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egyhh történetében. Ezeken a helyeken mondotta ki az országgyiilés el őbb Erd tl)"re, azután e~éu 
Magyarországra n ~zve, hogy az II nllir lus yallás b ...... ett y~uil.. (r~C t Jlla r~liglo). 

Wittenberg. 
(1 5 17. oklóber 31) 

oA suböid~Rb.Ion, mellytl min~tl a Kriulus meR' 
subadilolI, IUialolc meg ts ne köl e!ezzelek II:fi 
ismtl magatokat 510lgnlgnak igájhal.° Ga\. V. I. 

lelki szemeim előU ligy áll WiUt'nberg, mini egy hegyen épOlt város, amelyet elrejteni nem 
kllcl Tornyai merészen n) úlnak az ég fejé. Köfalain Oli az idők moha. Ódon Mlikói és szárnyas 
PaIOtái, kolostorai ~ s mU1.fumai között érdekes nép tanyaz. Harangjainak érce messze viss~cseng 
• v6lgy ölén. Imára hiv, vagy vészl-viha rt jelez, esdekel vagy tilI akozik, vigasztal vagy elsfrat: a 
banala olyan emberi. Mintha csa k annak a kis bányászfiunak a hangja volna , akit a történelem 
muua!a ide kalauzolt, hogy általa egy lij fejeze tet nyisson a kereszlény anyaszentegyház élelében . 

Ismeritek ezt a kis bányászfhH ? A neve : Luther Marion. Egyuerii barátból German.ia 
taDII6mutere tett a hil, az üdvösség , a kegyt'lern és bli nbocsánat dolgában. Fejedcimeic bará tl~, 
li at:,nyek védőugyvédje, a római pápána k nyilt ellenfele, mélységes emberi érzések tolmácsa, lelkl
illlitreli azabadságunknak fölkent bajnoka, a ki megmenteU bennünket a "szolgálatnak igájából ". 

Nevét kegyelettel emlegetjük ma is. A reformátorok IIiumviratusAban az első hely az övé. 
6 vitszaadta az embert önmagának. amikor megismerleUe veiUnk a krisztusi szabaddg tökéte
tes mrvfnyél s a bel li fogságából kivezeteIt bennünket a lélek fenséges birodalmaba. Kalapácsa 
.. t II döngeti a witlenbergi várlemplom kapuját. Az a 95 télel mosl is 011 lagyog a .szárnyas 
:rt!J6thikUS ércbetliivel. Az a kalapács most is élő tillakozlls a hét pecséllt'1 lezárt tItkok, ~ 

okoskodnok és megrögzöll hagyományok ellen. Azok a tételek minteg)' Ilyilányát képeZIk 
.., vU'atan6ló mOlgalomnak, amelynek még ma sincsen vége. 

~ nem is lehet; mert a reformAció folytonos, a kijelentés egyetemes, a meglljhodás örök~s. 
folytonos reformációnak a mozgató lelke, ennek 3:l egyetemes kijelentésnek ,!,agyaráöó~, 

ou örökös megtljhodásnak élesztője 8Z a szellem, amelyet Luther a maga t'gycnl meggy z -
:00', ts nyilvános hitvallásIiban kt'pvlscl s amelynek ez H jeligéJe : ~JII állok, má.klnl nem 

"'~"''''''' b,,". ünneplő érzések közott t'gybegyUlyt', halk~n ,iaria; 
l' ő munkatáTS<ll Melanchlon FUlOp. Halkan jár]a!Ok . 

nabadsága~ sok hetyOIt ism~1 .a szolg .Iat Igá: 
Bi:i:onyára, ujból a saját egyhbán fogja meg 

. . . Surkeszl6. 
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Anyaszentegyház. 
(oMrgt Fo:é", 1614-169/; 

A kOltJntJlil6 keresztiny frltkut/tk mind. 
allal vddolnflk btnnOnkt/, hogy elhagy/ule 0:, ~~ 
an ·orgyhdzat. A pdpistdk tf~t/1tksllfntk te 1/ I 
fl ~i I'olldsunkol s ozt mondják, hogy Róma al 

edal QdIIlJdlö egyhdz. A pospiJki alupo., sur
~~e/t proles/dllsok sumOnkre vetik, hORY tlhagy/Uk 
iJktl pedfg hdt 6k klpvlsellk Q; /J!ozlrtjormdclöt. 
A p;esb}'ltrl és Q független fgyhd:/ .tervezt/ek 
ls fom niven veszik, hogy nem lar/llnk vtlD~; 
p«t/f hdf ao:- 4wk III Igazi ttformdlt t/1yhdz. l;1I 
azonban alt mondom, hogy ha mlndtnképptn 
fJ{Ilomt ly városhoz akarjuk k41nl oz Anyasztllt
tgl'hlUat, annak az 19~1 helye csak Juuzsdltm 
Il lttl ahol Krisztus es al Ó apostolai ttöu(Jr 
ltird~/ttk at nangtlíumot ; "hol Krlul/l5 m~ghalt 
Q ktftszlefl ; ahol Krisztus parancSll sUf/nt a 
tan ftvdnyak teJ'DlI maradtak, mfgntm fdruhó:/a/· 
tak mtnnyti tfóutl; is ohaj tnntk nyomán a 
PI1nklJsdntk je/es napjá'l háromtttf IIltk Ur/ mtR 
lJ kUtsz/t/kedelt meg Pi/tr apas/aJ bálor beué· 
düt. Igy tehát, ha valamely vdroslro:, valamtly 
kblpanti heiyhu akaljuk kbtni a ktftSltinystget, 
4/Z Anyasunlegyhámak igazi 6s1 kJzpantja -
jtfIJ.:sdlem. ahol az tlsö nagy gyD/tkUd mtgalakul/. 

