberbaráti szeretet me1egétOI vezettelve, járták be 
a rendelkezésOkre álló két hét alall azl a vidékei 
ahol unitárius gylllekezeteink sOrU caoporlokbal; 
vllnnak e~ymás mellett. Ut jok nagyobb részét "
kolozsvárt kOzpontból kiindulva, gépkocsin teltek 
meg. S amerre menlek, mi ndenütt valósággal ün
nepelték öket. Nemcsak a saját hiveink, hanem az 
egesz város vagy falu lakossáJ!3, felekezeti kUlOnb
sE!g nélkUl. Neveiket: Louis Craig Cornish Pal
frey Perkins, Harold E. B. Speight és La;vrenc~ 
Redfern - hamarosa n megtanulták és egymásnak 
adták tovább az emberek. Boldog az a gylllekezct, 
amelynck templomában ők hirdették az igét s tol· 
mácsoltak isméteUen , de minden egyhanguság n~ l · 
kOI, a szercpet egymás között bölcsen kiosztva .. 
az Ő mrgbizóik nak szeretetteljes Udvözle'ét. Boi· 
dog az az iskola, amelynek kllslöbét átlépiék, 
tanu ságot tevéu annak lan ár i kara ~S serdGlö ilju· 
sága elöli arról az igaz megbecsillésröl, amellyel 
felekezeti és faji kulturánk iráni viselteinek. !:s oh 
mily boldo!! az az édes anya, akinek ujszUl tl ll 
g:yClmektt Dénes, Anna, Iren slb. nevekre ezek a 
kriszt usi lelkll apostolok keresztellek meg az IIn· 
nepi gylllekezet szine elöli, il \"irágdiszbe öllözöll 
Urdsztala mell ell, az 6 saiM kOlOn szertart ásuk 
szerint. 

Hosszas volna előszámlaIni at ÖSSles helye
kel, ahol az 6 megjelcnesilk a hétkOznapot is ün
Il'-'pnappá változtatta. At előtt a 48 gyülekezet 
elöli mindenesetre Otökre emlékezeles marad ez a 
látogatás, mini ujabb bizonyítéka annak az eg)
szaz esztendőre kiterjédő testvéri szent viszonynak, 
amelyben erdélyi unitárius anyaszentegyházunk élt 
az 6 angol és amerikai hitrokonaival. UjbóJ me~· 
pecsételve IAUuk az általuk ékes szavakban elis· 
nlert szent igazságot, mely szerint az ő hitllk ami 
hilllnk, az ö kllzdel mOk ami kllzdelm(lnk, az 6 
fájdalmuk a mi flijdalmunk, az 6 győzedeJmUk a rni 
gyOzedel mUnk. Es meRfordilva . Nincs tehát kUJön ' 
bözó országok es viMgreszek !>Zerinl tagolt uni
t: , ;us e5yhh; hanem egy eoRységes, az . eg~sz 
világra, a fOld ÖSSlCS népeire kileorjedő, umlárlU~ 
nenl szövel.ég, amelynek bátor szivll szÓSZÓJ?1 
és nemesleolkO munkásai éppen azérl jOll eo k el n1l
hozlánk. hOf:.y minkel ebben il hilllnkben és mt·,.: 
gyi\zödésOnkben rnegerö,itsenek. 

Egypár mozzanatot kiragad unk megls az uti 
programmbÓl, hogy kOzben megpihenjOnIr. Ilyen 



~. ___________________ UN~rr~AR~~us~t~K~I~E~~T]Ö~ ____ ~ ______ ~~ __ ": 

Idául; juliUS 23·án a székelykeresztur.i haran
~k felszentelési t1nnepélye, amelyen ~mef1kál Pet
:Inl Angliét Redfern barátunk képViselte. ~zo!"
bat 'este megérkeztek. Tiszt~Jelök~e az unltánus 
M mnásium uj épUlelének kapuJII zöld galyak
k.'~é5 virágl'kkal voll feldiszHv~ . O~t Udvözölle 
ökel GálfalvI' Samu igazgató, 3mlg 1111 a templom· 
ban imádkoztunk. Az Islen ház6ból, c~endes ve
aernyéröl mi ili az üdvözlők csoport/ához csat
lakozva, lőrincz; István esperes k~szönl~lte őkel 
nyill.n, őuinlén, melegen, A régi k~nvlklus~an 
rögtönzött jóiz(] vac~ra .u lán , az u/ kollegium 
n ujlolt nekik és Gálh lőrinC tolmácsnak nyugo
d~lmas éjjeli szállást. Másnap regllel az uj haran· 
«ok ircnyelvének hivás'ra a templomba menttlnk, 
ahol kőzének és zenesz.1mo1c után Oereb Zsig
mond fiatfalvi lelkész buzgó imában kérte a nap 
hőseire, az uj harangokra fl a g~Ulékezet áldoz~t
kéll tagjaira, az egész lestvén seregre a min
denható Istennek szenl áldásál. Ugyanezl invocálta 
Józan Miklós budapesli lelkész is Ezsaiás próféta 
l. rész 4. verse alapján mondotl alkalmi besl:é
dében. A beszéd végén drámai hatást vállott ki, 
amikor a I'ivos VOlOu, ~morluos piaf/go·, fll/gura 
'rango" jeligékre egymásután szólalt meg a nagy 
és a kis harang s véglll mind a kettő egyszerre, 
mintegy dokumentálva a nagy világ elöli ; .érc 
mig a lélek, érc még ill a hang '" Ezután Per
kins barátunk lépett a szószékre s az ö közvellen 
megnyerő modorában vázolta aharangok jelen lő· 

