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Leng a zászló, hirdeti az OrOmei. Hirdeli, hogya Nép hosszas bujdosás és keresés után 
megta.rálta - Onmagát. Nem fut IObM csalóka ábrándképek ulán, amelyek lovalllnnek és nyom· 
talanul elenyésznek, mini a pusztai déliháb. Qdaköti 61 a röghOz a mailyar földnek lIsi ereje, 
amely Mven jutalmazza a barázdáiba hultajlotl magvat és verejtéket. Lám. a picinyke fUszálban 
él a ctdrus hite: kelet népének nemes hivatása. A faágon csllng6 harmalcscppekben pedig '!gy 
~ész nines világ a maga mennyei pompájával integet feléje. Hlvja·hivogalja, mintha tundérm ~sék 
kinalt akarná előUe feltárni: _ Jer kebelemre, érezd annak anyai melegé!. telj bé illatával, 
telj !>é tápláló nedveivel s felejtsd el a mostoha sorsot, amelyezeréven át osztályrésudül jutott. 
FelCjtsd el a multat, mert a mai százéves napnak jóslata szerint a tied - a jDv6 .•.• EmelJetek 
ÚS1lót a népekhez· I 

Leng a zászló, Széchenyi z.bzlaja. Rá van Irva ragyogó bellikkel : munka·hit.biza:tom ... 
Ez a hármas egystg ... Ez a legszebb 'lászló. mit valaha láttam. Most is, amikor ünnepl MIm· 
én:bek kOz1:i1! feltekintek rAja , igézeles vágy fogja el egész valómat. Ugy ~n:em, mintha lemplom
ban oltár e1611 állanék, magamba fo~adva, szfvembe zárva a megnyilatkozott ~geknek szárnyas 
nunetét .. '. t::rt kaliisz gyanánt, rajI' a munka gyümölcse. az áldott mindennap. kenyér: benne 
a magvető Imája és az arató dala, a föld ROta s a csillagok lelke. Aitól oly zamatos. allól <!Iyan 
~ ... DrágagyOngy1:ik gyanánt rajt ' a hit virága: idves~g keresztje, mely megvállhat mmkel 
minden. nagy nyomorusagunkból, minden bCineinkMI. Attól olyan uines, allól olyan áldolI . .. t::s 
sUTl~lml zálog, lsten csókja Ilyanant, mint egy aranyfonál, bizalom sugára vagyon be!esz~ve. AII.62 
~ly ragy~ó, aetól olyan drága ... Egybeforrt lelkemmel minden kis betCije, minden !Olto~5k~Ja. 
Ugy . teklntek réja komoly. áhitatos, elszAnt szereteltel. mint a térdepelő hltblizg6 r6ma,. lekInt az 
oltá" szentségre ... Szentseg ez a zAszló, Széchenyi zászlaja, a magyar nemzetnek iglUl sacra'!1en. 
turna, amelyben megtestesül a hazafiság, az emberszeretet egyedül üdvOzítő valláu .• EmelJetek 
zászlót a népekhtl: l" 

• • • 
~Leng a zászló, magyar zászló, régi lényben ujra teng. 
Zeng az erd6. magyar erdő: fe ltámadás dala zeng. 
Aki tátja. aki hallja, emberetje meg magát. 
Nándor fokán Ontulével, 
Harmatozó. piros vérrel 
Védje vlvja _ ostromolja, 
Vigye végs6 diadalra 
Ezl a zászlót, a Széchenyi zászlajAI I" • SterktSZl6 . 



2 
UNITÁRIUS ~RTESITO 

Emberi nagyság. 
(B. Pascal, /623-166 '/.) 

Nagyra becsD/jak oz embtlt fe/kt!. EI stm 
tudnák vuelni, hogy valaki kisebbi/un. vagy 
iptn It11mtn és mtevesun btf/nOnltel. Am a 
hid dlc.sósig fZomidl ml (s emé/jak. Bármily goz
dogok ItgyDnk ls, addig ntm nyugszunk mtg. 
Qmig 1I.ent blronyltluk Q $zdmdro kor-
t4nomll liuieltlit. Ez Q polc. 
amely uJJ" t(Jf,1cszO"k ebbtn s 
sziJiOnkntk lttö/ Q h6 wJgyd.lól is 
semmi ti ntm Urithtt. 

Pedig az igazi emberi mi/fösdg ntm ebbtn 
dll, hanem az ""uralomban. Mihaszna lennt 
tnybn al eels: vi/dg. ha rabja vagyok Dnma
gamnak, ha vildemtgvd//ó gondolatafm ~zdrnya
Utiettefl hullanak aid. A \Iig/den vfldgmfndtn
MgbtJI hl csak egy porsum vagyok. De IlOR
do/a/aimmal is jól ftndattl le/kemmel mtghM/
tom azt. Az embu olyan tDt/keny. mfflt a nád · 
uál, De go.ndo.lkozlk. És gondolatdndl fogva 
uralkodik a természeten . Mindamellett avak vieetet, 
ktJnnym elMnik }!ele. Ma van, holnap nincsen 
is mint at Irds mond;a ; m~g helye sem Ismul 
IIJ~bif Am Ot embernek Til/gIs melfva'l az oz 
elee/ilele, hogy d tudja, hogy mig {oe halni, s 
o"!,kor az uto/sd óra elj~, nyugod/an haj/ja le 
(e/it at iJr6k álomra. Es ott is lsten van vele. 

Az Igali emblff naKysdg tehót - a gondolal. 
Et ~d nekank {jrlJk iletet. Es nem a -tir, is nem 
lU Idd, amelynek IJrvir,ylbe'l elmtrUlt a ml mu
landó /Oldi i1da'lk. At legyen tehdt (J mi legfdbb 
tlJrekvisDnk, hogy hl'lyesen is bölcsen gondolkot
tunk, mul ezen' ipOl fel a mi jellemünk ls Az 
embu a:irt von itt, hogy gO'ldolko:zik Ez at d 
rniItdsdga. Ebben dfl 0% (goti emberi nagyság: 
utdna gondolni Ot ls/ennek gondolatalI .•. 

P. b. 

mely megniUto ~.i ndon na.u thlt a tudomlo,.. a 
mol .. 6elet, II poh"',a, " g.udaú.gi "et .d.mAra 
(',gyarAnt. Méh61tasunak " politiUban ,gy '1 
ö,uet~telrt INndoln i : Szkhon,.i, Ko.euth F~,/:n 
Deá:t ~. Mu"it. Külcseyt, K:l.zinca,.t. ,"~1d Vö:"':~ 
marthyl, POIMit, J 6hit t m~g an~yi mA, klvUó 
lrot ~. hon/it ~zintón (,z a Mke'\'! félnA, Onltnd(, 
adta a magy'" nemzetnek. Áz euk tummetell 
tehát, hogy el a .. Aud vAltolta nMra ('g,.-enet 
nl ... inek I"4gi á:lmAI. Igalat kelL adnunk 8égelnet, 
a oagy Qémet tilowfluQak, hOR! hitoQYoa id6ben 
minden faj oljut nollemi erokifejt61ének teljetls6-
géhez, melyben leltltebh lirt.!keit trlOlatja be a 
..ilAgnak e nz unoUnak !utáo agy~b feladatnk nem 
marad, mint a~, hogy a~ örökségül .. ~tt ért.!1te1tet, 
megbocsUlják, imá:dkOlni, áldozni ~e \'oj orot meri . 
teoi jArj"nnk azokhoz, mint fordoBOkhOJ, mel .. ek a 
nemzet nagy fiainak uf~~hen felhn;:gyaot&k. -Min
den nagy U .fiú lpeciálit kiildeláuel jöo II oem· 
Jetéhez. Szerepe II p,óMIá:1t.Iibol b..,0016, á:ltala ana 
II u eot hi .. at"'ra lltarja lsten a nemzet fiait éti 
leáQyait figyelmeztetni, melyek .1.1 Ó hö\c.ew!ge 
II népek .. eucllyéboll a .. ilá:g egyetemes kultú r
munUjáhnll 31 illető nemzetre bizo tt. A oemzeti 
küldetIi, bitót akarják 6k meger6t1toui I kijolölni 
azt az ubt, melyet a küldetIis betiilté.ében kö .. ot
nWk kell. Egy uemlet létjogo~ult.lága II oépek éle
tében aItól függ. hogy mennyiben értette át bten
oek .. ele .. aló .dnd~1tát s mennyi h!héggel és A1-
dozatkélluéggel telje,fti és éli l.tentól veU IajAtoe 
nemzeti bi .. atád t. AJ II nép, melynek lelkében 
elbomAlyoeult a nemleti Mlwe. !u i.teoi killdetél 
hile, annak tor .. örökre meg '-an örökre pocaátel .. e, 
n"~g nkkor ie, ba ll. or.lágoak batárni fölmérhe· 
tetlenok li. ~a.dtak védik kapuit. Az " nlip 
azonban, 1D0ly nem fárad a nemzeti eume ápolA· 
"bao, melyet id6" t iut nagy fiai jelenlenek ki, 
melynek slf .. li t az II hit dobogtat ja, hogy élnie 
kell , mert magá:nak Istennek .. an uülttége rj az 
emberiség nagy kultúráli8 er6fenlt&eiuek m\lIlká:_ 
j,'h3n, az a nép nagy er6!, törhetetlen még akkor 
i3, ha :l." utol~ó ta lplllllttnyi Wldet i. el~"z'tette 
láha ,olól. A hit, hogy lilui fog, mert óloie kali, ha 
~z"n.or.. elbukott is, uáz"gyedikuer ie új életre 
Ucollsztja. 