Ámdt alapos/ol maga tzt mondja: Ez a 
mostani jbJdi ftnasdltm az Ó gytrmt ktlvtI tgyalt 
a szo/gasdg járma alatt nylJg: dt ama mtnnyti 
It ruzsdltm, mindnyájunknak Idts Anyja, lJrbkki· 
voM is szabad' . Al: apos/ol surint tehát a ml 
Anyánk ntm a {DIdi fmasdltITI, jóllehet az tlsó 
nao ktltsztiny mozgalom onnan indúlt kl. Anndl 
kevtsbi h6Jolhatunk lu Rómónak vagy bármely 
más }lJtdl vdlosnak mi, akik ama mennyd ftru · 
zSiltemnek valJYunk gyermekei. Es bár k(Jz(Jttank 
is e/ölordúlt, hogy tgyes tlfajult kereizUnytk 
hei)lhez kiJlfk is. kOl/úlazzák a ktft SZUnystget, ml 
m{gls azt mondjuk az apostollal: ama menny ti 
Jeruzsálem a ml dajkáló Anyánk, a mi Anya
suntegyházunk. Rajta kivIli mdst el ntm ismtrank. 
st Rámát, se Jeruzsdlemet, se tzi vagy azt a 
Jtlekttt/tt. Ama menny ti JtluzsdJtm az a mi 
An)"dnk. Bennt lál.t~k mtg fU igaz vildgassdgut. 
Bennt szalt/ank UI ilt/rt beol/alva a Krisztusba 
mint Igaz szöM/Öbt. Me" mindazok akik a; 
1s~tnnek lJrlJkklvaló Igije ál/QI tiilászaidntk. mInt 
teJ/tsh'i,tk táplálko~nak is nlJvtktdntk a valÓ$d
gos szenl tIeiben. 

E:irt mondjuk is IsmefjDk ti újólag !rogy 
a ml Anyánk. oz ll!azi Anyasuntegyhá; IItm 
khet mds. mint ama mellnyei jeruzsáltm. • 

-'-r.;- P. b. 
nn • AngIIiIwI .Q~a~er·_ek lelkI vedre. Illyei Frltnds' 

al,u rengcteg J6\ teltek. vililllibonl nyomO;';IIJal •• L. 
_ z 

KiJul OZ év "ége és mig mindig sokon 
tartozna/( lopunk eJtJliufhi dljdwzll 

Munka 6. hit. 
MegnyiTÓ ~ :n~ • Prot. N6szOwetsfg 0fSL D6i .... 
munkati.t.llIlidn. Itta : KOZM.A f'l.ÓItO\ 

, 
asszonyaink, 
a nemzeti 
alakban bemutathassuk ; főképen 
közös és egyllUes munkában 
válló erői Szövet;égllnk is 

!!". .• 

S miután a legbulgObb s kö-
zOs molnka is csak akkor t nemzetet r~e-
nerálÓ er6vé, hl att egy mlganbb eszme veu:ti 
s egy magasabb helyrOI jövO hit támogatja, ren
dlllellenlll bizunk vdllási alapJn álló, Slövetségank 
munkára OsztOnw missiójában. 

Nem régen hallottam, hogy mldOn a m!litt: . 
ria!izmus hódí tása folytán egy zárdából nagysza
bású, de rideg szellemIl gyár alakult s ennek 
vezetOje elbizakodottan magyarázta, hogy ime nelD 
tarthatja fenn magát az az intézmény, amelybeo 
c;akis imidkozással foglalkoznak, _ a mély lelkt!: 
vendég azt feleJte: vigyánanak, nthogy a modem 
épOlettkben c~akis dolgozzanak, mert egyedlll az 
imidkozással pirosult munka van OrOk életre 
prede$linálva. 

Mi szegény magyarok rettentO sok megpró
bállaiásunk mellett a vallásnélkúli törekvések átkM 
is végigszenvedtllk nehiny év elOlt; nemesodl 
tehát, ha kétszeresen hangsúlyouuk mi asszonyok 
is, hogy ez a nOi kiál1ilás speciálisan a vallással. 
a kriszlusl eszmékkel, krisztusi tOrekvésekkel pá. 
rosult nemzeti munkának a bemutatása, mert 
minden duabjához, minden 01t~séhe:, vagy ecset· 
vonasához, vésbéhez a magyar asnony fdláma· 
dásho:/! ragaszkodó keresztény hite s rtménysJce 
egytsfi 't, mert nem hihtWnk nemzetünk fellám.. 
dásáb'''1 sem komolyan hl már előzőleg ne_ 
hittIInk a krisztusi eszme, krinluli isazság s:dlt· 
ségsze.Q Orök é elébe;1! 

A mi gyönyö,Q nemzeti imádságunk - alDdJ 
szinten ma).! yar asszon>' H dlemi produktum. -
azért olyan l ök ~h: les 6; teljes egész a map 
rOvids,;gébe.l, mert J\.1a,o:YMoruág fetláma~"nall 
remén)"él el átasuhatatlanul összeköti az litiai 
Orök k auág m~gasllos hitével. 

ElZel a keltOs meggyóz&lésstl dolgoz/t • 
vallásos magyar asszonyok kittrjedt tábora ..... 
évek 61a. 

Talan 
de én úgy 
IAtuó kis 
dmulA .. 

, 
I 

l 
S 
~ 
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A ml kQldetéaOnk. 
. IIIJ!im II Urnak ... niJ, ftk l fil mond .. 
vall: 1'11 kllldj"k ,,) ? b~ kiCWlla mil/yen 
"I ntkll~k? ts ~n mo, dtk; Imhol vJi!.)'ok 
~U, kllldj "I "~I/.~mel.· Eu.ib \It 8. 

Ali n:ondJal<, hogy a ta \'Olsag 112. ég és a fOld 
~II kiet te nagy Es a föld mt!; is sZÍyesen ta rtja 
tnn az lIIneköl1eUslllz ~git"kkel s viszont az eg 
il - mini hajdan - még mindig tort'idik a föl . 
tllettcJ, AI ég és a föld, az lsten és az ember _ 
• .. I'I érdekokben is - mind szorosabt>ra óhaít. 
• falni a kapcsol, amel)'nek láncszemeil a vál
IIkozÓtscmén)'ek k ~pezik, Nem Hlrténhet ik ug)'anis 

Illi Orundelts a fOIdön anélkUI, hogy az az 
~!e~!:'.'.'dj . é~knk viu:.!'a'!go,l ne k,'. llene; m,int ,szik""b" 
•• u I eserv = Slraom e ti se z ru na e 
UDfOrlelenlil a menny kapui. Ha lI rllmUnnep van 
u esbtn, tudnak arrÓl a fllld iek s ha g)'ászba 
borúilnnak dks6ségt', a fllldiek is !"tutvevő 
iOnDyetel hullatnak, Es mindelekben a }elekbl.'n 
:t1IváDUIÓ őszinte rokonszenv amel)' lassan· 