• !égé! az egyházi életben. A lemplomot zsufolásig 
meglöltő közönség Oálli Lőrinc tanár aHa 101má
csoládból megértette, hogya harang. mini élö 
lelkiismeret, figyelmeztet bennünket gyermek· ifju 
fbfikorban egyaránt lelktInk üdvére s lsten é~ 
embertársaink iránli IZent kötelességeinkre. Tem· 
plomotás uhln vendégeink a tanári lanácskozó
teremben logadták a község, a tanári kar, a kU
'~nbözö felekezetek , a papi és tanári kar, a Nő· 
szövetség és társadalmi egyesülelek szives kö· 
nOnlését, melyet 6k is hasonló melegséggel vis"lo
nozl~k .. Az IInnepségel kOzebéd drla be. Este 
pedig slkerUIt hangverseny volt. 

KOzben a mi barátaink visszatértek Kolozs. 
vArra, ahol több napig tarló fontos lankskozást 
1~lytallak iskolai Ogyekben alZat a felekezelközi 
bizottsággal, amelynek előkelő taglai az e tső helyen 
lIlIanak a köz~ecsUlésben mindnyájunk elöli . Ment. 
~Qk !"eg az Iskolákat; mentsUk meg az ifjuság 
Ideáhs hevUldét; mentsUk meg a bUll! birtokot 
Berde ~'ó~sa legszebb örökét, ahonnan a minden~ 
de~napl Cipó mellel! Istenne\: igéje is származott 
a:, sze~ény, elárvult székely lanulóink táplálta. 
t ~~ra . Hogy mit vé~eztek, nem tudom . De ugy 
It dOlom , hogyakOltóvel szótva; .merészet és 
nag~ot gondottak és rátették il lelkUket~· s ebbő l 
:f;,:e.m N mindnyájuk nak olyan jót e~Ö vigasz· 

s .• em vész el bármi sors alal t ki el nem C5!1gtdttl ." , 
é ~ KUkUt1ökOr és Maros .ztlk bejárása utén a hét 

~k~t n~ est~ késOn Tordára érkeztek . Ott ~árluk 
t)rvend papi h~~nál , vendégszereti5 aszlal mellett; 
.Ago bzve a vlUonllátásnak S eröt gyUjlve barál
nll.t s VhtS:l~:e~és TkOtben a másnapi lInnepre. Ez. 

s oroczkó s a t/lbbi aranYO$széki 

gyDlekezelek voltak soron. Minek mCHllem hon 
szent vasárnap Teggel~n az abrud; express 'a a 
utas miaU csak nyilt kocsin szállított bennftaket 
s 011 is zsá~ok és alkalmatlan lokolyák lt6zt1tt. 
Ez csak ami osztályrészünk volt. A vendqeket 
aula rOpiIette a kies fekvésU Várfalva magaslaton 
emelkedő, ősrégi templomához, ahol a hivek köz. 
örömére Lőrincz; Dénes esperes és dr. Comllb 
'őlitkár iklallák be az uj papot uent bivatal6ba. 
Az angol beszédeket dr. Boros György főlegyz6 
afia tolmácsolta az egész vonalon. Pataki Andri& 
ifju lelkész, nyugodt önérzettel lepett a sz61Jikrt 
hogy hirdesse Istennek igéjét s egységben és su: 
reletben épitse hivei között a mennyeknek onu.
gat. Megható vol!, amikor - julius hó 3()..ika 
lévén - a beszéd végén, a segesvAri Pelőfi-ün
nepre hivatkozva, jellemezte a magyarság lAngleilta 
költ6jének halhalallan egyéniségél, amely Ort 611 
a századok vérzivatarai között is az ö fajának öli 
jussa fe lelI. Meghal6 veli az is, amikQr az ünnep
ség kimagasló pontja gyanánt, a köri papság az 
uj lelkésszel és az esperessel - számuerinllizen
kellen - teljes papi díszben körlllvellék az Ur
asztalát s olt üdvözöllék az uj szolgatársai, be
illesztve 61 a testvéri láncba, melynek erőssége az 
Istenbe vetett rendlIletlen hil , az egyetértő munka 
és a szerelet. A papikert árnyas gyümölcsösében 
lerítell asztal vArta a vendégeket és a helybeli 
presbyteriumot. Szives köszöntésekben se volt 
hiány. 

