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az. unitáritts egyház történetében, Ezeken a helyeken mondotta ki az orstág~ülé5 elóbb Erdélyre, azután egész 

Magyarországra nézve, hogy az unfürlul van" beve~ vaUb (recepta religio). - , 

mmánuel. • 
.A SZlh anyáv! lesz és fiát Em"á"uelnek revezik, 
vagyis magya' ul: Vtlünk az lsten!· Málé ev. I n-

Ez a mott6 megvan az Ó.testamentumban is, Ezsaiás próféta könyvében (VII. 14.). Az 
twa ogélista éppen azért idézi, bogy a mult Olf'gsz!'l1telt h:lgyományai\'al támogassa és hitelesítse azt 
a világc8eményt, amely uj korszakot nyit weg az e mberiség t Ör u;ne lébeu . Pedig bát mindössze arról 
vau szó, hogy egy kis Gyerm ek fog sziiletni. Örömne k" és f,í jdalomnak gyermeke, akinek sorsa közös 
a mi sorsun kkal. Alig jön a világra, már is ,'eszély fenyegeti ártatlan életét. A zsarnok nak nem 
tetszik, hogya nép ktirében elterjedt hirek szerint vet élytáraa támadt a kis Gyerm ekben. Amolyan 
trónkövetel6, aki a maga gycogeségéveI ás gyámoltalanbágával meghóditva a sziveket, veszedelmesebb 
reá nézve, miot a lázadók fegyveres csoportja. Ha ra j ta ál lana, ba t61e függne, eltiporná, megserumi$iteoé, 
mint egy férget, amely véletlen ül ut jába té,·edt j de nem tE'lheti, mert a kis Gyermeknek hatalmas 
patrónusa van. Hatalmasabb, mint a földi kirá lyo k : az Lsten maga, aki szüntelen Veje van, B még 
a nevében is _ mi ntegy játszva _ jelzi, hogy m it akar vele. J,\zt akarja, hogy mind en Gyermeknek 
ez legyen a oeve: Emmánul'l - Velank az 1<; len. 

Ebben II oévbeo s a hozzája füzött szent várakozásban enyhül a szülő·anya fájdalma. Aki 
maga is élet·ha lál között lebegett abban a válságos órában , most, hogy nem ének magasz,to9 ósi törvénye 
szerint r':lctot hozott a l'ilágra, nem gondol többé a kiállott veBze(lelmekre, Csak örveodezni és 
hálálkodni tud. Úriil a sirásnak , amely az 6 biiszke anyai szh' ében olyan, mInt az angyalok muzsikája, 
S amikor az els6 mosolyt csalja Gyermekéne k gyii ayögó ajkára, az már kész imádság, a melynek szent 
hevületében egybeol .. ad ·az ég s a föld. A meunyei "Atya is lehajol, hogy ölébe vegye "egyszii löU 
Fiát", ak iben álnja és szereti iidvözili éli megl'áltja az egész cwberiséget. Lam lám 
ez a Gyermek iguáo _ Emmdnu;'. Benoe és körülötte, játékai ban és uavaiball , tettei ben és törek· 
véseiboll, k.önnyeiben és moaolygása iball, szent ·haragjában és testvéri szeretet4'\ben, kisértésében és 
gyózedelmében. "éres verejtékében és kereszthordoúsában, halálában és feltámadás ,iban - lsten 
UJn vdUrlk! . . . . ,... • la 

Engedelmei Gyermek a bölcs6ben és engedelmes Gyermek a kereszt k llll1l1 kozott . , . "B~ • 
I(lgyen erte u örök Alkotónak, a mi közös mennyei édes Aty ánknak ! I':nnél szebb millsi~ még Ii~nk l rc 
se "árt ezeu a rö ldöll · és ó ezt a szép miiisiót ezalatt a 2000 év alatt, mióta é j, Illeg IB val6sltotta. 
Ó fedezte fel a GJ'er~eket a mi számunkra, A. gyerm(lket, akibe,.n 1~/en van or/ú nk. ~ A~i t eg,ygr

el 

lIZ 6 kicsinyei közlll CBelekszilllk, azt 6\"ele cselekedtük., Ó adta szivei II kbe a ue re tet parancs,~~, ,~z,lII k ba 
az ll:ltennck igéjét, hogy ezek.boll már itt a földön örökéletiink Jegycll j s a vele ralo szaut kozosségben 