I megszUnleli a távolságOl az s a föld köZött. 
EDnek a Jokonsztnvutk a 

aIICba Itl/edek, amidőn azt mondom, 

• eaet illeti - van '.'~,~~ u' r'tu zt rú; ami ti, 
abban valami 

a nemze· 
mindenütt 

t a szenl viszonyt, 
avagy az 05%IOn-

i dőben hallották 
I ., mOSI a Izeni ma

a kilzdelmes világ 
J el? és kicsoda 

késtek loha a 
. /",1101 ~Vlgyok iti , kll/d} ti 

nemzele bI:Il~!lŐjét indul fel
' •. ; "" ,,~;;51kl1erelleu Utjain, sanyanl 

' ;"I~~;'" h\)~stli során at antI -
:... egy bátiyadt remén)'sugár hin-

~~ kiellenén. A IIlblk, a ludomány 
~. MJnoka, légI íllra kél, hogy meg-

a INd !arkp(lII lj'ait, hová élO Itny 
~ el nem halolt s bo do(:.nak érz i 1I18gál,. 

elvkl 8:1 emberistg SlolgAlatában. 
"IIag , ajjtÓI elvonullan, négy fa l kö· 
lanulmánylLnak élve, fOll alkOilk amaz 

• 

artl~ :lyt~Y_tk feJteeet~ve!, amt lyek l mindl!ll_ 
napit ee""" ~lllOnbGz05 VI" &Ot Ibnak fel el05lt, 
A máalk, lelke tll kO!< $UliCa l1all nak cngNlv" l i 
q:y melváJló behat .. ] II blln k nyol1l01 lany'Mr::an 
megmenteni ii:}'eklulk az é J ~1 és id"enég '~á$ 
n.Ara lll,. ami nlfg 1Llt'gmenthetll ' 

Al Ilyeneknek a hi"atéSd m,nl a h ~tkt zn.apl 
kenyérker«el. A hivaUs meU~1t Olt van (l magasabb 
küldetés bálorltó érzete is; il.lIIcnnyibeu ok It IlIUIl, 
két lsten nevében, mintrgy II ö egyenes paran_ 
csára v.állaljAk et. Il,yennek tekintem én a telkhz! 
pályát II, ~mely mmden eg)'saeI11wt:e mellett is 
megérdemh, hog)' ebben II $lent órábalI aual 
bővebben fogjaikonunk ; l11ar csak IIzért is, mert 
a~ ~z én kOldeihem : I mi kllldetésilnk, Hall luk 
nu JS IIZ U/nak n avát, amikl. r re;\rk szllks~ 'e 
van: Kit küldjek el? és kicsoda még)'en el ni
kUnk? - s minteg)' öszt!lnslelOleg engedelmes. 
kedilnk II felhívásnak , eIt mondván: . lmholvqgJ'ok 
ln, küldj t i tngtmtt!~ 

Es II mi küldetésünk - minden gOlldjai és 
tethci mellett is - \'alóban szép ü nemes. Szép 
és nemes a s:zds:zütn és a társadalomban eg)'a. 
ránl. Ezzel óhajtok tehAI ebben a Slent órában is 
foglalkozni Mig ezt teszem, kérlek, At)'!\mfiai, 
ajándékozzatok meg becses fig)'el metekke1. 

I. 
A mi kD/dttisOnk a S"l 6~liktn, 

Egyik hi res eg)'házi Irószerfnl, nincs n vilá
gon stMI sl ebb emelvény, mint maga a sz~ék, 
ahonnan a hitnek igazságait hirdetjÜk s tisztultabb 
felfogas szerint adjuk tovább az evangelium OrOk· 
::ozép elvtit. A rég lezajlol\ hilviták áldallan n ~p· 
Jaiban ez \'011 az egyetlen hely, ahol hitelődeink 
mtgvédtlmezheUék a maguk igad t s a n)'i1t és 
bátor szó al egyellen feg)'ver, amel)'et elszánlan 
és vitézOl forgattak a lelkiismereti szabadság 
diadaláért 

Nekünk sincsen Inás feg)'\'elLmk, csak II 
Oszinte szó, mell)'el embertársaink é~ hitsorsosain k 
nzéhez, szivéhez és lelkéhez térkózni Óhaíluuk. 
Az értelmel meggyőzni, II szIvet meglndtlani, a 
lelket magasabb célok fejé sarkaIni igyekezOnk, 
S amenn)'iben a többi vallásfeJrkeulek, hazáni 
határain helUl, \'a8)' túr a len~ren , hasonló szel
lemben hajadva szegődnek az egy és onlhatatlan 
Igazság uolgélatába, ké, lt,k \'agyunk a ~özö:' 

feladat egyOtlesmegoldására testvél ijobbol nyuJ tani, 
De, a nem reméli viSSlantaslllls esetén, álp 

lunk elébe a vádnak, minlha a mi vallásunk, u 
unitárius vallás, puulán az ész vallása , volnA, 
t livatkozunk Erdély tM!rceire, .hoJ több mlllt ha· 
romnáz év óta visszhangJ lk az .Egy Ig8l ISIen" 
dicséretc. Az uniládus \'atla, ott széudok(>n ke: 
rbzllll IlŐto lta at eg)'szrrU fO,ldmi l'e~, ~ép Je.Jk ~ 
szükségeit s ugyanul a miSSZIót le tl~"1 ~a IS. 
melt JÓilehet az é,IeImet is foglalko21atJII 8l ~s tt'n . 
!In lelele módjában, mlndaldUat a mi , szóSl~h!nkCn 

az Irás sz3\'ai uerinl - "ll Slll'nek telJusé
RéMI uól ft SZIlj". - Es t' tekin~lben nenl töt· 
nek btnnllnket IIres form8J..'\gok, sz'ru tanlételek. 



• UNITÁRIUS ERTESITÓ 

elavult hagyományok, 
det~50nk a szószéken 
• multat, hanem 
káljuk a jeleni 
leg)'Ok le egy 
kell nekIInk a 

törve, 
Ezért 

alkal-
;;;~'.~;t hit 

kép t elem, mIni a 
mi nt a fe lhőtlen 

és erényes, 
I is annak éltetö 
- az Irás szavai 

cselekedetei · . 
más at. mint a 

örvény és 
tengerén. 