TorOClk6ra még aznap d. u. 5 óra lájban 
érkezIünk , ahol ünnepi diszben fogadot: bennün · 
ket, közlünk az ö . régi papját - a templomi gyil· 
lekezel. Soha életemben el nem felejtem azt a 
gyönyörű beszédet - igali homiliáI - amelyet 
Perkins barátunk lartolt azon a hires· neves szó
széken; mindnyájunkat könnyekig meghatva. Pedig 
csak egy elcsépelt thémáról, a lékozló fiuról be· 
széll ; de annak alkalmazásában igazi mUvészi 
tökélyre emel kedel!. S vitt, ragadol! magával a 
mély ségek fölött , uj, ismeretlen régiókba, a lelki 
élet magaslalain. A hivek pedig megölellek, meg· 
csókoltak ; s ha le nem jár vala a vizum, talán 
ott is marasztanak . ItI is kegyelettel emlékezel! 
Németh István lelkész afia, az üdvözlések során, 
az erdélyi magyarság lélekemelő lIn nepére a fehir· 
egyházi csatateren, ahol egymást váltotlák fel a 
szent napon az elet, a haldl és a szabadsdg 
angyalaí. - Alkonyat eMil meg volt annyi idő, 
hogy meglátogassák a toroczkó·szentgyör~i papi 
lakot, a néhai való jó Brassai báCli szlllőház6t is 
a kOzsig fölölI emelkedö, romjaiban is feniiges 
toroczkói várat. 

HélIön ; Rákos-Kövend- Bágyon -Szentmi
hályfalva- Torda. III illik ponlal lenni. Hiszen, ilf 
van a vallásszabadság bölcsője, ahová mindany
nyian 'eveU kalappal, hódolattal közeledOnk. Sti· 
vUnkben kegyeleUel adózunk a nemes VIIrosnak, 
amely Kriesch Aladár ecsetjéveJ éppen ezl a vjl6~a· 
szóló jelenetet örökitette meg a millenium alkat. 
mából; NA hit Islen ajándéka I· Oh, mini zengetl 
el a $Zent szó, ez az advkiállás Dávid Ferenc 
ajkán I Az ityen emlékek hatása alall tarIGlI tem
plomi Unnepély leirhalatJan. Ezu"n DÚlr KoJou· 
vár vagy akár Budapeit is, nem ilen tartogatbatoU 



, 
, 
~ , 
l , 
" • 

• 
• 

t , 
o 

• 

• , 
l 
f , 
• 

• 

, , 
, 
I 

, 
• 

i 
'. , , 
b ,. 
iD 
~ 
Po 

• !l< , 

UNITARtUS tRTesrrO == = "'. M O = • 

mea1epelht számunkra. Pedig 011 van KoitIzsvárt 
a kerek kll·, melyről Dávid Ferenc gyujlÓ beszé
dEi inl&te KolOlsvár népeht!z, amely egy csapásra 
az II hitete álli s vállain vine be, mint egy feje
delmei, a piaci nagy.emplomba. Otl van a köz
ponti egyhézi igazgaitis szerve, az E. K. Tanilfis. 
Olt van a pDspOk és a f6condnokok. 

Ezekkel az illetékes ko/ökkel folytatott bizal
ma, tanácskozásokon lok mindent feltártak , sok 
fAjó &ebel megismeriek. De alkalom nyiIolI arra 
is hogy vendegeinkkel szemben 1 . egyházunk 
v~~t6sége a hála és alisztelcl Onmaaal 
tisztelte meg az E. K. Tanács, amikor dr. Cornish 
urat az erdélyi segélyakció érdekében kllejlett nagy 
munkájáért tb. egyházi Mjegyz6nck válasdotta meg. 
illetve hozla javaslatba az őszi Fötanács elé. A 
tobbi három vendéglInk szintén allól a naptót, aug. 
2-IlU kezdve tb. egyMzi tanácsosa az unilérius 
egyháznak. A vidék se volt szUkmarku a cimek 
outogatásában. Egy-egy tb. esperesség, egy· egy 
tb. lelkészi kilUnletés mind a négynek bőven ki 
jutott. Ez nekik nem teher. NekUnk pedig jól esik, 
hogy irántuk ennyi fig yelmet és meghecsUlésl ta· 
nusilhatunk azérl a rengeteg sok fáradságért és 
költségéTt, amelyet ők tisztán az Ugy iránti szere
tetből - önzellenUI válJaltak magukra. 

Kolozsvárt a D. F. Egylet is igen szép és 
hangulatos (lnnepélyt rendezetl az utolsó kedden 
este az 6 tiszteicIökre. Ennek kimagasló pontja 
volt Pap Domokosnak vetitett képekkel illuszlnilt 
felolvasása Dávid Ferencről , miközben azokat a 
kolozs\'ári szent edényeket is bemulallák, amelyek· 
ből ó maga oszlott urvacsorát s amelyek ma is 
az ollani unilárius egyházközség tulajdonál képe· 
zik. A felolvasás angol szövegét és a képeket kél 
példányban áladták a vendégeknek, hogy annak 
atapján ami történelmi multunkat népszerOen is
mertessék oda át a teslvérgyUlekezetekben. Ormös~y 
-Karolyné verse nagyhalást kelleti. Odvözlések, mini 
rendesen. A zaró akkord, a szerdai bucsuvacsora 
az unitárius kollegium tornatermében, szép és 
meghaló voll, amennyiben azon a különböző test· 
vércgyházak képviselői is részt vettek. A Főtisz
telendő pOspök ur kezdte és zárta be a baráld· 
gos fe~köszön tők élénk lorozalát, amelyből ill· olt 
~ég klcsend~1I a magyar lélek őserejének bizialó 
Igérete: a h1t - minden pok lokon keresztOl -
egy szebb és jobb Jövőben . CsUtörtökön reggel 
rövid imádság a templomban. D. e. 11 · kor ulra 
készen - Budapest fele ahol baráti ölelő karok 
várják őket, a messze föidrő l erkezőket. 