is át meg á térezzi\k, hogy Islm von velilnk. .. .' ibe 
Az Idő méhéból most vall indu lóban egy uj embertipu., ak i aszazadok szózatat tette 
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. ké őt és hnsonlatonngát majdan mcgvalósitjn. Milyen nevot adju.llk. 
önti 8 Ill:lga nHl~nn lll: Istell Pk k" ó 8zámára? Milyen ajándók.ot "igylInk ? Nevo legyen, nUllt 
IIc~i ?, Milyoll C81.I1~got dlnS8z1,1I. . ~ ~zezéreljel1 hoz!';:\. millt ogy ko~ a lwpkcleti bölcseket, a Szeretet 
örok Hlóktól fO~\a'·'kEnl,m4~.uene 'f"igyiillk neki mást, C9at II Sztvunket ... 
caillnga ... t\Jl~n{ II pe! 19 Szerkesztó. 

Jelkép. • 

(Thomas Carlyle, 1795-/8BI.) 

A jelkép részini titok, Ii.aint kijelentés. 
Fontos, amit elhallgat, és rontos, amit klm

d
on

b
1i 

Úgl}, hogy ebM/ a If/okzafos, ntma ~es~é . 
sZli/elik Illeg az Igazság. E lég, /la rafekmtüfj~ 
(y. egy Ilyen t?yszerij pccsétre, ~agy . m~ ... 
l!Uués::iesen kidolgozolt jcfllénvre s mdrts ml'gerlpk 
annak be/só lor/almát, az /eMvel csak fokozódó 
jelen/óségét. 

1ft a képzelet mlsztikus csoda világa ha!.al: 
mdba kerill és teljesen lekDfi a mi szegényes kulso 
vildgunkal, oz éT2éksurvek prózai biro1off!1át. A 
jelképben, az Igazi szinbolumban, mindig van 
v3lamf ami hol f;'i'z/dbba", hol homdlyosan, .reá~ 
vezet ~ Végtl'len Szellem megjelenési módja/ra. 
A Véglelen itt rgo;beolvad a Végessel .. n dUal 
lesz ldtha/ól'd és úOY$2ó'IJdn elérhelóvé. Ilyen ,s 
ehhez h'lSonl6 jelképek vetc' ile és kormányozzak 
az ember t, aki boldogsdedl, avagy boldoqtalan-
!dgdt ióriszl ezeknek tudhTlja .be. Ak~rva, nem 
nem akvf/Ja minde" olda/ró/ Ily!fl sZlmbolumok 
veszik körlil Ol emberi. Maga a Vilrígezyelem 
is ill lajdonképpen a lereml6 ls len roppan l jel~épe. 
S tegyük mindidrt ho~:d hogy az ember IS a 
maga lelki vi'dgJb ln Isteme mulat vissza. Vagy 
taldn niflcs mrlyeM szim;olikus jelen/ósége 
mirdannak, amil te.tz ? Nem a titokzatos. isteIIi 
erö nyitJ/kolik mrg azokban? S1ó l'al, leltel ls 
dldozattal nem a maRa örök Evangéliumá/ hirdeti-e 
a szobudsdg jegyébm, mint az éiet, a term~s!et 
es a történelem folyloTI megojhodó M, s5iása? 
Nfncs eC!leflen kllnvhó a fölJ Itá/án. amelyben 
ne az Ö gondolata öltött volna lestel . Minden 
ldthatójel e S!erlnl aláthatatlan dolgok hordozója, 
S amily mér/ékben szimbolikus, rgyben a /eg
szenitbb, i/ö va/Osdg. 

l e/kip né/km oz ember tanácstalanul dllana 
ebben a uildgban. Szüksé:7e van reá, mint a 
mindennapi kenyérrc. Azok a'; igazi nagy korszakok 
az emberiség töf/éne/ében, aml'1I ek felislTlerték ts 
,!a ~yra becsilltek a je/hip mi;ystg~s, erkölcsi 
Jtlen!öségél. Benne lá'Mk - a telek s:em ei~'el
az Lsfeni akarotnak hely lia is idöhöz kötött 
Illeg nyilat kozását. 