Ilyen Uzonctet e.!:.fuerre kát nagy waVar 
hOlolt _ohzor elhutott, de coiQdig föltAmadott 
nemletliQtnel:: S~echenyi é. Kouulb. Aa()t, atik 
rolitiUval r";.:h.lkOIDak, a magyar politih Ut 
t·ll"Q!éle. pcl"~,in,,k II kilOhhaQWt látj"k e tát 
!iin"ményel "3gy Dlugyarhao. Tafll.o iga..uk i. lehet, 
d" nem o tlit I)"g.)" fJrfi ui,· dobog!I,:!eak weg· 
flJ1é,éhan. K,lt uh' city c~.méért dolgozott: önálló, 
Itazdag 6, b .... ldog MagyDroudgórt, moly odaAll 
Európa Q"h~lt nemzeteine!: liOrába • 6. eró"ek 
uaba(l kirej(é.Mcl tetlZ hilonytAgot Jétjogdrol, 
.. emben alokkal " ti:irek .. ~kkcl, melrek ebben u 
id6ben w~g "" élni~bráB dgyát i. wegatariát 
fojtani a Qen."<Otl.wm. A móduerbeo, mellJ"ol kö~öS 
eUlllányi1kórt eJ;..)' kii"dőtó.eu apollonyi hi..
diétAkop kl\1döttok, homlotcgye"olt elleQk,,"'k 
Ko.'"tb .. t/ll .okuor uO""odélyo"6ii' cu.pd föl. 



lU,....... .. nag,f olbatl1rolP ti. gyon caeleh"-
be,., ti .oltuor türelmellell a, (lume gyor. 

·~IÓ'l1li1sa utálli ,",rakod.baa, hangja éiN, 
:ro.obb titiir66ckt61 IG ,ia,1 ~i.ua a megInó rtnd. 
ue,rel t~leg Bke",,! ,."mb" .. , boi II baj forrátál 
I"j •• ~ttól larl, hClgy Sekbe ... )'; bideg'l'ét6. politi
Uj. oenl hona meg a kell6 .,):o.t. SIkben)'; II 
""""Itlel, .. mindent Nuleteitig átgondolál .. .. 
111 .. 1"111 ambere, ki foltouoto. rel'ormtervethl tör 
.. lIem_eb ideil tel .... attól fél, bogy K"'BUlh be
~" politik'j. elrontja a dolgot. Egymá. 6uint.e H 
becIIllotea bODuUi!lem A]tal f6.löu törek .. éMben 
a20nban ",ba elQ' pillan.tig" Uteltedelt " tét 
lti"'16 harcotl. Ea eJ: tlizdelmlit nemea jelle~t 
mindig bictoeitotta é. loha egy pillanatra i. Ie 
nem aUly6Sltette II uemályell.edél 68 alattomol 
",ffinérl., wllIutra a tö,,,ónyhods csarnota mio
dig a nemzet neul temploma 1"01t, hol eum't 
" é .. 'et "" .. ttt BUtit ):U.delmüket. Istenem, menu}'i 
bajtól uabad!!.lt Tolna meg • u.abadnlna weg ID\. 
i. o.&etenClétlen nem,ettink, ha a wai hooat}':!.k 
ebbtln a tekiotetbtln i. taoulni jirninak nagy 
el6djeikbe.:. 

A kö,öl cél tndaliban nem cg}'ue. mell l, rŐ' 

b'ltak egymáshoz közelebb jlltui. S>:échenyinllk 
ltl43 aug. 28·á .. wondott IMllléde KO$lu th indrt. 
":l.nY''''al ka P'C'OlaWllan Órona6g~bez küldendő fel' 
irnt tJ.tgpiban bilooydg n közö. törehol.,.." cuk· 
bO!O' ő, moodjw Széchenyi, "'bb türelm~L I!. ki ..... · 
ta.t kfdn, .... em ilgatNt a Ubla ellen, Tlgy aut,. 
.nt.ként .. yakn Mr<! törn;, hallem elvároi II ked1'uŐ 
pillanatot és .kkor rl.ntau; fel a 1' ..... . láb ..... Ál 
ornhg)'{p,lé!oi napú'! eit jegyzi w eg Széche .. yi btI 
uMeiról: "Jeles'" eló nlm adllluő ktlpekb.lu raj · 
101' a nemletet é8 hely"etét, haaoolltdll I/,~t 01,. 
14bblldozó IMlteghu, wel,.ek még erósí:ó uerül t'gy 
ki. lokajil»! mirtlll! leewl,.é:t adogatnak üdül6a 
dptL .Mi lenne belóle ugrmond, ha tü.elemlllel 
el oem ludnók drni töl<élelel libl'lljöltól. 81ühég 
meggoodo10i. mi Tolt etak al iWÚl t éa mi WOlt. 
M4 •• tndót Ueroor eIbekIé felettünk,. IIOb. rel 
oem ébred'" li ri oIlleht, pedig lám mtlgi. moll' 
"'gruDk , Ó Deti Dem "olt 'gan". Türelew " 
ó1'atollát; i .. t Száehenyl. 

SzkheD}'i annyita e.ó, "olt a hilbon, bog)' 
ClCk 1\.1; ó politikai módnerl Tuetheti al otu4sot 
boldog N\ .. be, bogy Kouuth politikája rölölti aggo. 
dalmlllkodWban , annak meglúlMéooll m4. a 40 
hekbeD kezd tulzbba i. MDi, Réue VaD ebben 
lIIetteroicbnek UI . kihez csa]idi "iuQny f6ne, • ki 
UI Kounth elIelli izgatána ba."oálla föl. 86. IIj
\e]mft tÖ_ÖII o]ya .. tólzAlOkbtl _It, bOg)" "Ii"a
tarlól I~lt még a uel1óben il, mel}' <::ük a moqú 
ill az élll~ (el~t.ele Toh." Irja a Peoti Napló. 
Ked~eu~ két alkotii" .. ak a Kauinónak 411 &ll Ah. 
démiinak nétrombo]i"lÓl IaJ'tolt, ba uokl»! Wil' 
III"'y, éa ~'áy Alldr" K ... uthot i. ooriuik. 

Amiko. K .... uth politikija 't~I", gyó_edel-
1I1",kedett ~ felirati j ..... ].Ut, mel}'et .ok.n mi. 
lo_radalmi jell"l"nek 1l ...... Dek. a "Eu.dek e",hllD' 
gubg elloga'lt.ik. SQebeuyi mire. 13-_ Dagy 
t><-u6olet 1I1olldou, "'lIly ~ó, hawia. lelk6t 

tipiku"D jellemal : "Sokan llriiloek _ 4UmoDd _ 
.okan bdau]uak azok fele\!, ..... ik ",.téD'-' ,_ d ... , unem 
tD tam még mapm elhatirozD'. ilrilljet.e bó'uljak e1 
Felfog'*am "";Ilt 'pen ann}'i Pro~bililQ "an 
•• ra, bogy Magyaro""g egy ezebb jÖ"ónek , 
eMbe, mint arra, hogy önm.pbsll 600 m'IIA:R~ 
kdzd"e, "é&ó"J4t éri. Bzt mutatja m" ncmze\ek 
példij .. , amtll}'?k ily pillallatokbsn "'gy nallyra 
Dóttek. "au k,m61tak U é]ók .... rl.b61. A gyóuuer 
MOnb.n kezllllkben :un. Régi. ked..... óh.jUaom 
oekem UI - mondj. - bogy Magyaron"'" ujjt 
tengelye ltIírlil forogjon, mert en~lklll olyan p .... 
g"",uio, mil,.eDt b IÓdrgok lehetetle D." Et n on 
hihetÓllég, hogy ez ", ... , megtörténhtik, örömmel 
tölti el 1I;'·ét. oe aggasztja, h01:Y a 'IOmnédlig 
t 6.ste lobban ,,' ml magyarok - mOlldjl _ .. ahua
körü]mén}'eink ki!zöu oly köze] vagyunk ft tbhüz." 
,,"agy r eform, "agy alla.ehia : uek kö,ölI 
kell "álantani. .IdOlt az ideje, bogy a neD'let 
uünjék meg pro"iocia ,!enlli : mOll .Py.o ..... ~gg" 
]ebeL S hogy ne alllrebia, :banem t eform legyen 
u onz'sban. anD ak kneaa a r e II d, MiDd~nek 
felett rendre "an u.ök"'. NinCII, ki jó ""ga,"ite. 
lete ilta] beDet'aetorl\~4 ne lehetne a nemzetnek. 
do nincs '<lnki oly kic.iny, ki ;JI ell~llke~,hel ue 
bthatn", S1linjtik meg winden pMt, m inden ka ..... " 
"ohtikai ellt'utcló\'el, K(III~uthlal, eoldig i. csak 
modo.,a néne kUlönbillÖtt - "mint maga mond j .. 
- de a e<!l ra "éue ncw : " <:é] tiula~gát nál:< 
i, mindeoko. eli.merte. "Ajilndolkouuk meg cgy
wbt - mond4 _ tökéleleII bizod .. lmnokhl, Ile 
felejtsük, bog}' pártol< llinCllepck, kautok niP CI"nek 
többé ,. uóljuuk mindnyijall miot m"lO'arok .... jnt 
hazafiak ." Menoyi.e rMé",e el " po!il ihi r~l:c 

houuok mo~tani atyii.a il. 