.:'~~\~~;;~~ a teljesi[~se hogy a lelkésznek 
felvilágosult, szive lelke szilárd 

legyen; mert a legszebb . szónoki fi gurák akAr
hAnYStor kiáltó nO gyanAnl hangzanak cl, hogyha 
,nok mllg!)1t nem jelenik mcg krisztusi módon II 
kUldetés e,lIenállhalallan varázsa. A mindennapiság 
izUrke Sllnvonalán felül csak az emelheti haUga
t~it. aki. ma~a is fe.n k~!t gondolatokkal foglalko . 
Zik. S mIg Illven lel]CSIII al élei rObOljAI, egyszer
smind magasabb eszmék légkörében él. A meg. 
520,k0I1 közöny tétlen szendergéseiböl csak az r.iz ' 
hatja fe~ a ,SZIl'eket, aki maga is tisttaban van 
annak IltkaIVal, s, tud ja, hogy miképpen kelJ az 
elevenre hallu ugy, hogy miközben sebet ej t, 
egyutlal szépen, lassan gyógyitsa is azt. Az inga. 
dou. él ~éve1ygo lelkekbe csak az Onthet bétor
~g,OI , aki m ,ga sem riad vissza a veszély tOl, sOt 
amikor legvészesebben tornyosulnak a hullámok 
a~~or mUlat és érez a legnag}'obb biztonság,i 
ts erOl, 

IslenlOI ilyen lu lajdonokkal megáldva va
lóban nép és nemes a mi kUldelésUnk a szÓszé
ken ~ ann,ak terhei és kötelességei, gondjai és 
aggOdaimai gazdag kárpótlás t nyernek abban az 
örömben és megelégedesben, amelyet a hlyen 
~elltllte~t köteles~g boldogító érzele nyújt nekUnk 

s a ml lZerellemknek, ts ha mOkndhUnknek 
r:r::.~ sIkerti is latjuk s életUnk magantol télJa
.ts .... ~egvalósltb.ihoz éVl'Öl-tvre mind közelebb 

awóeltbb juthatunk, me:gvigautal és fölemel 

bennOnket az a ludat, hogy ,a mi munkA".,. 
Urban nem hlábavaló,-

Ilyen szellemben óhajtok én is megf!lelni • 
tIsztemmel járÓ küldetésnek a Slószéken, amely
hez kora ifjlio;ágomtÓI fogva nem közOnstg" d6-
szeretettel és ragas1.kodással viselletlem, Es bar 
- a helyi viSlonyokhoz képest - ebben adiues. 
templomban nem il sdmhhatok, mint a vidékeo. 
minden templomnak legfőbb díszére, atOmlHl: 
padsorokra , rem~lem ls ten után, hogy amaz o llád 
e leven szén, amely ékesszólóvA telte hajdall a 
próféták ajakát, belőlem se fog idő elölt kiham-
vadni. 

Mondjon bármit - kicsinylésb61 vagy há~ 
nyavetiségMI - a modern világ kufár szelleme a. 
szószékről és a mi klltdelésllnkl'ÖJ a szószéken., 
azért a szósz~k elOttem is széles e világon mind
OrOkre a legszebb emelvény marad, S ha volnAnak 
még kélelkedők, akik a tömjénfOsttel ugyancsaIr. 
fukarul bánnak, a1.oknak kt<lvéért ujabb érvekd 
is hozhatok fel s beiga[olom, hogy szép és nemes 

II. 
a mi kDldtlésl1nk a ldrsadafomban is, 

Egyoldalu és elszigetelt volna, atyámfiai, a 
lelk~szi pálya, hogyha beérné csupán a templomi 
szolgálattal, a szónoklatta l, a kOnYOrgéssel és azza' 
a p:l r egyszerű szerta rtással, amelyet a JettIni nem· 
nemzedék kegyeletes Ahitala megOnolt a mi szá
munkra , Azl az i,l!:azságot, amelyet a s1ószéken 
nagyhangon hirdettInk, át kell vinnIInk a minden
napi életb ~. e szentelt kOnöbOn kiv1l1 hullám16 
emberi tál'$ldalomb3 is, ahol minden ha 
gonddal ápolt házi tIIzhely mintegy o:tára és szen
télye 11. örOk Istenségnek; s ahol minden ígu 
érdekel és kozjót önzetlenül szolgáló intézmény, 
egylet és társulat, egyulla l eszköze a teremtő bOl
cseség megvá1tó cé ljai nak, egyengelOje a Gond
viselés ü tainak, tS all)id~n eszerint munkálkodni, 
ezl végrehajtani elhatároztuk, ne épitsUnk a diva
tos felfogás szerin t a szent és profán kOzott mu
talkozó kUIOnbségre; mert az igazság - igazság 
marad a lemplomajtón kívQI, anyill fommon is. 
sOt éppen a nyilvánOSSág szolgáltatja melletle a 
legfén " esebb tanúbilonysigot 

I !ogyha a szószéken s templomi gyakorlatainll: 
közben ápolni igyekeziunk az értelem I<:JviJágosi
lása, 11 sliv Il emesilé~e é§ II I~tek <lilárditásaáltal 
az Istenbe VdCll rcndü't.'IJcn bi1.odalmal, - mélttm 
elvárja tőHl ll k 3 Ill i nagy mesterUnk. az Ur Jé1.UI 
Krisztus, hllgy sz inlllgy ápoljuk a tár, adalom kQ-
10nM1.') osztá lyai i:~ a nClág,nó élethiv;jtások • 
foglalkozási ágak közölI ~ kölcsönös bizalmat, • 
megér:ésl és a t~stvé ,i ességet, ami nélkül egész
séges lársadalom et se k~pzelhetö, 

I~s ezt annyival is inkább meg kelJ tennIlu.. 
mivel ;j lelkészek nem is o lyan régen, e hanyad6 
század elsO évtizedeiben, ItIveiknek nemcsak teIU 
gyöngéil, hanem testi betegségeit is kötek vol'*; 
megfelelő orvosi seglts~g hiányjban, Onkéllylil • 
gyOgyitgatni. A mai társadalom pedig baleg, DI&t' 7 
beteg, f1.1ése megromlott, S""tl) ll, Idnos ler" 
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, minduntalan széls6ségekbe csap áI_ 
a: emberekben megrendall. ~I a lell