Legszebb jt/kép oz, amikor az iró es ' költö 
a maga aJkolá, dban pro/Nui /f/ORas/a tra emelkedik 
s at 6 Istenét a IlOg)l WU/ re elfogodj a és az 
Orlikké\i~ I~t megil/eM i mádattal veszi körül. Ilyenek 
avalldsl. Jelk lpek. S nem is valfds, am !/yiknek 
nlncstn Ilyen telekemeló Cll meglllJugtató súmbo
luma. ~ kmllnMz.ö korokba n' ;1Ids, Illeg mds 
kulturdIlS (okoza t mellttt, termeszt/eseti ingadozott 

és változott ezeknek a rat/ási jefképekntk tafajdon-
kfppelli értéke. . 

De tgy nem vdt :ozotl, Es nem váltOZIk. 
A pzus Krisztus tegnap és ma és mindörökké 

~1?y~naz" , , '. A legmagasabb isteni jef~~p - a 
Názáre/Ili akinek élete, történele és tamtasa egy 
Jlj vlláf.,o t' Mrt' föl a mi _ szd'1!unkra, Az ember~ 
gondolat 1ft eltft t. a te/opontldl: ez a kriszh~sl 
keresztém/ség. lelkep (symbO/tim) ugyan ez IS; 
ée a ta'n ilomes/er tökéletes szere/etén él [og\'a 
fej szo'gdlt OZ Drökkéval6sdgra, s arra, hogy 
1I (1~ mitld mélyrrhatóbban fog lalko!zunk s Igaz 
emberségét istenes szándékainkban és cselekede
teinkbell mutassuk ki, 

P. b. 

A vallás jövője. *) 
Majdnem husz éve annak,. h~gy Erdélynek . 

egyik vidéki városában, az Umtánus Lelkétzkör 
diszOlésén , sza badelőadást tartottam a" Vallás jövő 
jéről." Reámutattam azokra a veszedelmekre, 
a llelyek a vallást és a velc e,gybekötött szerves 
intézményeket kivillről fenyegehk s nem hallg?ttam 
el azokat az örök lődő hibákat sc, .amelyek vIstant 
a belső frontot gycngítik, ingadozást kettve ~s 
elégedetlenséget szit va a "fa lak közöt!". Most, IS 
jól emlékszem, hogya théma annyira l11ag~val 
ragadott, hogy alig s alig tudtam rámondalll ~ 
megváltó Ament de mégis csak be kellett végezm 
valahogy, mert' más elöaMk is kBvetkeztek s 
tudvalevő leg él hallgató közönség IUreimévci nem 
tanácsos vi sszaélni. Gondolataimat akkor Emerson 
nyomán haladva épilcttem volt fel s I~em is voll 
okom megbánni , mert hiszen IS egyike a XIX. 
század " Represe nlative ~ férfiainak. ,,' 

Most megforditom a thémát. A vall~s JBvőJe 
helyett a jóvö vallásáról kivánok értekezOl. S hogy 
el ne tévedjek a nagy tömkelegben, amely ezzel 
a kérdéssel kapcsolatban meg~yilik elöttel~, most 
is vezctöt választok, Még pedtg olyant, akit a sa
ját hazája is, az Amerikai Egyesült Államok, elsö
rangu vezérszellemnck ismert el még életében, S 
ho'gyha az olyan demokratikus polgári államban, 
mini Amerika, szokásban volna a szen tté avatás, 
most a nyáron törlént elhul1} ta után , akár kano
nizá lhatnák is. Vagy nem ezt jelenti az országos 
részvét, amely a 93 éves aggastyán csöndes 
el'l ítlásakor mindenfelé megnyilvánult ?! Egymás 
utan siclitck elismerni a ICfkil1önbözObb körök, 
ir~k, tudósok, államférfiak azt a nagy szolgálatot, 

.} Dr. Charles IV. Elio /nl/k, :I Harvard egyetem 
nemré8,lben elhunyt hire, !~ekto -dnak értekezése (1909. 
iul. 22.) nyomán. 