A "alQ' honti egyéoi.,:;gtit ~><",bun II beu""l· 
nél ill jobban bitouyítja el8ó ~ijdJeli f"népéee 
1825 nO". 3·40 a pouollyi diét:!.n, melyet a magpr 
nellllel ", .. t o'''';S-le.tu ü .. nepel • mely "etil""· 
tünl< legdiues.ebb iotolzméllytl"e.t. a N. Tud. Aka
dEmjjnak megaraprU.lit jeteolene. Nagy Pál, 
Sopron kikele ,,'YIlOCOlak keményen tIlt'&]eckéllelte 
a gy61éocn olnát; nagyj.il, a fónemclJekel , kik'nek 
_ m,nt mondá _ áldoutkl!$z...!gén ",ulI " Tudo
wányo. Akadémill nlcgtnnd:llá..:l.. Mcnllydör.,-ó be 
uM.. után nagy uerén}'oll felewelkedett gról 
8~heny' htdll He .... n·Hoburg hp;úuyi unifor
w;úb.n, mel,.uek a napoleon; CIIaúkban •• enet! 
diCllólégel. "Nebm ill, I, i. a követek kil~ölI 
hel}'em nioCII, II orulignak n.gyjai kl»é M tu· 
toJ:om (l. i. kiket Nagy p4l apOlztror:ill~ de leg· 
nuenCllésebb piltaoatomnak milldig ut tartom, 
mel}'beD badm innt ",.,Ió haUrtalan neretele", ,, ek 
bilonyaál,oát .dbatom S miuthogy bi .toko. ug.)'ok, 
ha felAH egy olyan inUi!et, wely a m~lI.Tar uye!~el 
ti fejti , mery .ual aeglti honooainh.k magrll'Okk' 
neTeIWt : jNd, .. im egy eUlendft jö'tedelmét 
r .. lirdOHOIII reL" 

Aa örömköonyek , a ... ih~ t .. ptc UÚn m~ 
nemM aj'DI~Ut kö~elle, iamél .. ót k~rl a ezetel 
Illondta: "Nem m.1 telltlm, hogy " i ~,,\Ohl kap' 
jak t!rte. Allli U ']doutoht illeS>, 6_ .. ölJeu e ... · 



• UNfTARIUS trrreslTO 

• JI sa ÓVOll é. lultooa "&gYak, kevélgel 
ber, ""Dl r ~_. i ... 
be ,udom érni. Vllnnak iU.-ott jó "", .. 1.>0 lU. a' 
olt"una.!< egy eeuotlddg, dgy b(lgy " ... asaméhoa 
hou' Hm nyulok." 

Imo ebben " nagy nomel t...Ubeo, melyet 
árdewo ue,;ot mollt;otoi ";DCI " "yol .. llolI eléu' 
~kOl nő eJ61tilnlr: áU ... legnagyobb hl\.zllli,,, m"leg 
uh' é. ~ böletón omba,..,. Sd .. " hadjUrt hingol 
" éretle böleaeo, oko- uAmltll.aal houa meg. nagy 
('Jdo ... tA~, do wogveti a laplokat, nem. 61J,onó.t 
w •• i. amit tou, lI"ollm az6.t mllrt 1r.111tu,AI;\.blltl 
eroltebbnek s boldog-.. bboak I'tj& oonlZetét.. 

.; ••• el.6 prol6gu. "Olt ahhoz a I\lDoménj'" 
kÖl;életi pályalul.ilbol, melycD az él6 uti, a "ajtó 
~. ,. teu erejé~el dolgozott h6n nenltett bad Jlínak 
gazdRdgi 68 kulturális fo!v;.6goztaUsol.órt," ",od?rn 
Magyarondg megah.pozbáért. 18,6·ba" leteu~ a 
diCll611éseaen .. ilel ~ katonai uniforllliat, hogy nlln
<l"" erojH a polg:lri, .. ult han kiépltéúre fordit .. , 
~II"t móh " ... irágról .. mézet, úgy gyl'jti killföldön 
" hlU~no. tap, .. .t!l.h.tokat. Valami eaodáh<tOR érzéke 
~olt M"""k fd1fedtZ(,Hro, ami Had,ját gazdaságilag 
eróll6btMI tebelle I kultúrllj'ban II oy"gat; államok 
ul" ... o"a l:'.a emel heU". A dunag6zhajózá8iitól, a 
Ul)~hld gondolat:\.tŐI kezdve el a uetler li. telyem· 
te.meléloig a. oruég minden fgaz(lad,gi ág{.t 
fdölclte refo rm:ilmai<'a1. A magyar szintig)' 
fclh",düléM'ben é. Nemzl'ti Kasz inóh:", uintéll U 
li ~Im"i öltöttek t.eIIt.ct. hodalmi mö .. einek sdma 
egy kÖll)"Otárrll v"lót tesz ki, do "Mg, ha elIRk 
h:\rom,,, emléke.Unk , "Hitel, Világ, 8 tlldium" e 
11.\1.om égbenyLl.16 piumid, amiot Arany Jáno. 
neve.lo, melyek közül egy i. elég lett \"olna, hogy 
"",'ét halhatatlanná tegye. 

A pouonyi diéta mnnb programjlit n har
minca. é .. ekben Slkh .. nyi III KOlluth töltötték ki. 
Mindkettó "i"e e nemzet üd ... 66rt dobogott. T.agi· 
knmuk, mely U .óbb a nemzetre .zAllt alá az .. olt, 
hogy ,·é.ménu\kletük a. Hzközökbcn, a modorban 
I.<llj""~n eldlantotta a hon két legnagyobb li A~ 
~! elte.ni cb, ki"el eulAdi ö.uekötteté,ei r{\YM ti 
Wbbt.~ör érintkuett, mindent megpróbAlt, bogy 
S.écbenyit kö.áletl tedkcnYHgétól yill.ntarua, de 
hiába {uti a. elóre tötoltnek pMyaful4eát, bogy 
bálátlau.ág Ielz jutalma .. ~Iak elleruégeket nerel 
mngAu .. k, Széchenyi jobban .. "rette hazAj't, mint
oem Almai felé ... 16 tö",héHb(!n .. alaki "i.ua. 
brlbaUa .. ol na. S mikor a magyar alkotmA"y 
vMchn~r61 \'(~It uá, a Berceg oszldk miniszter 
ul(yanetak láthatta, hogy olyan IIr61 magyanal 
van dolga, akinek mAr véréd .. 'It a kl1~delem a 
n"m.et jogai6r~ 

Leh"tetlen egy felolud,. keretében Széchooyi 
ht~á"t, a legnagyobb magyart e,erirányú tevé. 
kenya.\gé"cl bemutatni. Nom la célom az nokem 
80kirlluyn .. emélyiHgéuek m~ltatá .. 't mbok." 
hl..,ru, akik uagyobb uata..atottdggal tebetik meg 
an. ~:n e felolvad,. keretébe" m~g cuk min~ 
cK)'hhpolitik", akaTOm egy pár mondathn hall. 
g~tó"gom eMu bemutatni. 

11.1 1 83~13. UI~.uakon, rubciu. 27.6n a rou •. 
dilIlOk ilgy;!t ti.gyalta u oru.iggyiilt!ot. II. ~it4t a 
kle .... ugyaoc .... k kiél""'te • a felekeONli pIIrl"'tvar 

mb e.aknem "lkorillbotetlonnek látszott mikor 
fc!u6lalt IIróf &OOb"n~; letván . ezt a rig,.elmcr.z . 
w\Ó$t mondotta . 'Uralm, wi it~" blllor. • 

i '. • • UIO , oe evan~ I <lIO ne~ '"agyunk, baoom tijné'V. 
bo.6k., ~agy .. ro.k, k,ko"k ui,,61"11 a nelDONt érdeke 
Mtetett . Ezt .a' mtóst a kéll6 nnokAt i. mólUo 
megu!"lelhobk a magyar törvényboz"" cea.nokálmn. 