_ I fajok és a felekezetek rosszindulatu 
fondorkodása met!ett - alig egyéb 

ezeke·::"·,c ·,h 
"·seglt

meg-
a bér, a zsold 

szepségét, annak 
terménetesen, ez is, 

tapintatos eljárást, 
igényel. 

az orvos
idő alatt 

segítségre, 
egy és ugyan

amely azonnal cser
és visszavonás van 

olyan konnyU dolog, példának oktlért, 
iii,,;; a bizalmat szegény és gazdag, ur és 

mind a kettönek jogait 
egyengelve a kölcs~
uJjait, vagy az cgylk 

,~i~1 mireánk s akkor ugyan
fáradság leend minden nemes 
igen könnyen uj!:y járhalun~, 

malomkO közé jutolt. Az egyenetlen 
küzdelemben felörlMik az idealizmusnak utolsó 
magja is, amely em' egész étetre szánt Slen! órOk
s4llnk vala. 

Mini uintén céltalan és meddö vállalkozás 
yo:na elöhozakodni a lesh'ériességrő l 011, ahol 
máris magas hullámokat ver a felekezeti féltekeny
ug és a fajgylllOlet s hosszu idöre lehetetlenné 
riJik a Mkb tárS2dalmi együulét, az el,'}'ntles 
munkjlkodas s mindazok az elönyök, amelyek a 
barmonikus egyUllmüködésböl a haza és az anya
uentegyMz életében mindnyájunkra nézve uár
muné.nak 

ll< 

, . 
alkalmatos és alkalmatlan 

~~,,;, a mi Urunk Jézus Krisztusnak OrOk
es egyetemes evangeliuIT1á!, Igy kiegéuit-

, megerőshjOk és a1landósitjuk hiveink szl-
lelkében ut a futólagos hatást, amelyet 

• uóuéken elért0nk. 
l Sluksége~, ho~ beleéljOk 

akiknek lelkI gondozása, 
mennyei OdvOSsége, reánk 
kell a kedélyvilágot és az 

"minden egyes jeUemnek alap
a gyöngeséget, n egyéni ki

áUag mindennapi mértékét, 
s aOJ'lak kivánalmai sunal 

sajl Kerfllníi~k I tellOnkt, annak módfeletli haj_ 
Msdsát s mmlegy észrevetlen kell megoldanunk 
nokal a sup ts dioó ftladalOkat, amelyek reánk 
v~rn,:k ebben a s~élllJl:olt, ebben a maga. javj,t 
ahg Ismerő emberi Ürsadalomban, 

Hasonló nellemben óhajlok én is m~fele1nl 
kUldetúemnek ill , hazánk ulvében a f6városi 
uerfejO társadalomban s mint annak egyik ue
rény munkáu, tőlelek , budapesti kedves hiveim 
csak jóindulatu IAmogalé.~t, Istentöl a mi kOzö~ 
mennyei édes AtyJnktól pedig áldást 'és kegyelmet 
kérek. Ebben az Onnepélyes pillanatban kötött 
szel1t fngyunkOn nyugodjék meg az Ö atyai szent 
tetszése. Amen. 

/ó;:,an Miklós, 

Haladás és Szabadság, 
Megn);1Ó bes,td • O. f . E. ellli (iui y.I!isos e$IV}~n. 

hu " PERCZELNt: KOZ.'tlA FLÓRA. 

lst:nét beköszöntött lU 6sz s Isten segitségé
vel a mi Dávid Ferenc tgyletCtnk is megkezdi 
felolvasó Ctléseinek sorozaUl Ilyenkor akuaUanúl 
js felvetödik az a küdés, van-e célja és éleliogo
.ults!ga - :I mai gyakorlali munkál igény16 
korszakban - ennek az egyesületnek, mely 
szociális lémái dacára, fOképen theorelikus mun
kát végez s átengedi a 2)'akorlali munkát a 
jótékonysággal togillkoző lirsulat ilknak, 

Ér. mindiR u;o' éreztem, hogy épen a helyes 
és praktikus gyakorla' i munlta étd:kében van 
legnagyobb szü\ts!g a valU.serkölcsi ~Imélkedé
sekre" s miutin úgy Erdélyben, m,"t nálunk 
BudaPesten f pen az e,~'mehirdetö Dávid Ferenc 
Egyletból nóll ki a fár ,dhatatlan jótékony munk~t 
végző M~gyar Unitárius N6srovelség - ez muhi,. 
legjobban, hogy az igazi e~meh.irdelés előbb
utóbb krisztUSI munkb1 alakul, Viszont a helyes 
gyakorlati munk! c;akis egy el6zetes magasabb 
gor.dolatb61 eredhet. • 

Mbik célja e2Yelíi1eIOnkne!<, hogy a "!i1 
kiilónoo:tö irányokba szétágazó ugyn~\lezeU h:u,z
dóisok és irodalmi ellévelyedések k?lOIl ,rámutat
hassunk a ml nemzetet szolgálÓ krisztuSI alap<?n 
haladó sz.abadelvúsfJl,ünkre s hou.if~rhetövé tegy~k 
azt a nagyobb közönség uámára ~s .. A k6z~~utt 
álszabadsága. lelelő 'sé2:érzet nélku!! . mater.lahsta 
haladáSl és uUra,modem irodaIna ugy leJantta 
minden téren a szabade'vllség szent fogalmit, 
hogy szinte kétszeres missió, htent61 vezete~1 é~ 
jézusi alapon k!alakú!t halsdó ir'nyunkat mm 

hangosabban hIrdet"" bb' két ellent~tes 
Sajnos az emberek tO nytre, " I en 

túlZÁsba esnek l Az egyik minden, uJ!list -I eft'! 
az a legveszedelmesebb matetl~z~= ~:fg 
erkolcslelensEggel ~~~Iva dig m~botr.inkOIVa 
haladásna~,.t:ut; I mwrk<tÍ" és retteg a lef-
:;~~ i!1~v~:~bb ha"d.tst6~ is,' ~lhbt .J~~ 