-
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melyet cz a gondviselésszcrU férfiu hazájának és 
az emberiségnek leli egy áldásteljcs, hosszu, 
munkás és eredményekben gazdag élet folyamán. 
Ezek a momentán megnyilatkozások nem a köteles 
udvariasságra vannak alapitva, hanem más, meg 
más szemszOgbOI tekintve il távQzónak patriar
chalis alakjál, egyiknek cz, másiknak az a jellem
vonás kedves s valame nnyiből kialakult egy 
harm6nikus egyéniség aki korlársainak bil szkesége, 
a jövendő nemzedék előtt pedig bizonnyal ugy 
fog tundökO]ni, mini az igazi tudásnak, lelki 
nemességnek és a felvilágosul t keresztény hi tnek 
mintaképe. 

Or. Eliolnak jellemző von Isa: a lelki egyen
suly. Mini az exakl tudományok mtivelöje, sokat 
tud , dc mini ember, soha sem felejti el, ho~ y 
neki szive is van s éppen szeretetreméltó sziv
jósága és keresztényi HIreime az. ami öt a szó 
I~gszen ebb értelmében emberré teszi. Ezért mondja 
róla egyik tisztelöje, hogy Ő .. az élet mUvészetének 
nagymestere" . 

Negyven évig volt a Havard Egyetem rektora 
Egy ik kollégája keresetlen szavakban ismeri el az 
Eliot korszak óriási nevelő hatását, ami az egész 
nagy Commonwealth szempontjából a legfontosabb 
Ezl a korszakol a szellem i függetlenség és a 
csorbilatlan demokrácia jellemzi. Nagy kiváltság. 
ha valaki az ő kormányza ta alalt jutott az egye
temre. 

Dr. Gordon, hires szónok és egyházi férfiu, 
igy nyilatkozik róla; .. Nagy szolgálatot tett a 
Hazának, mint kiváló nevelő. Valláserkölcsi éle
tünkre is nagy bdolyással voll az ó példája. 
Kiváló egyéniség, emelkedel! szellem. szé les látó
kör. higgadt itélet, örömteljes és diadalmas élei: 
ezek jellemzik őt a legjobban. - Mindenkivel 
csak jót tett, ebben állot! legnagyobb öröme. " 

Egy bankar az ő megfigyel őké pességét csodálja, 
midőn igy ir dr. Eliotról: - .Nyilt fej . Gondo
latait kri stálytisztan fejezi ki, mintha élő oraculum 
volna. Goncrolatai lelkesedéisel töltenek el, nevet
nek és teUre buzditanak. Bátor sIószólója szociá
lis vonatkozásban az igazságosság kibékitő eszmé
jének. Az lsten atyasága egyuttal az emberek testvé · 
riségét is jelenti az Ő 5zámára. 

trdekes votna tudni, hogy mit mond róla a 
saját papja, akinek templomában· ez a nagy tudós 
késő vénségében is ugy imádkozott, '!Iint egy 
gyermek. Mintha csak a mi Brassai Bácsmk volna 
amerikai kiadásban l Nem csoda hát. hogyha 
ugyanegy thémáról értekeznek s mind a ketten 
alátámaszt ják azt az iga~ságol, hog.y a term~sze.t
tudós éppen ugy lehet hiVŐ lé ek, mint akárk~ !11as 
ember fia , mert az alázatos tudáti és a felvI lago
suli tiszta hit egymással nem ~sszeMrhetettenek, 
sőt az ilyen ec\atans" esetek tanusága szerint egy' 
mdst magya;ázzák, k.iegésziti.k. Oe hát lássuk , mi! 
is mond róla a saját papla, dr. Cr~thers. aki 
maga is lsten kegyelméből való lelkipásztor és 
irÓ. Or. Crothers ezt mondja : .. Or. Eliol egész 

• First Unitarian Church - Cambridge - Mass. 

e~~~r. t?nm~ga. a legnagyobb nyereség az amerikai 
cIV IlIzácIóra. Hatalmas egyéniség. Azt mondja am t 
gondol s azt gondolja . amit mond. Egész~é es 
élelfe.1fo~ása mell.et! fegyelmezell lélek. - A n:gy 
an~en~a l RespublIkanak e/sö polg~ rd (fi rst citizen) 
aki IlIZalommal tekint a jövőbe." ' 