A "egyel bá~a .. Agok "'rgya'''''' ... 1 kapc.ola. 
tOlan ogy tiie6bb, 11lh!lZakon Igy nyila\k01O\\' 
.!rtólom minden tól, ami a dolgot tdhegy", il1t~la . : 
- .Többen a dolgot olyan álláeba aka.jAk teuni, 
hogy " badnak Ht réue vallbi dologban úgy 
á!ljoo egymá. ellen, mint az olló kát élhet.. A 
megért&. a közö. baza érdekében : mi odig u a 
goudol:..t vezeUe egyblbi kérdá.ek tár&yal!\e!l.ban. 
~;gybázának tl,relmoth:mkedó !6]>apjait maga figyel . 
me.teti e ua"lIkkal: . Nem vagyuuk több6 azoll 
idókben, hol .. al1:bi éa [elkH.meret; dolgokat rab
igába kölni á, legároIni leb"tne •. 

S altl ; minket, lIoitáriulOku főkép érdekel : 
1839. mArci". 30·>1.11, 6pen az 'ÁlIöbid. 6pltéeéoek 
tárgya[áaa után a, unitárius ul1bunk királybágón 
innen leendó egyenjoSOtltáaáról e .. tt nó. &échenyi, 
mint " lelkiiame reti uabadBág hl .. e, katholiku, 
főur lólé. o lelke6en uőlt ,n IlnitárlzlDn. mellet~ 
A fóp"P' ''II azonban a klirdé. elhalaszt.-\ta mellett 
kardoskodott, ugy hl/gy az uoiUnzmu8f1ak i. 1848.Ig 
kelleti ,",rnia az eg)'ellló.ítéeig 8 királyhig6n ; n neni 
.éueken, 

Málok "aIIálO' meggyÓződé.ót 8zentnek t:lf~ 
totta é, t, •• telle I azt kö,'etelt.e az o.uá.g rend· 
jeitól i •. .Az 1833/"' Ulóll82akon jLl.liu8 11 ·6n II pro· W"'". "alibi ~relmek tárgyalá'Aval kapceolatoean 
ezt a nyllatkouwt teui a katboliku. fóúr: .A 
ke r6llzt;\oy.6g tiutll nellenl6beo 6n mindenekrlótt 
türelm" nemetak nó .. al, de tettleg "agyok türeI· 
mOll. Ennélfogva mioden fel ekozetüeket tiutel .. éo, 
t intelem an"'l inkibb az e""ngelikns vall'.nakah. 
- .}o'öl i, uőlottam e uerint m"lIettiik mindeokor 
é, föl fogok szólani mindaddig, amig a rlKliproci. 
táaoalt elve • nemc .. k Idn, de lánJ'&g ezerint 
ki"I,."a nem leBzen, minden, awi azOD innen 
marad, keblem dgyU kiol6gfteni new fogja', 

A " ogyet bhallágok tárgyallÚakor ho~e""n 
kelt ki ' >I ", ... di pllMpök ellon, ki az egybázi >I.ld~t 
ilyen oeet.ckbeD wegl.aglldta, fgy akarván .I prote.· 
tán, fAit a katboliku .... llúra ~aló 'tté .. ,., tény· 
uorlt<lni. "t<lnDek 'IdAsa new igazodik a felekezeti 
hovatartoznnd6aág n erint, Hirdette II pa.IIlOlootben 
a nagy katbolikuB oemca, 

Ko .. utbtal ... 16 elIlIntéte a, évek folyam>l.n 
folyamán miod nagyobb éli oagyobb len to a 
uemzet tragiknm't IAtolD abban, bogy a tét nagy 
hasafl, kiknek azf .. llk IIgyan"" ... 1 a lángoló .",ro
\.ettel dohogott. bemár t, az 6rette "aló eseleh&. 
ro6dueroben egywAstól el .. Altak. S'écbenyi Ko .... uth 
politikAj>l.lÓ1 .. ját IIlkoti .. it f61tette , S mioél jobban 
nótt Ko .. utb népnerdt6ge I minél merwebb lett 
köute16ui .. ol a dinautiA~,,1 ezelDben, ano'l inUbb 
nótt ~z6chony; aggodalma, hogy Kountb - "mint 
/I mond' _ .a ulv andalpu.ilÓl in ilUt.at~a toIl
zb.aivul bajba .. ini nomaeto\h. Lehet, bog)' .".,.. 
dalmzi, melyet rajong6 hasauel"1ltet<l " _U.,. 

, 



UN ITÁRIUS ~RTESITO , 
tfllyoge l6 ,·" •• fly ,· 16~ •• ~ l~ iOl t..,)I :l.ll. h"d.LI .. k ,"ol . 
t"k 1.··h,'I, I'''gy " b"ll ""IO'öbbn"k k4I'l" lw, m íut 
... /I '·/l I,bJgb .. " ",It, kIlW"bo.'II ,,,'m 1:\lolt Yul"" " 
)10",.01 ""',,,k h"lb :o , ,, U,,,, 1i"1,:,,, <:~" k lurrml ~ lmi 

"i~j("t6 ~·,. "K~I\'O '" , ó"'II"el Ir,,,,,, nwg I,ulol N~ I'~ ~ 
- mondj R S~oo ll\'''yl ,hogy II IlI ll J"~l!e lo\ ,",, ~~o· 
,IQ1"'bt h o "r. t:\r~luu .,Ió 10 _~ "', U~ hiA ha" . 'I',i lle tt 
""0\1",,,, ,, N otü\<\tIAl tU "' ''II.'':o rAu" meg "I\.elel 
Nóp~"ok" "101 ,.6 '''Orltlu,Ar, 'tl"lybcl1 eE t .. k~,~" l 
'"td. ' K ... uulhho.: ,.TóI'je br.. n omély"u,cl .. hogy 
WInik, ", i nd~n col.ullló" i" u(II . ilJ, ti e CIIIIk ll. 
I ,,~ u é r l, 'u, h l.~. n :' IJ" nln,b".dt é~ n~ l'ue .. \lIIg~1 

MIIgyaro ... r.g u,' :o rb" hnd..lm. ~1 "8 mi"de" r~ """ 
idol Ó. luolrt Il,,, , k(l(it:",, ",itl~ l do\bb Ió""i I~I , d" 
l1om~ok~ ... t(ibb6 UQUl ,,·U, lllur t mintlvn""k IIIog· 
yao bif. ... " yU>l pill ,,,, ,, t .. , mol.l" ha loporgott, ""lit mi"t 
o-dll VII U uré,,}' I " beellilul, "'10' od" '"'UI ~ 1,,1 ,;. 
"" l<Il'·'. Kl:i"'!ebb jll .. )}; Hlonb"" "gym:i~h(). uum 
I"d t>.k. ~~ ká l ,,~rt m ~ ... klUI1 .. nQ'Ulel i~ . A 
t(ib b_é~ 1(01611110 mulhl állott. 

,\ má~;usi ' '''llOk ,., ó aggódó u;"6bll i • • 'ij 
'olm ~ l1yt hoztak, A IlulUo«;ti ö "á1l6$~1l m"'g",,,,~ .. IIi$ r.t 
\\ i . run,ól,,; kUl,ItU. B .• tlhyáu)·j Lajol g.óf ul.ó 
", ,,v·,,r [oleló~ uliu i • • \U r;"""í b"" kolliZ6Ógj; .... 1 dllu l1 a 
" kijz lcked". i1gyi hl.rdt. A kMóbh lookij"utk"tou 
ll1Ium~"yck lil ()ub,," lu lk ~t még J0 1>\>1I 1I mugtijrték. 
K6pzelelbell 1 ~ t1:. " lut'lid"l",,,t, molyhen tc. I , "~r 
\uit" ;! rt lO·i lkol. A~ ógOOl lo~lItuu 1:'lIgb(:ll~kkd 
hi lla Konnth "ov"t. Oyij tro gondulaj"i u!mulO'\\llY' 
in'.helbe kergették .• \llllpotll kolRö bb kiu6 j .. , "It, 
"1 60·8.< oI\'ck ,·';gó" " lollat l. ;8",61 ku.óbe "cHe, 
bllr:lt/l ;VIII a bon fülr/hnuut,iláo t:í rgy:ol1. A bk~ i 

roudünég lI .onban ij$.xuo.til,·68~01 ... ;ldolt" . F: ltogluk , 
hol.db1ln IHtzkntaláat t", toUlI k. A kópzolód~" hog)" 
k~gy(\lIoniil mcg(i lik Óg k(i1bo" sd "beli b"rMj~" :lk, 
J oM ik .. S"mn bá"i,, :;k hi,te!QII h:llál" • Ii l>()li , ik" , 
hel)'zot ros~z"bb", l<lrd ll llÍf~ ogy "fgM,t o~ II,Un"ntb:'" 
halálba k ~ rg<ltte. Me~;m le a h(m fi Mnat. 