. A nyugoti pályaudvarnál a székesfőváros kél 
dlSZ.gépkocs~ja várla 9 óra 40 perckor, hogy az 
ul faradalmal után az AsIoria szállóba vigye pihe. 
nthe kedves ven.dégeinket. 

A budapesh egyházközse!:: bizottsága aug. 5. 
d. u: 6 órára a IX. Riday·utcai Ref. Theol. Aka. 
démla nagytermében, hangverseny keretében , dlszes 
fo~ad6.eslélyt rendezett. Az esttlynek' nagy erkölcsi 
su yl es kUlönös jelentőséget az a körülmény adott, 
ho~ a főváros összes keresztény felekezetei : Uni
linus, R6m. kath., Református, Evangélikus s mlga 
I ué.kesfOvaros ~épviselete s a ktl\önböző társa· 
d.lml él nemzel, nervnetek; A Magyar Nemzeti 
S&OvetRg, KUlUgyi Társaság, a Main'ar Asszonyok 

Szövetstge, az Unil'riu~ NOuövetség, Proles"ns 
Nőszöveiség ~Ib. stb. mmd ·mind egyestlllek atok. 
nak Odvözlésében, kikel semmi mh érdek C63k 
a keresztényi szeretel él igazság hozott kOrUnkbe. 
Vajha ez is jó például szolgálhatna társadalmunk 
számára, hogy osztá'~ és felekezet kutönbség nél. 
kül összeforrjunk mindnyájan egy érzésben egy 
~ondolalba,!. ef!Y imádságban, egy akaralba~, egy 
boldGgabb J övendő közös és erŐs akarásaban. Ven. 
dégeink az estélyr~l, ~elve~ a IOdros legelOke. 
IObb zenemüvt!szel ; Hlf Sán, zOI'lWramüv~sznO és 
dr. Erdősi Vilmosné sz.ólaltatták 'meg a mag:;-ar 
népieiket, mely örömét és binaláte!::yaránl muz.,j· 
kába On!~, allal a tudallal távozlak, hogy iti egy 
olyan faJJal találkoztak, melyre a nagy lsten ill 
kelet kapujában szenl kullurmisSli6t bizott. EnOI 
lett vallomási Tompa Mártha szavalata is. ~Je· 
Illnknek egén, mini egyik UdvödO szónok talál6an 
mondotta, a nagy vihar ulán csak egy csillag 
maradt : a reménység csillaga. S jól eselt hallani 
egy venMgunk válaszában e szavakat : hogy az a 
nép, mely reményé:hez görcsösen ragaszkodik s 
ha ezerszer csalódik is, tovább remél, áldoz, kilzd, 
szenved és vérzik nagyeszményeiért , az nem vesz
het el soha. 

Vasárnap, 6-án a hivek már a kora d. e. 
órákban nagy csoportokban igyekeztek az V. ker. 
Koháry-ulcai templom felé, hogy 011 ré~ zt vegye· 
nek a 11 órakor tartolt alkalmi istentiszteleten, 
melyre az amerikai ts angol nagykövelek is csali!d· 
jaikkal egyült már korán megérkeztek. Az· isten· 
lillteletel Józan Miklós pIIspöki vikárius szívekel 
inditó imádsága vezetle be. Felemelő voll, mikor 
a kUlOnbö.z.o nemzetek és helybeli egyházak fiai 
és leányai szivük érzésében egybcfo~rva ~ egyn.lás 
mellett imádták a teremtő Istent, kl mindnyájuk 
közOs Atyja. A • Térj ma(l:ad hoz drága Sion- el· 
halkuló akkordjai után. mit Bereczky János művé· 
sziesen énekelt, dr. Csiki Gábor l1Iondolla el -al
kalmi ünnepi beszédét. Pál apostolnak a Kor. i~ 
I. lev. 12 rész. alapján rámutatott arra , hogy ml 
mind, akik az Ur házában osszegyUltll nk, minde~ 
nemzetnek, minden egyháznak, minden tár~?alml 
osztálynak fiai és leányai , rgy testnek ta gja i va
gyunk a Jézus Krisztusban. Egy ami I ste~Unk, 
egy ami kereszteny hitOnk ! Legyen egy ?m, lel~ 
künk, vágyunk, imádságun k, törekvésUnk IS közös 
keresztény missziónk szolgálatában, boldogabb 
j övendőnk kiépitésében! Beszéde ulán angol nyelvII 
imádságbdn kérle I stenne~ szent áld~sát arr~ . a 
testvéri Izent szövetségre, amel}'et Amcnka, A~gha 
Magyarhon és Erdélyország fiain.a k, leányalfla.k 
kOlcsOnös szeretele teremtett. Az Imád ságos á1 .. · 
talol emelte Peyer Margit angol szólóén~ke. mely 
vendégeinKet konnyekig meghatotta. M.aJd Palfrey 
Perkins emelkedett a szószékre. KlaSSZikus beszé
dében egy gazdag sziv s egy mély érlelem szólalt 
meg. Gyülekezettl már első mondatával magával 
ragadta mert minden szava a gyillekezcl lelkének 
visslha~g:ja voll. Beszédjének halása alall gazda' 
J;!abbak lellIInk hitben s nl cgcn~hIIlt vállunkon ~ 
Golji!oll keresztje, mert a me"dlCSőOlés, a ~O]tá 
madb a diadal igéjét hallottuk. . 