)egyezzUk még fel. hogy a béke-mozgalom. 
n~k IS állandó hive és hathatós munkása volt s 
ITIInt béke-követ egy időben hivatalos kikllldetésben 
világkörUli utra indult s misszióját mindennIl 
hiven teljesitette s kivált a távol K~let udvaránál 
maradandó hat st váltot! ki az ő határozott, férfias 
fellépése s emellett . "agy lelki fin omsctgra valló 
tapintata és- mind~neket lebilincselő es magával 
ragadó emberbarátt szeretete, lit a misszió és az 
ember - egy. Amit magara vállalt , arra lelkét 
tette rá. Nagy tudásánal csak mélységes hite volt 
nagyobb. 

A legnagyobb Puritánt, akinek "szava döntő 
sulylyal birt a Nemzet válságos óráiban". en nyi 
oldalról tör ént e lőnyös bemutatás után ideje volna 
talán megszólaHatnunk, hogy ö maga beszéljen 
mások helyeit. Hátha igy még jobban me,.;értjük 
és megismerjUk az ő nemes vereHl egyéniségét, 
akinek a társaságban egy félórát ellölten i nemcsak 
kellemes, hanem egyutlal kész nyereség is. A 
nyereség természetesen a mi oldalunkon van ez
ultal is. mert a halhatatlanokkat egy tanácsban 
OIve. mi magunk is lassankint átataku lunk az ó 
képíIkre és hasonlatosságukra, amikor is ké tsze~ 
resen igaz az ismert szólás-mondás: "si mi/is simi . . 
lis gaudet." Próbáljuk meg hát az Ő 5zintájukra 
helyezkedni gondolatban s hal lgassuk figyelmetesen. 
hog)' mit is óhajt Amerika legnagyobb fia nekünk 
súgni a ,?jŐIJÖ lJilflásáról". 

• • • A jövö vallása: ez a ci me annak a közérdekü 
felolvasásnak, amelyet dr. Eliot 1 909~be~. egye 
terni rektorságának utolsó évében. a nyán t~eolo
giai tanfolyam ra egybegyiilt v logatott közönség 
elött tartolt. Az olvasó elött meJlán ugy IUnhetik 
fel az egész dolgozat, mint at ő végrendelet~, 
amely egyutlal tanuságtétel, testamentum, a. v~lIas 
örök értékei mellett. amelyeket a haladó Ido. cl 
nem törölhet és a mesterségesen táplált közöny 
ki nem irthat. 

Röviden érinti a tanfolyam egész ·anyag.át, 
amely felölelte a vallás, erköl.:s nevelés. egyhaz
kormányzat és a lélektan kérdéseinek e~ész 
komplexumát s most ö teszi rá a ko~~nát, am.lkor 
a legmagasabb horizont távlatába álllt]a he mllld
ezeke! és besorozza a vallás szolgálatába, amelynek 
a modern élet tényezői között is az első helyet 
szánta. Ezenközben olykor sulyos doJgoka~ mO,nd, 
meri a hibát soliasem igyekszik lakargatm. Ugy 
van vele, mint az orvos, aki a keJevenyt nem 
ráolvasássa l gyógyitgatja, hane!" annak 1!I~reg
anyagát gyökerestől kivágva , mlllfe~ felhlvJa a 
szervezetnek többi egészsébe~ részel.I, hogy ön~ 
magukból te meljék ki és áltlts~k elo .azt az IIJ 
szövalel. amely a hiányt pÓI Ini van hlv~tva . . 

És ezt tOle senki zokon nem veheti. Ne UI 
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vegye. Hi!zen Ő csak azt teszi, amit . minden 
lelkiismeretes embemek a saját benső világában 
is meg kell tennie, amikor a vallásos eszmék é,s 
sociális igazságok !isztázásáról van sz.ó. Amit 
jónak lát és érez, iJzl egy hasznos munkába~ 
töltött életnek gondosan IeszOr! tap~sz talata l 
alapján. ki is mondja, azzal a megszlvlelend~ 
óhajtással, vajha ez a gondolat, a maga f~rrada l ml 
szellemével, átalakitaná ~zokat az egyháZi szoká
sokat és intézményeket IS, amelyek ~ vallásnak 
csak külső edényei, de nem képezhetIk és nem 
merithetik ki annak erkölcsi tartaImát. 