JQbn Stf''''art Moll ug,!'ik filozófiai órlukea(\,otlt 
"" ,'al kelulo, hogy ,,~ "ulbori.óge\ liUm I~he l elé.; 
gy:okr .. " figyu! ruclte,nl, bogy élt Ilg)"uer egy bül1l8 
e'lIber, kit Sokrl,te. ,,,,k hh·u.k. Szerény igéu)'''' 
fel ol ~uás(>u"lI "n 1It~ ,,! ;. lUog,íllal'itá~ $ro l óh rojtum 
beluJo."i , hogy II "' ''gy ~ r uem1et Iju it él ler",)',,; t 
IIo llllehot elóg gyukran ligyul Ulozletni, hogy ""H 
0lO'l"Ior onnek a tUI.B,ínnk cg)" nllgy fia, gróf 
!:>zóchcny; bh·.I!!" kinek umlókóoon dluozui OM "jJ' •. 
u Ulow l h U, hogy j ' rjou mind.", magyR' ember. 

Df. CslÁI Gdbor 

At AD VENTBAN november 29· til l 

ket~ve de(atán ts vao S órakor 

Istentis zt elet 
a Kohity-ateabaa. 

-

-
" A z unlt'rlzm us aly naKY szelle mi 
py ramls , hal Y r ' nkvetet.t 'rny6k'ban 
__ 6sz e n e lv'sz s a lAt klcs lnyd cQnk" 

A D!avld !'ere lle Ifj"H.\~; 1::-'yeS'lI t t e • 
elején tartOlla tiuhljlló kÖl )!.y01é'ét ' S~abó I .. t ~6 
lemondó elnök 11. k(lvetkezö besléddel btlc'U~tt~ 

Mélyen ti.delt KlllgyUlés ! . 
Kiné ellollódvll I a ki nem elélllldl vá,~ak 

nyomaut6 érzésével nyitom meg mal klhl>: Qlé. 
~Il n ket I fa vlllugondolok egyesUleti mllköd~m 
~e !d~t~ re , amikor nemes IGrekvheklöl és SZent 
lde!ahzfllu stól hevlIve elvAllal lam e tisztSéget lelkem 
Jnej!e jtik e ~ondolatok ; de nem kev~ abt érlem a 
fogyatékossága! j\ aL egyéb akadályoknak ezerféle 
hltlrAnyAt, amelyek C7. i d ~á1i s c~ 1 t lo! rhé! megne_ 
heziteuék 

BarAti kGr bcn nem egyizer volll>cszélgdésUnk 
t.i r~yB, hogy miér! nem lehel intcuzivebbé tenni 
a1. egyesUleti élelet s mi mi'ldann}'ian mi(:rt nem 
emelkc(l hel llnk anI!. az ts!mei magaslatra, amely 
egyedUl tesz képessé befln Un ke1 az ily célo k: 
szolgálatára? Magam is sokal foglalkoztam e 
kérdéssel s lIl t hiszem, nem egéncn ered mény. 
telt·n Ul. 

Eddigi egye~ (l\eH óletünk sikerte lenségének 
kétségte lenül egyik e1fog~dh.MÓ oka a I:Cly iség 
hiánya volt. Hogy et mtt Jelent azt mtndenki 
tapautalla mjs egyesületek éle lében. 

De ennél - sterintem - sokkal sulyosabb 
é~ nehetebbei'! leklltdhetö baj al, hogy at unitá· 
rius ifjúság n!lgyrésle nem látja meg azokat a 
111Agasabb és thvolabb cs6 célokat, amelyeket egy 
D.1vill Ferenc sz~ lIemében mükOd6 egyesQlet 
s7.0lg.1 lhat. tl J a mé l y~ 1l tiSd~lI t ~gok közUl é'7i 
valaki a jelen idOk nyomasztó ,,8 minden eszménYi' 
sége! kiö l6 hJ lását, IIJY én t reztem. De minden 
anyJgi kAOS% ~S min.lIen Ra~da s.1gi zUHés .vés.zt. 
jóslÓ szirénei Inellel t IS azt <l lJ ttom,. lIogy at umtárlUs 
ifjlíságna l: cJönör mC~ kelJ 1.11ma az t, hogy az 
éle tnek magas·tbb val6ságai IS vannak, mint a 
kenyér és az ~lve,et. AJ. ifi,ús!agnak éreznie kelJ, 
hogy cs7ményistg nélkUl nI.n.c,s maga sab~ célok 
lelé való törekvés. Az aj! Ifjuság, amelYik nem 
érzi cJ! l , nem IOhi b~ hivatás!!.t I Ez . egyf?rm.án 
vonatkoLik minden ifj ti ág ra, De ml .u!1nánus 
ifjak vagyunk l i!1I i ~t lIH'l!" kell áUm tgy ptllanatra I 
Et nem n t jelen \! . ami t álta l~bll n n embere~ 
értenek alatta: egy j61.rosszul Ign~atott Cgy~áZI 
szerveletel, kinyom181ott és . sokszor elfeleltetl 
hitté1eleket és v31lási formulakat s nem csupin 
n ezekhez való tartozandóság. ke.lIemes vagy ko.. 
ö ös érzeté! ' nem I Az uml!aruls ub forradal· 

z ntY'elent I Jelenti nt az örllk forradalmat, ahová 
~~gb6. ut6bb minden KondulkodÓ embernek el 
kell egyn er Jut ni~ s amelY, c sa~ a~~or ~;~~~~I 
ha a föld emberISége III r eg sz 
abba a tökéletességbe, . a~ety e forradalomnak 
, '"""',, ,'ctcn1i Aki ulII lAn usnak mOI1~jda mag,'rt" 

'"6 • ' h ~IlI!" mert mm ell cl 
annál sohasef!! le he~ar~Ó~ikUS jelennél $lebbet, 
valóst::;:tl, t'~ t~odkeé~ctesebbel Já t maga el6tl, ~ fII~ly 
r~~~(lleledll ; lIo Ita meg ncm u Unik. Al ulll tánz-



• UNITÁRIUS ERTESITÓ 

,k ; .~'! ,1 nélktll á térezni 
az unitá rius 

MerI a mi 
~ nem az ft ct.l.l ja, hogy 
anyagiakban nagy adminiu-

merIIIjOn hanem min· 
den egyes tagjál be a nagy és 
felséges munkába, emberiség, 
mint szegény magyar t a legered-
ményesebben szolgilhalja. Mi habűlunk és 
azér t nem találjuk meg (jn~agunkat, ,mert az 
unitáritmus oly nagy szeHeml pyrammls, hogy 
ránkvetcIt árny~kában egészen elvész kicsinysé
glInk I D.:: erre a magaslatra csak egy út vezet : 
II eszményiség útja. 

Félve és fájó é1'léssel gondolok arra. hogy 
az általam elmondottak csak il (rhisek unalmas 
hatásAI vAllják ki egyesekb61. Szomorú, de a mai 
kor embere tagadja az eszményiség,,', tagadja a 
javulás li az ilyirányu haladás lehetŐ!égél, tagad 
mindent, ami felemeli az iSUlpból és III abcso
nyabb érztsek korhaszló világából. De azért ki 
merné tagadni, hogya mi M.rsadalmi berendez
kedésUnk ezcrféle vissszássága nem norul uj i. 
~;h~i,k:;;i merné tagadni, hogy az a re!lenetes és 
" embcrfele!ti arányokat 0116 , 

t pusztitja a jobb 
i hogy ez ~é" ," 

I 

• 
nagy és sorsokat I 

S ul C$3k az . egyesülésben érhetjük el. 
Ette való 1e~1 a Ohid Ferenc ili lÍ lá~ e leyesülel, 
~Y .mlnden nemes szándékOl, minden Gtent 
bilfl Ide hordjuk össze, hogy munkAnk ered-

ményésebb lehessen, minden gyarlóságOI 1dY1lI 
hagyjunk l 

Ha mindenki ilyen gondolatokkal s ilyen 
erős elhalároussal ál az unitArius lobogó alá, 
akkor én hiszem, hogy ugy a ma&unk Slomorú 
jeJenén, mint 8'z emberiség kMOS ~gboJtiAn nem. 
sokAra egy szebb élei bizlalÓ reménysugarai 
fénylenek At s fognak kitartó munkAra buzdítani. 

,. 
8. 
9. 

'" U. 
". 
" 14. ". 16. 

Adja Islen, hogy ugy lCt:yen! 

Szabó Istl/dn. 

O rszáeos Gyújtés. 
(l. kOzlem~y.l 

". ",';" '" "' 19. 
20. 
". 22. 
2J. ". ". ,. 
:n. ,. 
29. 
30 
30. 
32. 

Adakouunk szíl/ból és becsülelblJI • 

polgárdi irnohriz iOl/ifási munkdlatoira I 



UNITÁRIUS ~RTESITÓ 
7 

P.ed·S6. 
heidelberst 

ldl : Nemes MiIrla " Culildi lIllol. ;lIzra16j .. 

Miután oly u.erentsés voltam hogy 8 hei 
ddbcrgi paedagógiai kongrelSuso~ cl08dásba~ 
Ismerte'hellem a .Csalálti Iskola" munkáját szá 
mos lelkes uevelővel jutollam érinlkuésbe. 'KUIO: 
nnscn a gyermek munkákból osszellllilOtt kis ki, 
flllUás révén igen sok és sokféle emberrel foly · 
tanam eszmecserét hisz 25 nemzet képviselőjéve l 
IOUötillnk ej egyllll kél felejtheteth:n szép hetel. 
Minden előadás. minden nyiivanos vagy intim 
me&beszélés egy értelemben kapoU meg kUlönösen : 
a tagok egységes szelleme által és ép ez a szel
lem az, amelyik az Unitárius i!rtesi tő olvaSÓit is 
kő:zelebbről érinti. Népek és lIemzetek annyira 
különböző képviselői százféle fo:m;'\bM és mégis 
egységesen hirdették a szellem fel&6bbségét at 
anyagiasság felett. 