"ksig az euangtlmml $ .. a a..-g 
~Y ~::1 h~etésire, mely t6rek~-és nemu~:: 
p~it6 dekadenc:iiri soha sem sulyedhet. 
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emberi uellem előlt. d I '" k De e,úllal sem hsllgathltom . eiY IC: un 
,dik miS$lójál sem. me1y szenn! Jáus nellt

:r:feJekezeli kO,lónW, ntl,kill !I.I~en látunk 
. felolvasó url.lunkl!". mint tagJamk 6 ~a.ll. 
ulYó' II r.tban minden iddlis lelki' valJasos 
~:O;i5Ú ~2",l!nt, rm in! hogy I sokoldalú e.IÓ. 
adások ,Utal ,g)',l1Ipltsuk ludisunhl, réS1.lnl, 
ho wel j .. bizonyftliuk a keresztényOSSZetartás. 
lesfJ'bisq H kOlOs munka nemzett! erösUó 

ildásit. .t· h·.b ", De "'&lI min! az egy!!/ln IS , I v 
jóravaló törekvé; H munkakcdv, hl a hdla meleg 
t!rzese át nrm nemc!ÍtI a lelkel és S2ivet, u.ID'an
úgy értéktelen a leg,.nbici6zusabb egyicu élet 
is. ha az MIatt It S7lvve1 r4 ne~ mul3t .rr~ . , a 
(orrtúra, mtlyllek - bltll ullll - eS:l.Ine l~ l~ 
iriny.il múkódhit köszönheti s meg ncm ~suh 
VClctóií s támogatói! , kik következttesen utal 
mulatnak I. magasabb haladásho ~ ! 

A Budap(sli D~vid Ferenc Egylel hálatelt 
szJuel emh!kezik ma meg a kolo::svdri aU!la
egyesülel 40 éI/eS jubileumdró/ s a Ujdalomnak 
s l emtn)'$~ine:k vegyes érzésével köszönti gon· 
dolalban sztrelve ti$ztd t pfispökünktl s püspök· 
nénkel 3 nagyszellemü vttelövel s hilroko--
nunkkal I 

Sót 
$dmI/ti 
yuetö 
magvait l 

Sajnos nagyon kevesen 
utazhalnak a november S.i ünnepél) re: ; de a 
lélek e~jtnél és szárnyalÓ kép6S~g~nél logva 
mind 0/1 lenünk ~S együtt remenykedlink és 
k:lkesediink. 

Mert ha a mostoha viszonyok lolylin nemis 
• relr!~1t trrdm~nytket mutathaljuk ftl ls nemis 
a réel, boldog Magyarországban ünntpe:lheltink 
de mim/en kórlilmtllyek kO:oll lelkiismere/ese/l 
vlg:efl, jöool:ek 5::0lgáló ét magasabb igények· 
ru;k megftlel6 nemzeti mUl/kára lekinflu:/unk 
01":0 , me/y iJriJk törvény szerint a legnagyobb 
k% sz/r6fdk dacóra lern ut$zhelik el Il)'0m la. 
tamil, hon~~~ . Ir/en segí/ségével t/6bb.utóbb 
ONzógunk u,JJóep(tút!hez fog hozzóiárálni, 

~. hoe:y ez a mi kis budapesti egyesületünk 
mun~ll, gC?ndolall . egész eay~nisége ilyen har. 
momkusa.n Illeszkedett bele az egyetemes unitárius 
eslo;tébe. '~ anyltgyesúlel nemesen, szabadtlvü 
á bl~zóHal magasLatú lórekvéW;be, azt 16képen 
at 6s1 hu Aból - Brassai ~s Ferenc Jóud ollho-
niból - 25 év e'611 hozUnk hkezetl esperes 
lI!U~n.lr! f61iutelend6 Józan Miklós püspöki .:= ... ~us ullllk kónönheljük I Ö voll al, I ki Iln-

..... Uan lelke~&sel búzdhoU bennünket min
.... enkOt'tut "git i Iig "t~örú és melegnlvú keresz. 

y e ag Ul és munkári. 
tptn ez&t a Budl~li Divid Fet~nc Egylet nacv. SZtrt lel1el, tism:lellel !s hAlAv. t köszönti l 

vld,rIUS ural buc1&pesti Itliu'SZ$égének 25.ik év. 

, 
fordulój' n, Tudjuk, hogy 6 nem uereti oa n,B
vinos ünnepellelbt s minden6ron ld abrja 
kerütnl l hingos dicséretet, de azt nem akldilyoz_ 
hat jI mell', hogy a O. F. E. és at U. N. sz. min
den egyes t.gja Mohi.! ne adjon e 25 héri: és. 
Istennek minden I;ldh.t.t ne kérje budIpesti veze
tönkre s mindnylrjunk I;l\al ntret.elt c:saIMlitra I 

Enel a hálatelt és iinneples hlnaulattal _ 
k6nönlöm a kérésünkre megjelent illusztris sze
repl6ket, valamint a Magyar Prolestáns Nők Or
súgos Szövelslgének h a Magyar Asszonyok 
Nemzet i Sl6vetséRének t'Rjait, a régi kedves. 
hallg.tósJgol s • llel a felolvasó ülést megnyitom_ 

Hirek. 
Rovalvezet6: BIRÓ LAJOS. 

A budape ' ti Dávid Ferenc Egylet október 
9-én tarto!! elsO őszi vallásos est~tye a legsike· 
rOlIebbek közé tartozik. A mfisor minden pontia 
szép, kellemes és hangulatos. Perczelné Kozma 
Flóra elnöki megnyitója, Jó:tan püspöki vikárius 
imája, dr. Barzu Livius százados hadbiró orgona 
és harmónium játéka. Wéber János énekmiivész 
két - gyönyOrúen énekelt - Beetbo 'len imája. 
mind fénylö ~ugarak . abban a ragyogásban, amely 
dr. Puskás GyorSY renddrf6tanlrcsos előadásából 
mini lényforráshól áradt az egesz es tély hangu· 
latára . Európa országain és világvárosain át a 
glasgowi konferenciára vezetö útjából, országok 
és városok vallásos életéből mutatott be érdekes, 
szines. s~omorú és VIdám képeket , olyan fe~ leni 
tudó szavakkal, hogy lelki szemeinkket valósággal 
I &la kat s elnéztok, - azaz elhalIgalluk volna 

is. A Dávid Ferenc Egyleti estély pro-
. közben és után pedig szerény ünnepség 

J6zan Miklós püspOki vikárius buda. 
pesti papságának 25 éves évfordulójá t í1nnepeUulr. 
El alkalomból Perczelné Kozma Flóra dinelnOk 
a Dávid Ferenc Egylet, Buzogány Anna elnök a 
NOszövelség; dr Puskás György rendőrfőtanlrcsos 
az államrendörség unitárius tagjai nevében, Dimény 
Mózes pl. főigazgató egyh. gondnok a budapesti 
egyh.1zköuég, Biró Lajos lelk~sz az unitárius lel
készi kar és Szabó IstvAn ifjúsági dnOk az ifJIi· 
ság nevében kOSzOntölték jubilálÓ f6papunkat. 