• Ilyen értelemben hivatkozik az evolutio tör-
vényére, amely az utóbbi 50 év alat!· a gondolkodó 
emberek vallásos felfogását gyökeresen megváltoz
lalla. Mint szintén a demokráciában és a sociális 
haladás körében jelentkező és nagy erővel előre
törO uj eszmék egészen uj fe ladatok elé állitották 
az egyházat. 

Lehetetlen figye lmen kivU I hagyn i uj abb idő
ben a filozófia és a vallás mélységes kapcsolatát 
és ·egymásra való ulallság ·,t a modern gondol· 
kozásban. 

Ilyen általánosa n elismert irányzat a tudo
mányos észle/etek te én, az energia fenmaradásának 
elmélete a világmindenségben, ahol minden átalakul, 
fej l ődik , Hsztul, nemesed ik, de soha, sehol semmi 
el nem vész. 

Ezek mind nagyban befolyásolták mai fogal
mai nkat az anyagi és sze llemi világról , amelynek 
képét ma már más keretek között és más szine
zettel konslruáljuk meg, mint valaha , mert ma 
már magunkat is oda számit juk a nagy teremtett ég 
végtelen láncolatába s bár elismerjOk, hogy a 
fazekas ma is azt tehet a sárral , amit akar, de a 
t e remt,ő lsten mOhelyében még is öntudatosan 
engedj ük át magunkat a nagy Világ szellemalakitó 
müvészetének. Bizonyos értelemben mi is teremtök 
vagyu~~. Biz~nyos mértékig mi is teremtjük és 
átalakitj uk. saját magunkat. S éppen ezen a jogon 
lesz belőlünk .önállÓ és fele lősségteljes lélek de 
azért m!ndvégig engedelmes gyermeke a k'özös 
mennyei édes Atyának. 

Ezt a fe lfogást az Uj-Testamentum modern 
magyarázata c~ak megerősiti . S ennek alapján 
készséggel és J óleső érzéssel álla pit juk meg, hogy 
a vallás - ha méltó akar lenni alapitójához és 
meste ré.hez, az Ur Jézus Krisztushoz _. a haladás 
~s a feJ,ődés szolgálatában áll. EbbOl következik, 
ogy ml ~den hátsó gondolat nélkUl megbecsüli 

az .egyém szabadságot 5 a maga egybeolvasdó 
ercJ.év~1 eJOsegili a szellemi JT'üvelOdést és a ' 
soclállS eg)'üttmoködést. 

E~en a magaslaton megállva és n u odtan 
szlttekmtve magunk körül a modern éle/fe~sé es 
!~~ga tagába, nvilvánvaló, ho 'y a vallás nem ö~ök 
1 ~t~ megállapitott séma, hanem _ mint minden 
egy - folytonos fejlődé nek van alávetve A 
:~';;,\~ é~~:Zt vallásos go.ndolkozásmódja év~zá
val1ástudomá:dr~ vá llozIk:. Az, öss~ehasonliló 
elOttünk az k YI IS em,~tI bl~onylt, amI kor feltárja 

o a az ~nntkezésl po'ltokat, amelyek 

az összes vallásrendszerekben egy közös eredetre 
vezethetők vissza, emberi gondolat, emberi érzés 
s a-z emberi akarat nem tagadhatja meg önmagát. 
Legfeljebb az történhetik meg, hogy az egyik 
vallásban az egyik, a másik vallásban a másik 
tényező jut tulsulyra s ezáltal meg is szabja 
an nak karakterét, de a közOs vonásoknak, az 
alapelveknek domi náló erejét meg ne m változtat· 
hatja, mert azok isten i eredetüek. . 