. .Az 011 egybegyrillek lelkébe beviláglt egy 
kIS Jelképes epizód, amelyet a bucsil estéjén 
Marcau U, a kongresszus egyik legmarkánsabb 
egyénisége hcszédébe fűzött : 

~lIt lI.1t a padon a Neckár partján, egy kis 
baba JátsZOl! mellette a porban. A gyerek elfá
radva térdére pihentette piszkos kis kezecskéjét. 
Marcaul t egy önkénytelen mozdulattal r.1lelle ke
zét a kis baba apró kezecskéjére éi jól eselt neki 
amint érezle vérének gyor& llIkletését. A ba~ 
ezt megére2.le és mosolygott őszinte meleg gyer
mek mosolyáva\. Ö is szerette az idegen bácsit 
Neki ne~ voU a gyerek némel gyerek és ő &em 
volt a kIS babának francia ember. 

KlllOnben pacifi2.musról nem sok szó eseti 
de nem is volt rá 62.llkség. A levegőben voll: 
Beszéltem löbbekkel, akik részI vettek az edin
burg~ nagy nem2.Clközi paedeg6giai kongresszuson. 
Ott ugy mondiák, még több nemzet volt képvi
selve és '!lég nagyobb számban, de ott "egymás 
mellett", Itt lestvéri egyllttérz.ésben. 

QII sokat kellett beszélni oly pedagógiai 
elvekről, amelyeket ehelyUtt mar természetesnek 
tartottak. A .NemzetkOzi PaedaKÓJia Munkas2.0· 
vetségnek' . páratlan érdeme, hogy Ily szellemben 
tudja tagjalt meenyerni , de szóljon erről helyet
tem néh~ny szó a búcsúbeszédekböJ. 

A hga angol elnöke, Ensor asszony kiemeli , 
hogy a gyermek alkotó erejének fejleszIke 
amely minden gyermekben szunnyad, a nevelés 
ellŐ parancsolata. Ne legyen egyoldalú módsze
rekről , szabályokról, és törvényekről szó hanem 
anól a lelki köz~sségről, amelynek a gye~mek és 
lanltó közt lenDl kell, kölcsönöS szeretetről és 
tiszteletről. 

A merev iskolarendS2.er helyett természetesen 
kell alkalmazkodnunk a nemzeti viszonyokhoz, 
de az egész emberiség szolgAlataban meg kell 
I"badulnuk az emberiség eredendő bOneitől ts 
mlllduoklól a gAth1isoktóJ, amelyek a gyermek 
':%ft,n el61llMr. az utat. · Ne legyenek IIr6 szavak, 
ac' II,ek kt! "héten At elllangzottak I A kongresz-

stuS m~lyebb trteime abba . 
az eszme. A béke, a szeret:t, relIIk, valÓvi legyen 
érIts, a köJC9önös segJtaé& ű,. .'ágkö.lcsönOs meg
elllharcosai. VI nak legyllnk 

Vt!glll euk 
dr. Rollen ;,;, 

,uo. 
Az új 

s~t . a német elnök 
bUClubeszédéböl ' 
tes~é vAljon 81 ig~zs;\g 

mmtegy finom harang: 
hamburgi iskolák jel . 
TanullUnk a gyermek_ 

kell megneveInUnk 
e~yéni ereje 

.;;;,~ IS, hogy a 

rop~~n~~~~ 
alatt. 

találnia minden ,';;;g;;;,~: 
uLat törjllnk, a l'" 
megvalósitasAra 

HIREK, 
Telefonsz'munk: 174-24. 

. Jel.en számunkhoz 1'06tatakarél:.llÓu.t.óTl 
b"h~e~~Q I l."pot mcllók~ltüllk 1I2M~, hogy ",i",hm ki 
-:- ak, eddIg m6g nom fi_ erott 016 u U" itá riu 
Ettc.!itó rc - m 08t kij 'H1ychben mcgkütdbeue : 
30.?00 K~t. Ugy."pcxe.o eeekken u egyházi adót i . 
bekuldhet.k hh·crnk . • o\.z egyhbi ...:ló Ő6izegei : 60. 
IO~, .. 1:>0, 200: 3~ ?Ke r Itb. l..e gmagaubb egyhb i 
ado o~u"g ~,gym.lh6 koro"a. Akik lU idei elMi. 
uté~t éti adót megküldöttók már eddig, u ok a 
bh'c",k a c..ekklal'Ot a jöv6 ~ .. i eIMizetélI él "d l> 
~i.' tdé$ére bauIlMhatj ák . Stm al egyhaz, sem az 
u/sal/ nem tlhtl nlcg a hivek anyagi Idmogofása 
ntlkal. 

Istentiszteletek " t,holro.ba,, : Mindcr> " ~ . 
6:trnllp d. 0. II órakor az V., Koháry·utcai templo", 
bau. Minden bó második vasárDapJán délután 
4-5.ig a VIIJ., Caobfincz·ulcai elemi i,kotában. 

Advent el.ó 1'IIliirnapi'n, november 29·én 6. 
a kö"ukez6 ";l.árnapokoll . december ti , Ja 6. 20·:ln 
d. n. 5 órakor a Koh'ry ,"tcai l~ml'lombal1 1$1011 
tinteletct tartunk . A templomai fii tjük t 

Karácsony ü,,"e~n mindUl napon outunk 
úrvaceorit. 

Karác~nyla Dnnepelyt .. ,,,uló ifjú .Ag""k 
• :Utal~bao az u"iUri ... gycrmekvil:ig uoÍm:i ... (. ~ 
ben u évbe" i. rcllde~ :UdozatHu N,s,w,·ouégii" • . 
Dec. 22.éll d. U. 4 órakor \./lelj uk a karAc,,,,,,.f,, 
ünnepet ugynnell, ahel az Olótd ó"ekben, u en" 
góliku, i.blllk dfut~rmóben , I V. korHlot, SiLt6 ll. 
I. ll. emolot. 

Az Unl/drius N()szlJ~etslg tlnókslgt már 
most {tlkl! mindm udakozá elaldJot alfa, hogy 
~eKYen flszt az (J!lJmOnnep m/JnkájalJun. Adjon 
mindenki azt, amil tud. jdflkot, sntemlnyt, cukrot, 
!uhdl, vagy plnzt hdlás sure/et/tl kÖ$ZlJn elört 

ls a Nöu.6vttsig. 



Dávid ferenc Egylell ,· .. Ud'lOl o.tólyllnk 
I ~ -4n jléuwkon d. II. II órakor I<!"~ Koho1ry' :,:.i tOD,'pJon,nnltb .. ", IIll zog~"y ~ """ ff, .... In,,'rn~ 

16 ,I ',t ~'u"kh'm mll .. 6ul, zenc' ~. élllll< 
I~rl I' " " . . E ,., 'd' 

• , L '''I,ik ki nz el l61)' ",1'ho r4~. S t}' U 
"';."'0& ..... 21 lalll biJ'dil ~aCSO,(l az Alkolmdfly II/ca, . s:. a . 
. Magyar Vi/dg" i t/tum t~lfktr ,,'btu. A D""~ 
f"r(lll~ Egyle ti f~lol .. "d .• ohl • u,láo ... c .. h~dl 
lutálkozó! '~hd r u"ta l mol!ut~ wInllen hó első 
péntekjén megf.rtJuk. 

Kebll Tllnacs Ulkl Ulrt II bud.peet. ClI'rllll.,... 
1r.üzllégben doc. 1\ án d .... , fl 6. II lel1t6ni hi .. .. lIIl 
ha" _ M<!geI6z6Ieg, doc. a ·án (<:8liliJ rtök) d . u. fl 
{,rako,. a (lndl.dgi Uizuudg, doe. fH!n (IZomba· 
Ion) ,I. ti . 1'> ó .:.kor II HitólolJ ~ NovoMsilgyi Hi -
• oudg<lk üM>"lJnolk. 

Unitarius rendőröknek b tc n,inteletut tart 
"'H','19.é", ~.lltÖrt(j k Il. til G 6mkor Józan Mikló' 
pü_ptik; ~i k{oriu •. 