D~. Halós Bélll, egyhA1kl'>ri felOsre'~ gondnok 
úr OdvOzlO uavaiban a ,"oJgyllr unllárlUS lársa-
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uivinek olzlallan &:terele~e sz619i' etut!n 
vendégek hez. akiket mr nem 1$ vendé: 

testvéreknek slerelUnk nevezni. 
végtn álnyujlott az ameri~ai és 

; .. képviselŐjének egy-egy Emlékiratol, 
örök testvériséget szimbolfdlták közöt-

nak a meghalódotlS<l&tól alig tudtak szóh.oZ 
a Izereh5 &ziy sokkal többel ére~, nunt 

i el il tud .nondani. Százezrek ItIvének 
érniÜk azokban 1:1 szavakban, melyeket 

Cornish az amerikai és Lawrence Redlern 
az angol egyházak nevében vAlauul mondactak. 
Az istentisztetet méltó befejezéséUl a lelkek a 
Hymnu1 e"nekléstben egyCS1Wek. 

OIana egy uuke:;bkOrU bizolldg a jövÖ fd~ 
adal.i felOl lárgyalt a kikuldöUekkel a lelkész. 
/,odilo. . 

-Majd egy ki. csoport a ver,ldegek hsZlcletérc 
a Mngil-uigelre vonull, hol izletes ebed vara· 
kotoU rdnk. A delután folyamán a tárr.aság nagyra 
nölt. Hiveink nagy "ámmal vOllultak ki a 5&igelre, 
hogy vendégeink társastIgában ~Ivezzék annak ~z~p· 
slgel s vetUk fogyasszanak CI egy cs~sze leál, 
mely az őskeresztények sZt!rctelvclld~gs~g~re cm
lékelleletI . 

. Hellőn az angol követ adotl ch~dcl 11 vendégek 
tinteletére. D. u. 5 ~r8kor pedig a parochiAn JOzan 
Miklós pUspOki vikATius úr halAl1ál bucsLH.ea . és 
Igaz szerelel várakozott rdnk . A RÓlsadombl VIlla 
ver.ndalan ügy érezlDk magunkat minI egy nagy 
csal8d fiai és leányai. 

Ami 16városunk fekvésének SlepEégét illeti, 
.n61 elég leliz cr.a!! azl megjegyc1.I1Unk, hogy 
kedden d. e. a budai hcgyoldalakrÓI avarosra 
lekintve Dr. Cornish baratunk egyszer csak igy 
51ólall mcg: szeretnék még egy hétig legalabb ill 
maradni s mind csak fényképlelvclclekel csinálni. 

A kötelesség azonban még aznap tovább szó· 
[itotla őket. Egy ptlr nrökre emlékezetes és boldog 
n.p ulán, mil nekOnk ittlé lllkkel nereztek, 8 an 
d. u. 6 Órakor a bécsi hajóval tovább indultak. 
Bucsuképen e szavakat mondottak: sohase szIlnUnk 
meg velelek érelni, érletek dolgozni éli imád kozni. 
t,len tIldia munktlJukat li hallgassa meg kéréslIket. 
Vinonl1álásra - Leidcnbel1. 

HIREK. 
-

FELH/VÁS. SJCrctellel kirjflk (I (ö~aro.sbn/l 
,ls a vidéken lako llivt;nktt, II<mY sumeIJ'c$clI, vagJ' 
If(t~ban vlftesstlk jc.1 mtlRuk!lf es cso/cidjl/kllak un;· 
tdT/US val/dsu fngJolt 8udapestcn Ol 'gyllril i nyil. 
vQnlartdsbo. Mindenki filt'$S~1I lJ/lkeflylt!scn meg
"/dn/oll ivl járufélcol (ll t'g)'hdz/ (Jimtdrba. S cfre 
bmditsa Isme,6stit is. .. 