Á főtanáca Illésének idejét október 25-n1l 
november 9-re halasttolták. Ezl megelőző napan, 
november 8 án d . u. 4 órakor a Dávid Ferenc 
Egy tet alakulásának és fen nállásának 40 ~ 
fogja !Innepelni, az unitárius kollegium diuter
mében. Az Unnep diszközgyaJéssel kezdődik. mely
nek müsora a következő : l Karének. 2. Ima : 
Kisgyorgy Sándor. 3 Megnyiló: báró Pet.riCJIC.itll 
Horváth kálmán elnök. 4. Visszaeml~kezts 4(} év 
egyleti életre: dr. Boros György ügyvezetö-alelnOJc. 
5. Odv/lz telek. 6. A D. F. E jövő fetadatai Dr. 
Vargl B~la főtitkár. 7. Kuének.8. 8ez4fó bell6d. 
Ferenc József pO'pók liSl:teltli elnök. Este 8 óra-
kor mú&oros-ellély a tornacsarnokblln. 
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UNITÁRIUS 

október 5-én (vulIrnap) 
mO:tielőadast rende!etl a 

egy lIZeren~ét
elkészltletésére. 

1IJ"'gi ietentlldelet október :16-.1n (va
.... pJ délután 4 órakor. 

Erdilyböl. 81ro Pdl bOzOdkOrispataki lelkés:t, 
.., csodlIs életakarahi, természetszerető, csendes, 
IFI a., papunk junius ID-én, 46 éves korIIban 
Cllftdelen elhúnyf. Fetesége s negy.kis gyermeke 

"-'ja. 
Toroc,kón ödlló énekvezér les:t. Erre a 

1iIztRgre a gyOlekuet Péterffy Gyula lanitót nyerle 
eeg, aki az unitárius iskola megszUntével megván 
• lanllóságtól. 

Kolozsvart a tanulók újból fölveszik a kézi
mUllka tanulast, aminek vezetésére az intézet meg
.,erie Dezsy János mliasztalos mestert. Kereutúron 
a kézimunka tanulása II múlt évben is szép siker
RI folyt 

Belktató Dnnepély lesz a Teologiai Aka
cUmián október II-én dr Varga Bélafogja elfog
lalni lanszékét, melyre a múlt évi főtanács válasz
rolta meg. 

A "Fentartbl Alap" időközi nyugtázása a 
jövő számban jelenik meg. 

ŐSzi halaadó Qnnepllnkön 168-an vetlek 
urvacsorát. A kenyere: Fenyédi Péter, a bort Gál
szks Emit afiai adományoztak. Köszönjük. 

A diikotthon Javira a következő adomti
nyok érlek be: Ferenczyné : 2 drb. törOlköző, 2 
drb. szalvéta. Aknás Katalin: 2 vánkoshuzat, l 
alsólepedő és lpaplanlepedő, X. 1.: I párna, 
huzaltal, 2 törülköző és 2 sulvéta. Hálásan kö
szönjük s kérjÜk hiveinket, hogy diákjaink szá
mára továbbra is adakozzanak. mivel a Dillk Otthon 
megnyitása kUszöbön van, de a felszerelés még 
bi6nyzik. 

Adunantull rd. egyházkerület f. hó 
tartotta püspOkválasztó gylilésél,ilmelyen - mint
bogy közben az egyik jelölt vIsszalépett - egy
han~úlag dr. Anlal Géza pápai teol. lanárt váluz
tottak meg. 

A .-"'11 3-ig 
rende

;';;rte' nélkOI 
min

I , amely 
Györgyné és 

akik az egészet 
vezették -, de 

asszonynak. 
m(jvészi alko-

L 

széket y atőtteaek BUdipesten 
E:ten eime~ kOIO.tl IirrUnkbe a szeptemberi la : 
s<támban hiba CSU8Z0tl be, mert Deák Miklós ch~e 
a kúvetkező: Budapest, ll ., Tölgyfa u. 14. (tilen_ 
négy.) Ott !i.tc;;.m a régi hires Io:étnyllstös " négy_ 
nytlstös eredeIt nekety szőtteseit. 