Angol társalgás i Óra Óra mindou hó r. ~_ 
lll. ik p~utekj~" ,I. u, fl-G órliig a lolkóui hl· 
,'at"lban, 

Missziói hirck. Mi~niói lQlkónUnk, dr, 
C_iki GMHl r legutóbh kót h~lr~n, Gyulán, ~8 Oros· 
h:\."" tartott tRtll"tintOllotQke1., Mindk~t helyen 
uelllc.r,k unitfiri">i(>k, h,,"om máB "1111:\_" órdoll16-
d6k ia eokan vQlIilt r~ut ,,1. l ~ tolltj8ztel !!te n, A 
Mi~ .. i6-H,\~ i" IQrn{olll~>l. iig)'!! lI"nyi ra hu l:ldt, hogy 
egy",tőrc két telcp~ n , " l'O"grá~~ · lIti 6. a Már i .. . 
Val~ri,, ·lelojKlu kót IA~{o.b" lJilkültödlottek egyolomi 
ifj ai nk, !Imig: a Miuzi6i-B~~b:u> mcg fel~lő l"kád 
tud a vozetó'óg ifj íilll&i ouho,,,,1 bbto81\.i1ni, 

Lel készek f igyelmébe . Dectmbtt ho folya
nrdn tgy minlsziul rtndtJet irttlmtbtn mJndtn 
Idlcm t.rtotlk halOsdgf blzonyltvdnnyal Igazoint 
csaldd/ dl/apotdt, vagy az obban bedUotl valto
zá.sokat, klJzvetttnQf a kultunm/n!ntúfum JI. 
Dgyos:tdlydnak. 

Htrek Erdélybtll . Aa ~';gyhhi ~·6tan:\e. no
"~mber hó ~, ·ón 1011 Kolo~n~rl. 

. Baró Petrlchevlch-Horváth Kálmán Ilgy. 
hb, f6gondnok, aki hou~" iuoje fógondnoka Ilgy
bilunt""k. ijr~g korAra • bctcg,6gére blvatkol~", 
lemondott fligondnoki tn(jh.ó~Agár61. M~lya~l!e' 8"j
n~!attal ~ f~jd"lommal vo~ulik (udomAl ul mi ,. 
II UO"'on\ hlrt. mert J>~triehtlvich .Honáth h4rófltl 
olyau ló&o."<lO.Ok vo"u] vi' .. a a t.o~(jk ony Qgyh,bi 
" Idtól, ak, mindenkor ",'It.6 tiÓTI" volt I'lhpijkllnk. 
nek II>. ~gyhá:t. 1(\1)'0<1 gondjai kö,ijtt ~ .. Ió " ooo t.(j,bell. 

I':;rd ekes hlrt k"l'lu uk II Kolouvárhoz kijzol 
0.6 800~*t kiju~lIhöl. Az ot"",i u"ili\.rluw templom 
fal~u .. k j .. v(t.lI.~a klJlbon AnWny .. Mih'l)' 1Q1kólz 
régi rr~~k (,kQak uyo wJtra bukkan! . VigyA ... tra in. 
totte a munkAooobt éli u akóttökQt hlvon Kolou. 
~á ,,61. Három hatalm", XtV. ÓlI XV. nhlldboli 
"OIk61 t.at'ltalr. I1lhbé·kevd.W ópon. Kolo",on '.:1._ 
joe taná rUIl k 1\ mdemhlkuk tUrlÓnolÓt i. ",ogl.ta, 
amit ""lanllll,. lk 1J1I'i"óullti folyói rath"n klJ, tUnk. 

Az elaG unlllirlul papi belktat6 NaQ'
enyeden. N"agyenycdi jolQl1tótwk IZOrlnt Ilarab" 
Miklóst, a nagyenyedi el.ő "nitárius lolUut e hő 
II;-';n iktatták be p~pi hin\.illAba. A belk\.il\Áll t II 
nagyllnyedi reformMu' t.emplomban HOton O)'örgy 
dr. unitári... pü.pIIkhelycu", 'ViÓg(lZUl, abeiktató 
i,tent.iutelcl~n .. n .. gy(lnycdl IInltlírll1llOk teljel! 
.zAmban Rut"ottek. Barabá.t Mikló. en)'ool hivoin 
ki"m a Maro, -"ölgyi noiUriullOk j6,"'"\ i, gon
gozlIi fogja. 

November 6·lkl ... 11'- fll tél)'lInkön dr . 
C.iti Gábor miuziói lolk ~ullnk " IlItott nlvllnkbtoD 
emUkel " .Iognagyobb magyaro_ uak. !:Széchonyi 
hazafias jellome, hl"ö lelh, biul ... a M alkotó aka 

rata t.1rult rol " Ulm plom hallgató közö,,_éjto elótt . 
Ké t Ivéd egyházi dalt éuekelt Pándy", 8joll Ain6 

lirn6, akinek gyönyörft hanRla - .. k",ceak a ulve 
- aranyat ér . Kadicsfal"i I'QrltQhe F.YI\ go rdonh_ 

m(iv6unöt neU! el 68xőr hallottuk mo. t l . ';l voxettel 

é~ rem~ljiik - kérj;lk - nem i. "toljllra. 

Teadé lutánunk. amit nol'. 8-:\' n ll . ll. fl 
órakor tartottunk a Vizcupp Tár"l.á& term~ iht". 
igQII dg h,mgulatban folyt le. A riatal~Ag t,111 Coll 
ib Aliut:! jövc\lo lem II 3 i fj(O~Agi oUhon liI •. ('ló 
bC81,0rz~~drc fordíttatik. Hál:'v,,] hU iu i. mCj! 
c ml6teznilnk N6nől'eh~gil"król, alll('I )' IICk lelke. 
vezc Ui i ~" '"gjai mllguk adt.1k öNue il IcA t, .ül.Q · 
ményt, hogy millé l keve.abb kiadá8 terhelje I' 

jövod elmel Várjuk a következőt. 

Széchenyi eml';k~nok áldoztak novomber 

8 li n az egén oruigba" a magyarok. Tem plomok

ba ll ln! i8kolátban, táraadaimi egyOlU1otek lill ne
p(llyein róla nólloU az ige. Koháry .utca i templo· 
munkban roggel 9 nrakor küiölI hteutiulfllelen 

gynjwtta ... eg a l emlé kok tliré t J óun 1'ikáriu. 

ul1'et-Iolkel elragadó l"n",1ó beUédbeD. 

November 12-6n "olt II N6növotlég IQg
llt6bbi gyöléJe a lelkÜai hfntalban. MJndtn h6 
md!;odlk csiit~rtlJkin d. u. 5 6rakor bibliamagya
rbaUal egyb6kötöt gynlétt tart II NÓlJlhotlég, 
amolyre 1Z0rolettel ruegh l" minden é rdltkl6dó uni 
táriu. ll8lIzonyl. 

A Protes t4ns NOszO\lttllg kódmullb ét 

hizi ipari kiállitá8R október ~1_\.Ól 26-ig &artcU R 
pesti Vig"dób"ll. F.~ ,. ProteHt.'\u NOnöoettó&nek 

ro:>8o<lik ilyen kiálll"'.a ó. mondhatjuk, hoRJ' 14t.
uot~ a rokozatoll h"I,,(M. ó. II ru6ratck kiu';lela
d6$e ugy " r6ndil~ó. mint akiIiUlUi. mbóul 

ally",,3 tc ldlltelÓllon. H~dp volt " t"""ly;, uebb 
,, ~ i,l ei. 

Reforméciói emlékDnnepélyt tartottak nl 
idé n it október 3 1 Ó" " raformlltllt, 8\'11ngdlfkn, 
ée ""iIMiu, Ollyh,balr.. HalAI", ... mogDIQadQlá." vett 
a "'''I?yar protc. tá". vit~guak al októberi IInneJ'l~I)'. 
06loló\t a to mplQmokban, " 16 a Nlgl képvi.eJ6há •• 
blln, a roformá!". Ulotógiáu 61 II K~lvJn-"rI t<o lll 
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plola-.a folyt a ne"uelee nap lunl6l1:uóWnall: IIn_ 
a.,' A 1I:'P"ilelóhll~ba".. három prOte1Un. ,gy
.... lelki ~<l~érti , d •. Ra~a.. Láuló, dr. Raffay 
tündo r .. JÓlan Mikl~ elnöll:ől tek. If,. kö_ön.ég 
" ... Rlban lI:öséletilnk nagy.~ait uép .. ámmal I't· 
battllk fo-iltlkr ng nómetoflldgi lelk6u, KaUay ov. 
pil.piSk, I"'M !Mndo. egyIIt . tao" u6noktai ""'n 
Jósan ,·iUnn. imával zárta bo a prOlelttl.o. IIgy* 
biUak idei ok tóberi tlDoeplélát, amo11"011: beu6doi, 
ir'"ya, hangja, a jé~usi ueretet uenlho" tIIIIv6.· 
lI:e:rot uyujt a~ ö.uel lI: er08~lé"y egyhbatuRk R 
trtutll.l igaullg ~. békoe6ég diadal ra aegltá.o ó.· 
deUbelI. 