7 Isz/cicI/ti 
a GONDNOKSÁG. 

Kc."~s gyé.ucscf ~uJ l olla knzclebbről FOlisz
t~lendO I-erenCl József uni tárius pUspök ural ~s 
kllerJe~1 ~15I1~dl't . Nngyohbik fia; Ákos, vull dr
mqyel tlull IO~gyé1il , OicsOlzentmártonban, 61 
ha korAban, hIfIelen elhunyl. Ű&VegyCl és két 
&ltp i rvA! hapolt hitra. Pb napra rá meghall iti 

, 

Budapesten a pOspök ur veje, SAml Us7.ló kir. 
főugyéSl, akit Izeretteinek és az erdélyi m~gyar 
társadalomnak hálh kegydele kiséri ki utolsó út
jtlra. mull hó 26 tln II farkalréti lemelőb!!. Mintha 
éreztek volna, hogy benne is cgy darab Erdélyt 
v,szilellek el! Az ö áldozalal munkAj_ és baráti 
s ,eretele sokunknak nenl csak !éló emlék, hanem 
élő valósag; tanusagat le hetQnk ametlelI, hogy 
benne is egy nemes görönggyel gazdagabb lett a 
hazai fold. RészvétUnk és szereidUnk, gyermeki 
ragaszkodásunk tegye elviselhetővé lsten utAn a 
St1lyos csa pást. 

,...--;;-:c-::-;-:--;-

lam i 
lUk . 

min. lanAcsosl, az ál
mull uOJT1baton temet"",i,,,,. egylItt mellattuk 

neki az ősi btlnyálz je\szóval : 
<vc és négy lelnölt gyermeke 

egyUlt gyászolunk. 
lapunkat II közllnscg uivescn fogadla. Mindenki 

örUI neki. Ezt Igazolják a köve tkező lle1llel\'~nyek: - Dr. 
S. M. P. figyvtl;d Clckct irja : ~Osr;nte örönmlel vettem at 
.Unitárius Erh::sitö· t. Hán1ilt es k~rc11l. hogy engem at 
elöli,elök sorába M~enni súvcskclljcllek. Annyira eltőtt a 
meggyőződé!, ho!:)' e lap IIlcgindulástll'al egy igen étc[
heló hi/my! fog pólolnl, llogy kölelességemnek tartoln 
szerény anl'agi vistonyaimhol. Illert öSSll'SGcl at előfi,e
tési dijon lelil! is hozzfljArulni II kndctbt!n mindig mutat
kOzó anl'agi nchhsé!;ek ICkü,dcBéhe-.t II elért bátorkodom 
3(X). - koronát átu lalni." - DebrecenbOl K. B. ut 
irja : .A rrgvárt és l1 ~g)' hh'-n)" pótló - nekem legal.tbb 
nal:yon kedves .Unitárius Ertesi lö" egyévi eltifizetési dijAI 
kUld{lm. Sok szerencsét kidnok." - Zilriehbc"J1 dr. W. L. 
ett irja : willhon n1~r vált rilln u .~rlesitO" elsO suma, 
amtlyel uag)' Orll1l1111cl olfutam. Istennek tet slő, szép 
_'~lIalal:i1 UdvözlOm s hOld sok ucrencs\!t kidnok. le
gyen eJ; a .MagretÖ· il tarlós és ked_-el!. ttocy cétj. et
\!résébcn a magam gyenge erejével ls ,.tnlOl;athassam, ké
rem, engedje 'meg, 110b')' II .ErtesitOW k~1 példány~ralile~
hessek elő; m~g pedig eg)'uer il m1l[;lIm re!lért, il mb,k 
példáu}'1 pedig kérem at unitarizmns egy régi otthon.tba, 
Si~'lósra, V. M. eimére kutdelni. Ott is örömmel logjtk 
fogadui s t!in kéuől-k\!zre adj~k ." - I'elsóiregi (Tolna 
m.) Idn)'cgyhhköuég gondnoka elt irja: .S(eretellel lu
dalom hoJ,:y at egyhhunk réSlbe bekUIdölI 2 dIb •• Uni
Mrill! Erlesit6t" nlel;kilpla1l1, amelyet uagy köszönettel és 
Herelettel fOGadtunk. Es il henne IcvO cikkek. értelmében 
_ mi_'el nagyon megtcls7.e tt kedl'csségc - nl1 ls ragast· 
kodunk, hogy a'1118k lI.1rtfogói lehessUnk. " hivek nevé
ben stert tettcl U llvö ~IOm a Tek. Szerke~zlOsége t.· 

Családi látogatást leli eSperes atyánkfia II 

mull het ck ben vidéki hivcink körében, Gyöngyö
sön, Szada1l, I\donyban, TalalÓvárosQn ~s Jhz· 
apátihan. Három helyen kerenielt. UtóbbL város
kában ikcrkányki\kal egy menekült tanár h.izánAI. 

V.sirn.pl tskollk orsdgos nOvetsk:c pOnkOsd 
helében t,rlol1a é\'i rcnd~1 kOI~yUl ... él l.oncIonb:m Eb: 
ből il közgyotcsból a~ al1~o l unitárius q{\. hára~ J,:)'efll1ckcr, 
itjili 1:5 Idnyai bilr!iti ,dvl'5 Ot!vl)llclllket kUldrk. II m'lIy.a~· 
onugi és erMtyi IIl1il~rill ~ Cl:yhh,k ilYCrII,ckerneLC, "la'· 
Il,k él Ic1Inyainak. Sleul OrOmilkre uolail, hogy el áll~1 

Az "Vnltérlus Ertealtö" minden unt
tArlus ember asztalén ott leoen I 
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. UOfONbbl'1l filll,elik a1l a rérl tl'stv~ ri ~1S'dtket. amely 
IS 'nkel. multban :I krisztusi kereu ltny 19azdeok uol. 
m,'Jarjbaa egybekapcsolt. Hogy e!. I! su,.nt köCel t~ csalolla 
I be' vil'J összu uniliriLls hl ~ell II jll\-óben IS alIIIgy 
~Pesler IIinil hűségben, erT~ kérik a jó Istennek .'(\0 
segeo1elmtl.« K/lszöniiik a jóindulatot, a baráti stl\"es meg
emléker.ést ; I azl ml is éppen olyan 6ni~le . meleg szen,: 
lellei v;swno:uuk. Az lsten Grsdg'na~ eljö l'etelo'!rI , est 
mént diadatU,! vel llk egyott buzgón lmi!dkotunk. 