A vallás nem zárkózhati k el a körülte nyazsgő 
élet eleven árját61. A tudományos ismeretek bő
vOlése, a szabad kutatás és az igazság szenvedé
lyes szeretete, kivált a XIX. század folya mán jó
tékony befolyást gyakorolt a vallásra is. Ennek 
örvendetes következménye az is hogy a vallásos hit 
és gyakorlat inkább alkalmazkodik a mi korunkban a 
közfelfogáshoz és az egyház viszonya az emberi 
társadalomhoz egészen más, mi nt aze lőtt. Mintha 
egészen uj vallás lenne a mi mai val lásunk ! Nem 
az egyes tételek vá ltoztak meg, hanem uj fény 
derittetett az .. knak gyakorlati fontosságára; s most 
már ez a szellemi átalakulás lassank int átmegy a 
mindennapi életbe. Még a tömegeket is meg
mozgatja a maga dinamikus erejével, mert a kon
templat iv elem mellett ot, van benne egy száza
dok 6ta tétlenségre kárhoztato·t helyzet-energia 
amely csak a len ditő kerékre váU, hogy munkáb~ 
álljon, s a maga munkájáva l ujabb és ujabb ener
giát termeljen. 

Az adott helyzetben mindnyáj unkat mélyen 
érdekel , hogy ezek után mi is, a kifejtett álláspont 
mellett, dr. Eliot eszméje a jövő vallásáról. Es ö 
nem sokat teketórázik. Igazi tudományos mOgond
dal épiti fe l a maga tételeit s azokat kézenfekvő 
argumentumokkal simogatja. Azt is megmondja, 
hogy milyen lesz, azt is megmondja, hogy milyen 
nem lesz - a jövő vallása. S amint illik, e lőször 
a negativ oldalt meriti ki, elöször a romokat ta
karja el, hogy aztán nyugodt lélekkel szentelhesse 
magát a pozitiv tényezök egybeállitásának s eze
ken a piUéreken épiti fel a • messze jövendő 
egyetemes vallását. ... ) 

Mi is hOségesen ezen a nyomon haladunk, 
hogy az utmutatót megértve, el ne tévedjU nk s az 
Ogynek. amely egy életen át annyira asz ivOnkhöz 
nott, ez állal is szolgálatot tegyOnk: a tanitványo
kat oda vigyük a mester lábaihoz, 

Ez a modern m ster nem pap, nem theologus, 
nem bölcsész, hanem-professor, az exact tudomá
nyok ~jvelője s speci II - vegyész. Az ő lelkének 
konyháJá~ó l v~l~ ez a "hétszer megtísztito t ezUst," 
amely bizonyi tja, hogya szabad Amerikában a 
a . val~as nemcsak .a papok dolga, hanem m ndalon 
Világi embereké IS, akik 'a vjJági papság .. sunJ 
n~p~' duoramát ~S lerfa tt önltinJ fJ ~sz ilt magukra 
s abban az Urnak beszéde szerint lélek és élet-

• • van mindenkor az ö számukra. 
. A mi mostani mesterOnk, dr. Eliot szertnt a 
l~vJ val lása nem fog kOlső tekintélyre támaszkod
Ol, Szerinte a modern világ elOtt már nincsen 
absolut tekintély. Ezt tapasz alhat juk mink is min-

• PcrCelne Kozma Flóra könyvenek el6suviban (1908). 

• 
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elen tberi: a politikai korm4ttyzalban . .az iSkolai 
tlutlésben. az egyházi éS családi életben egya~ánt. 
Et ntm azt teszi, ho:!:y imnlár egyáltalán nem 
~Iha szükség vezetőkre. Csak annyit jelent, hogy 
ml a mi vezetömket nem követ jUk többé vakon 
hanem kie légitő és, megnyugtató magyarázatoi 
k , rUnk és várunk mindenre, amivel sorsunkat és 
boldogságunkat egybeköt jUk. Spirituális tekintetben 
fennáll ugyan még a ködös törenelmi multból 
származó p~pai f~k.intélr a római egyhazban és 
fennáll a ml . paplros papánk nak", a Bibliának a 
tekintélye !l . protestáns egy ház körében; de mind 
a kettő mans sokat veszlelt ösi ~ rejébö l. A sz !
badság utáni vágy mind nagyobb téri hódi! s 
mOvelt emberek közt sz6 se lehet arról , hogy tovább· 
ra is térdet-fejel hajtsanak a ré , i bálványokn" k. 