Postatakarékpénztári csekket 

mellékeltQnk, 

hogy mindenki bektlldje lapunk ellIliletési dljAI 

Csak a Jóakaraton múlik lapunk lenn maradba I 

•••••••••••• ~ ••••••• n •••••••••• ••••• 

Macdonald voltaugol mini8ztoroluök iUjárta 

alkalmával, aZ előkelő .. end~g tinlol u t~ro ndolt 

yaceor'n , a miniuterelnöhégen J Ól:>" Mikl68 .. i

kiriu t i. jelon ,"olt I ott a lkalma uyilt, .. ,"olt 
allgol tormáoyelllöll:llet, az ,rdélyi I.kolll.t nomo.u 

an .... , köl!>o!>_en pedig a~ éretl8égiző i fJ'dk k,ílvi 

riája f,lől lelvilágo.itált Dyujtani. 

Az Unlt.rlU5 Egyhazl Igazgató Tanacs 
ok1.6ber 7 · b tarlot~ "lIde- gy6.ló.t. A tllnács fáj
dalommal '·ette tudomásul, hogy ,·il:\g' Olllllko, (Ir. 

HaJóI Béla nyug. minuteri lau{t.clol kö.i felligyeM

golldnok !>reg kor:'ira 8 boteg~égóro '·l\ló h(v"tko' 

zinal, lemoudott eln öki tiszlségÓfÓI. $',lyol veute· 
tég u ő távodu, mert Sz ő egyénidge. ogyhba 

i.bti lIo rote lo, II jöv6(jrt val6 aggodll lm., f'rado
~_ a lcgs61yOtabban reállknebeted6 id6lJen lot 

liO' mBlltello ",eg egyhbunkat II ven6lytől. Jónn 
Mikl6t "iUriu. egyh,,"i elnöt ,,,után bell{imolt :u' 
elnölo.i!eg ,lintéutt figyetrÓI. A jeleutéHk anrá n 
• vallbtan!tb, 1\ fili~k letentiutelntekkel való el . 
I"tba, a Mi.uió Haz' figyei I t(l repelt.ek. ~'0Iy611gyek : 
a Hald!k.y alap ldnevuéoJe, a lOagyaroruág lelké· 
azek nyLlgdijio té~e" Itb. volmk. A~ iuditivllnyoll: 
lodu Barabás htvo\.n hódwezőv:l.lltrhely i lolkóoz 
S iodi lVII.nyM "otlO tárgyal" ali\. a lanlk •. 

Po1sirdl. i egyhá3közdgllnk papiMd.l ~. 

Imabi\.dt eternit palli. .. al bofedtolk. 861yOll miUiókba 
tertIIt II • tatarod.a .... anyagilag .u~ny cgyhh· 
kÖllllgnek. F.ddig a kiadott ktl1~g(lkn(lk e~(lk ro'nt.
-aY felcl ~rtilt meg adom'lIyokMI. II múit fele "'lj. 111,& jónlvelo. megértő UwogatlWlt. 

Vit~~ F~Is~eghy JBnos .. Mt a KorlIlltnyKÓ 
nr Pikto ... ilgyhzt~gi elnüknek Ile~\'zte k, . Uj AllA 

ftát n ,,~. kö:mpéu foglalja el. Sd .. MI ~flt"l61unk. 

A P rotestBns DIákmen78 , I melynet IU
tahl.llál - I.t.,,mnek j6.,.oll-"MI _ anlL: u\!g(iny 

u"itáriua. egyotomi h~llg .. t.6 i~ ~,ke~lk "apou"" 
6jra felhhá.",l fordul n~ áldo~"i \.,,,16 ~e ak".6 
közönségbe •. !lár u""donn.ll flllkerosik adomáuyaik 
kal ogye.ot, Il~ oz [nég mind"g ke,·~. an"ak IL 
2&0 -SOO di{.tnat, aki .ol.u<lrul orre a jóVik"ny 
iutézrnéuy re. Épe" II..IIll rt e." lon ia lelM"'juk tebeVi. 
kerenlyéll IOlt..-é reinket, gondoljanak ifjailIkra '" 
'=-j,ten utj,n _ Icgilllcnet :>bban, boll.)· ho ... ! 

jutbananat ifjaint II " mindennlLpi kenyé."·hcz 

Adományok d r. RaYlLlI IAulóné IX. , Rád"y·u. :l8. 

eimre tüldendők . 

Rev. W. H. Drummond angol lelt~. test· 
.. ériink legközelebhb a Dllni~ban éló unitAriullOht 

Mtogatj;-U1eg, abol nagy Iclke,odt1ncl kéIL.ülődn&k 
a z egyl""bak 'l"iMguövel.86gi titkárjánat fogadádra. 

A Nagypénteki Református TArsasag 
"Erl$élJet.Otthona" r. b6 19-1ln éR 22·én ünnepli 

founáUaaliu"k 25 O\~" ódoroulóját. 1893- ban 

Nagyp~nteken hét melegnh-iL eIDber II JhuI uo
roteté ről beuélgetYG (Igy olbllgyolt. gondozatlalI 

t i~ fitit Uttak az uld .u. Ez II ti~ fiú ébreaztette 

le] uf .,. iikben nz elhatáro.:bl, bogy egy tárllll.i!ba 
egyesülve "gyakorolbaldt" i. a jézuI; .. eretetot. 

Önz(ladtik I)l\n~eikilt, /p·újtÖltck málotlól 6. 
1900, bau folépiilt al OtthoII. 25 f;" 6. 2ó Ie:íuy 
lolt a lat6ja, akiket vall{i8l1s nevelé.ben roue~itettok. 
MogmenteWlk " tosti\ket-10Ikiit<l! ~. eh-c~z~.től: 
No,.ember 22-6" ezé.t n,lmtt hálál a Szil,lgy, - WrI 

.. ··~1y~n 
reforndtu K ternl,lomh"n htonnek. Az U"nel'" . 

. ··k Id ·tál e,,~h~.""~ "c~6· "melyen Ha,·au p ,b~<l pru',. _ . 
ben JÓ."n Mikló~ ~ikár'u. iid,·ösli Di",~nr M6z<18 

"fib,.1 " jubiláló .• Sserotet Tár.,..ágot. 

••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 

Dávid Fer enc Egyesület 

vallásos estélye 
december 4-6" d61után 6 6rakor. 

Utána baráti találkOZÓ' 

•••••• •••••••••••••••••••• 
~,. .. ....... . 

fe]dős kiadó : BIRÓ LAJOS. 
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BIRTALAN LAJOS 
kárpitos és diszit6 

BUDAPES'r, VII., AKÁCZFA-UTCA 58. 

E'lv~1I31 angol bór-, s:uolon- ts IUggönydle1!téaeket 
IQv:1bW 1J:3badOll .116 ollomán ebédIO-dlványok, 
rugl:anyoa !gybelétek, ma lrarok, ablllll:rol6k k~szl. 
lését és lut1lk p.irnl.drJ t a legj ul ányoaabb áro'l. 
Vidékiek IOron klvOl pontosan klszolgáUatnak. SZ!. 
n)tgek, fllggönyök mtgód.dt ~5 molyl&l&nit.t~ 

ftllalom. 
, 

IfJ. INCZEffY 
o. P. 8 "tal enged~ lyueU 

Budallcst, Vllm~,~O:',~:~.~~; Ul' i m ,. 

l A Társas~u 

• • 

eTd~ly1 vonalkoulsu n~praj1i, irodalml~$ 
történelmi kiadv~nyal megrenl!elllelök: 

Bu~apest, VI., Vilmos császár ·ut 55. sz. 
• 

••••••••••••••• , ................ . 
Két~ 1 három_ es negynyilstös : 

zék~ly házi szőttes! 
sztalkcnJc'\).;, törQl kOzOk. k' 'l1yh<l ruhák : 

stb. megrende!hetök: I : 

U e a k Miklós ! 
lIi lrokol'urfKllál : 

: Lakása: II • 

• 

Kádakat 
PlIottonyobt 

Bored6nyeket 

Tragacaokat 
Kocsiréazeket 

kész.ltDn 

V., K.6.1mb-a. 21. Telefon: 5-34 

BERDE hflJOS 
cipészúzlete 

Budapest. II. Batthyany-utca 48. szam, 
ka titek. Javltbl 18 

1l.1::m~s.trdpök nak81crO 

és összllallgz6 harangzatokal a legfinomabb 
harangfémlHvwetbDl, Ilszla csengésit, előre 

megállapitott szavatol! uj hangokkal 
tiz évi j6tállá mellett 

harangszerelvényekel forgatható vas koroná
val, harallcállványokal hengerelt vasból, SUl
badonáJlÓ, valam fnt fekvő elrendezéssel gyéri 

t üzoltási szerek és 
s z i vatt y u k gyára, 

harang és fémönt6de 
BudapI! st. IV., Lcmb· ",tca 343. 

Villan.,os IIlCRIWÓ: VlIci·u l , L1nl: !.~PRyá r. 

Telefon: 95- 50. 

, Prém jános szabó mester 
• 
: hilrokonoknak 3 n8p; Am~1 "Io:;sóbllan .il", 
: b~m,jf~l" rubava"Ast, r",ditJSI, li>lZlitUl stb. 
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KER , TÖLGYFA-UTCA 14. : • 
• n. Ipc!I~ lőrllK_ulca 65. I'cJc:III~ ny{1fntI'''(/~lü: "'tnl lUImUI. 

• 