Angol unitárius testvéreiuk hivatalos lapja, 
az .lnquirer M , amelynek els6 sdma Lond,011ban, 
1842. julius g-én jelent meg, most Unnepll knn
áHásának SO·ik évfordulója!. taptársunkal ered · 
ményes n\ilködésének halármesgyéjén szereteltel 
Udvözöljük, mint az unitárius kereszténysegnek es 
a szabad ... alltisos meggyozödésnek bátor apos, 
talál. - Ad multos onnos! 

Kebl! Tanics I'iI4!se suplember hó lO·én (vasAr
nip), d. u. 5 órakor lesz a Lelkészi Irod~bln. E7t . megelő
zőleg szepl. 7-én" c~Utörtökön a NeveJesUg)'j Bll ottsAg; 
nepI. 8-~n, pénteken a Hitéleti Bizott s ~g es szept. 9·('11, 
szombaton a Gazdasági 8izottsAg lart uté, t ugyancsak d. 
u. !I órakor u irodiban. 

C.lllAdl talélkoz,.!ÍJII gyUlIlek lInze minden hón,p 
misodik szombatján délután 6 és fél 8 óra közölt 
u unitárius családok Budán, a VArkert ·Kiosz l.: · ban (Ybl 
Miklós. ler). Mindenkit szivesen "tunk. 

Istentislteletek ideje a budapesli V .. Koháry
utca 4.) templomban minden ünnep és vasárnap 
d. e. II órakor. Sátorosonnepeken mindkét napon 
osztanak -urvacsorát. 

Hivatalo. órAI.: II Lelkészi Hivatalban d e. 9 - 12.-ig. 
Temetht, kerentelht, eskel tsl eir nappal előbb be kell 
jelenteni. 

Budapesten lakó hiveinket kérjük, hogy 
szeptemberben iskolába beiratott gyermekeiket je
lentsék be a lelkészi irodán. Az orsdgban szét
szórlan lakó hi ... einket is kérjük, jelentsék be gyer
mekeiket, hogy vallásoklatAsukról gondoskbd
hassunk. 

Egyházi járulékot fizeItek a folyó év első 
negyedtben : Nemes Aurél 2000 K, Klein Géza 
1500 K, Biró Lipót, Pauspertl Ktlrolyné, Gáthy 
FDIOp, Petrik Sándor, Mihály Rezsőné, dr. Havas 
Béla és Bozóky Emil 1000- 1000 K, Blaschnek 
Rezső, Jordán Viktor 500-500 K, Dimény Mózes, 
Darvas Aladar és ZoltAn .Emil 400 - 400 K, Szabó 

."", Sándor Jenő, Benedekli Elek 300-300 
Adolf, Ná.dler Ferencz, Jacobi FUlöp, 
D~nes, Gruber Gyula, dr. Kovácsi 
Gothárd Kálmán, Förster lajosné, 

Géza, Birialan lajos, Polgár lipót, 
és András Mózes 200-200 K, 

I Stindor 150 K, Kovács 
I Nagyobb 

Mózes, 
Dénes 

MikIÓS~ Fc: rencl, P~le! jÓzsef, Biller laJo"'t • 
Tamtisi Lajos, Tamtisi FerenCI, Osváth A~bert 
SzOke: tzsák, Vágó Stind.lr, G11falvi lljOS. Oaí 
Juci, Gál Paula, Máté Gyori!:Y, Puulay Lalti 
Baka Andds, Kriza Márton SO- SO K, Talr;ic~ 
Ferencz 35 K és Berei Bertíl 30 K.-I. 

Sajtóalapra a következő adományok érkez · 
tek: Dr. W. l. ZtJrich 300 K, dr. Simon Mihllly 
Pal Spes! 200 K, Bede ÖdOn Sellye 100 K, 
Bozóky Enlil Bpesl 100 K. dr. Barabási Ist .... n 
Bpesl 100 K, Henedekfi Elek Kisp. 100 K, Orbók 
Atilla Spes! 100 K. 

,.. szives adományokat kOszönjUk s óhaltJuk, 
hogy minél több kö ... etőre találjon a nemes példa . 

KÖNYVEK. 

t Igehir~etésDnk kivánalmai. (Hami\. Tanul
mány. jrta : Ürmösi József, hom.-sztpáli unit. lelkén). 