Könyvek . 
. Nyelvlanme~~k és vig nyelvtanórak. (Az 

elemi nyelvtan1tás III módszertana.) Irta: Nemesné 
M. Márta (Mentor kiadása, Budapest ~ t) Nyelv
tanmesék és vig nyelvtanórak a elme annak a 
kön~vnek, amelybe!! . Nemesné M. Márta a Tigris
Utcai magán elem.I Iskola vezetője !Ii igazgatÓja 
megoldott egy régi és neh~ pedagogiai kérdést: 
a nyelvtan nak könnyli és eredményes lanitásátaz 
elemi iskolában. Hogy milyenfáradtságos a gramma. 
tika tanItása, nemcsak a kis gyermekeknél, hanem 
a középiskolákban is, azl a tanitók és tanárok 
tudják Es hogy milyen kinos a tanulása azl diák
kori nem éppen kellemes emlékeink tanusitják. 
Szára:t , unalmas és nehezen érlhet6; nem igen 
szerette sem a tanuló sem a tanItó. Tallln nem is 
a nyelvtan nchéz, hanem a tanítás módszere. 
Nemesné li rnő saját .Családi· iskolájában 10éve 
kisérlelezell és 10 év eredményét adja kOnyvébcn. 
A két·három éve iskolába járó gyermek nem is 
tudja, nem is hallja ezt a szót, nyelvtan. Gyer
meki képzelete inkább a mesevilágban él, semhogy 
ilyen komoly, szigorú szót megértsen. A Nemesné
féle iskolában csak mesét halJ. Jancsikáról nól a 
mese akit Illmában egy IUndér csodás vidékekre, 
város'okba, falvakba vezet. A város kapujan a 
.szájkapunO kis manókák, ~hangma~ókák' sétál
nak, játszanak. Attán a szótagok k~rtJébe. a kérdő 
mondatok felkiáltó mondatok utCllJAba kerU!, ahol 
folyionos 'kérdésekkel ostromolják a törpék. Más 
helyen óhajtva beszélnek stb - A gyermek ~sak 
a mesét hallja, képzelete maga. elé var~l.SOlJa a 
csodás orsú~ot, együtt rende~l, választja, sora
koztatja JancsIkával a hangmanokákat, mulat .velllk 
s ésue sem veszi, bejárta Nyelvta~orsúg ~lI1den 
zegél-zúgál. megismeri minden htUt s mIkor a 
mesének vége _ a meséDöI valóság lett a tamllő 
számára megismerte játszva a grammal!~t. ~Ive
zetel kÖnyv a nagyoknak is .Nyelvta~~rS~!f 
könyve de az egyellen út a nyelvtan labmnlu n 
keresztOl az értelmes és helyes magyar beszédhez 
vezet. Bár iskoláinkban is tank~nyvQI hasznájnák, 
ho felszabaduljanak gyermekelOk sok ~rtetmeU~n 
ma~láslól, sok keserli óra szeDve<!éséttll s mégi~ 
'obban megismernék s megtanulnIIk a magy 
~yelvtant, mini az eddigi módsz,erekkeJ. B. L 

- ' Fetel~ kiadó: BíRó LAJOs. 
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KétszólalIlu hazafias dalok. 
KilltI"M~6 uen:6k r~nebb Irredenta dalainak gyüjteménye. Iskolai hlSw!lalra szerkesz
teUe: TIboldi József. - A hu.fias nevelé, szemponliiból mini MzagpóUó seddk6nyv 
nélktJIőzhelel lell. Ara 50.000 korona. Ugyanaa: hlironlszólamu kiadásban. Jn 50000 kor. 

Négyszóla mu férfi karok. 
Smlt!: TIboldi JÓZlef. 

J. !'t 'W" z'uI61.U~. U~vu]. ':,'" ~'pr. m.- lll. fűlEl', NemulI ItU, •. (Csonka-Mq}'ll'Ol'lÚg 
MIZ. I (Indul!).) l'et'J.'r- 'ls. - Subadd.g. "em onzAl·) - Ounet, (V~lan I l*keM-

dtm. ,'Mlr!!r S. _ MI ~ hu.? 1'6sa L. 
Jnran M. - S~tkclfO'flllJ ~de. uii lOf(ll - II hllelckft.) - etet U" hal"'l , ",d"d, 

Petőfi S. - CIIIII u~rl. Lanl~rlh O. -
U. F('lfT. Mllya' J",lo:I. (Jell/(e.) Toborz6. Ludint ml mtg Ud,.rhtl,lI~k ur. -",. 

Qy.al'O~"lcy f. - A utlrtl)'tlr. Petii" S. - " 
HI.OO. (Jtli~.) CJuczor G.· Pel./I •. dinlll. ntr S. - Kikel m~& a IlIIdblil. EndrMi S. 

Egy fOut ~ra SO.OOO korona. - Megrendelhelő a szerzün~l: Pcslerzl;~bet, Attila-ulca 15. $z. 

:: ::,,:: 27" 211 :" .. ,,:: : .... ,,::: r 21 .. 121: Fl .... : I"Z .. "IIII: r II II III r:: r" II r r r 111111111111"""" r 21" 

A T 
tr<1~lyt vOn~lk(nAS12 ntpraj~i, irodalml« 
tllrl~"el,,'; kladv'nyal megrendclhcl6k: 

I 

Budapest, VI .. Vilmos csaszár·ut 55. sz. 

Kádakat 
Puttonyok.t 

Boredényeket 

Tr.gacsoht 

Kocsirészeket 

kéBzitDn 

, KAlmAn u . 21. Telefon: 

Hirdetéseket lapunk részére fel .. 

vesz a klad6hlvatal • 
V., Kohllry-u. 4. 

Budapest, 

szilm. 

IF j, INCZEFFY DÉNES 
o . P. 8 611a, In"edélyezlu 

BIRTALAN LAJOS 
kárpitos és diszit6 

BUDAPEST, VII., AKÁCZFA-UTCA 58. 

EI.';\lIal .ngol tllr-, sulon- ts lauönydisz.il~k,,1 
tOl';t,bW aubadon 4UO OIlomin tWdlő-di,·ir!yok. 

rugganyos ;t,/!YtrI'l~lek. n:llrawlr, ablak.rolől:: kéW· 
lé~l " ~UIOk párn.hb.:\1 a legluünyOllbb áro,. 
Vid~lrjek soronkivIII JlOIIIO~8n klszolgiUalnak. S;t!i_ 
nj·egek. IUag/lny61r mcgOdsa t lia mol)'latanilAail 

"'liliom. 

BERDE ~tlJOS 
dpéuüzlete 

Budapest. ll. BatthyAny-utca 48. IÚIII. 

Férti- és nöi cipöt mérték utAn készllek. 
JavltAst ls váUalok. Mi!rsékell :Irak. 

= 
"STUDIUM" 

KÖNYVESBOLT 
6l1d l pu', IV , MI/Uli. k/lMlt 21. .. 6"'. 

Telel"n, Nla)'ft .. t erd~lyk .. b6t T~ 
186-87 1111r1l1l lIj dUI'I' .ai 81. 
SulLn:\lnu'k, uép,rOllalmt, ~b'zi lia .,.atemi 
t8n.llny ... k r.~IM'Jl. Bc.ul't'~ és . dllll: minden 
IrIph.to k~llöldl ~a bcUlItul könyvel ~8 folyólntnt. 
Vld'kI mee: eli~l_~et 0-0 b ,052lIl_ "latb 

llum6ben, UI!,"I, I..lIrtnc·Ulcl 611. 

t 
, 
I 
I 