Korunk egyik égető problémájával foglalkozik 
a könyv: Miért Uresek a templomok. A szen05 ell
nek föokát az igehirdetés hiányaiban, fogyatékos
sagAban talátja. legfellünőbb: a templomi bené.· 
dek avult hangja, a gondolatnélküli Dres szólamok 
gyArtása és az evangéliumtól való ellivolodás. Az 
egyházi szónoklás ujjáteremtésén~k legfontosabb 
feltétele, hogy a pap Jézust és az 05 evangéIiulMI 
hirdesse. Nagy hibája a beszédeknek. hogy nin
csenek átilat ... a az evangéliumok Kriszlusiva!. In
kább ... ilági bölcsességgel vannak IOmve s ennek 
fényében kivánnak fellünni, pedig ez híd~g fény, 
nem az evangéliumok szellemének meleg napja. 
OlelybOl jóság, szerelet, megbocsátás, kegyelem 
sugárzik. A pap Krisztus evangéliumának hirde
tésére hivatoll, nem pedig muló, kOlOnbOz6 ér
téklf világnézetek terjesztésére, tehát kell , hogy .a 
szent beSzédet azon erő lelkesitse, melyet a Jézu. 
tudománya adhat az emberi bölcselkedésn~k . · 
(Koronka). Jézusról, mint igehirdetOről szól .... , 
megállapitja, hogy Jézus nem elméleli igazságokat 
adott, hanem gyakorlatiakat, magát az életet. Az 
05 képei , életMI vett példázatai kilörölheiellenek . 
az emberi lélekből. 

A szerző könyvének második felében Izól a 
népszerll igehirdetésről. A könyvnek ez a része 
népszerll szónoklati példákban bővelked!k. A 
szónoknak arra kelt törekednie, ho&"y egy reális, 
hltéletbe vá'gó gondolatot belevéssen hallgat6i 
szí ... ébe. Semmitmondással, szalmacsépléssel nem 
lehet figyelmet kelleni. A nagy népsz6nokok min· 
dig gondolatban gazdagok voltak. (ferencz J.. 
Ravasz L., Oyllrí V., Kriza J., ProhASzka O.) A 
nyelv egyszerIlsége, világos kifejezés, a szemlél
tetO hasonlatok a legfObb erényei a szentbcszédRek. 

A kilOnO világos konyvecske, sajnos, cuk egy 
példányban kerllll Csonka· Magyarországba I ezerl 
az erdeklödöknek egy ideig nélklllözniOk kelt a 
nagy figyelemre érdemes munkál. 

A kiadáséri felelős: BIRÓ LAJOS. 
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Kádakat 
puttonyokat 

Boredényeket 

Mezőgazdasági 
szerszámokat 

Tragacsokat 
Kocsirészeket 

készittlAk 
l b 

Budapest. V., Kálmán-u. 21. Telefon: 5-34. 

• 

A 
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trdélyi vonatkozásu 
néprajzi, irodalmi és 
történelmi kiadványai 
megrendelhetök 

, ~ 
BUDAPEST, 

VI., Vilmos császár-ut 55 

BESSKÖ KÁROLY 
CIlRO.\\OII THOQRAflA,1 ES KI)NYVNVOMOAI MOINTl!il?Tf!. 

BUDAPeST. IX. KER:. , RÁKOS-UTC'" I . SZÁM. 

,.~\..f!.fQN tóz~" 
10_ 33 

STERN 

I 

TELEFON
SZAM : 
-"-

KARTAL TESTYÉREK 
műszaki kereskedök 

BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY - UTCA 18. szÁM. 
Műszaki ;tRy;aaok és cikkek. olajok, ken6anyagok, 
minden mez6gndasigi és ea:y~b iparig Ublira 

legjutinyosabban kaphatók. 

Dr. TÓTH GYÖRGY 
v. kir. táblabir6 

•• 

Az Unitárius Egyház Szer
vezele (300 kor.) 

Az Unitárius Egyház Rend
szabályai (300 kor.) 

lapunk kiadóhivatalában 
kaphatOk. 

ANGOL TANFOLYAM 
felnőttek és gyermekek, 
kezd ők és e lőrehala
dottak részére. Egyen
kint vagy osztályban. 

Ugyszintén 
francia leckék. 

MISS E. NADLER 
Budapest, I. kerlllet. 
Oyllrl-ut 14. I . em. 3. 

"STUDIUM" 
Telefon : 
186-87 

KÖ,NYVESBOLT 
BUDA"I>EST, IV. 
MUZEUM-KÖRUT21 
Nagyreszt erdilylekb61 

alakult uj vállalat 
Telelon: 

186-87 

Sukmunlcák. lIzepi rodalmi. egyházi ~S egyetemi 
lankOnyvek raklilra. Beszerez fs ntHil mindf'll 
kapható kOlIOldl fs belIOldi könyvel es folyóiratot. 
Vidéki megrendeléseket gyorsan és gondosan ellnln. 

R.T. 
BUDAPEST, KALYIN·TÉR I. A1aplUt\otl 1869. I,be •. 

Szövetek. mosó.truk, selymek, bél66· 
és v.tszon.truk, női - , férfi- és gyermek
fehérnemU, kész felöltOk és bJouzok 

!~!:lul.tnyosahb bevallihlási forroi .. _ 
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