A jövő vallása nem . Iesz a természeti erők és 
tüneményel< megszemélyeilése .. Nem keresi az Is
tent az Olyrnpuson, vagy a Sinai hegy tetején, 
sem az O~eánok végtelen hullámmezöin. Azért 
n~m utll sit ja ' issza a természet b,m'tt ságál, a kill
VIlag szeretetéI. De ezt, anut maga körül lát és 
észlel, csak külső ábraza tnak, csak külsö köntös
nek t~r' ja és a teremtményt nem téveszti össze 
scha Tereml6vel , akit a saját lelkében figyel, ural 
és szerető-féltő gonddal magába zár. 

A jövő va llása nt m csinál cultusz! az ősök
nek, jóll ehet azoknak érdemeit elismeri, életadó 
példájok.at követni igyekszik a saját lelkének de
rengő VilágG mellett, amely a korrektivum elöl a 
n aga kára nélkill el nem zárkózhatik. A jövO 
vallásában a "választott nép" fogalma ismeretlen. 
A jövő vallása nem fogja a vallásalapitót - legyen 
az Jézus - Buddha - Zoroaster, vagy az idők 
méhéböl még kiemelkedő nagy szellemi vezér és 
tanitómesler - az egy igaz élO Istennel össze
téveszte~i, azonositani. S elzel igazságot szolgál
tat a ml el ső püspökünknek, Dávid ferencnek 
akinek állásfoglalása a keresztény dogmáknak eze~ 
az ütközőpont ján hitelt és létjogosultságet ád a 
-!Ili. kicsiny unitárius egyházunknak. Neku nk ugyan· 
15 Itt e .IJazaréstben és egyebUtt, min t unitáriusok
nak, nmcs és nem lehet szentebb hivatásunk mint 
bogy a jövö vallását, annak állandó térfoglalását 
a szivekben és a lelkekben, szóval teltel és áldo
zattal, elOkészileni igyekezUnk. A jövO vallása is 
erre az e~szerU jézusi alapra helyezkedik, ami
kor prófétai hangsulyt kölcsönöz annak a jól is 
mert, de kevéssé alkalmazott bibliai mondásnak : 
.EljO az idO és az most vagyon, amikor az igaz 
iihádók imádják az Atyát lelkében és igazságban .. ... 
Garizim tetön, Vagy Jeruzsálemben il Sion hegyén 
nihcs kiváltságos üdv és nincs Jtivéleles és kiiáró
lagos isteni Jelenlét, mert "az lsten lélek és akik 
öt imádjak, szükség, hugy lélekben és igazságban 
íniAdiAk.1Í 

Éz az emelkedett szempont már aKkor is ott, 
a Jákób klitja mellett, a jov6 vallása volt; de a 
sok mindenféle idegen elem, amely ami Jézusunk 
egyszerU hitét a századok folyamán emberi talál
mányokkai és sallangokkal ruházta fel, az erede
tiriek szabad érvényesülését, a saját önző érdekeit 

!artva stem előlt, mindezideig megakadtUyotni 
Igyekezett s csak rgyes na~y lelke.knek a M r 
ku soknak, sikemIt helyreálliiani a status ' quo n~~:'
a rokon-lelkeknek egymással való társalkndAsá,· 
egy!nással való ö.rök, szcnt testvéríségé.t, az Úr 
Jézusnak Mlyegelt hordoz'Ján az O test UkOn. 

A jövO vallása n~m az egyé ni lólétre és biz
tonsáwa, nyugodt megélhetésre helyet i a fO gon
dot, Illctve nem a maga szempontjából, h /Ulcln 

els~ sorban .a. mások boldogulását mu nkálja és a 
~Ö2.Jó t m02.dllJa e lő, akárhányszor a saját érdekei
nek a rO'Jás.íra. Nem az én egyen i üdvösségem a 
fO cél, hanem a fiam, nőm, szomszédom barátom 
hazAm s az egész emberiség üdvössége ' amelyből 
sel kit mesterkélt ráfogásokkal és nemielen esz
közökkel kizárni nem szabad és nem lehel. A 
bí\~bállat is csak ügy ér vala mit és 'Igy van lát
tatJa az emberek közöl! és érdeme - ha czt itt 
emlithetnök - a2. Isten e lő tt, hogyha lIIin egy 
S2.ent ragá ly maga ulán von százakat és ezrá ct . 
a meglérés evangelium i 'Jilágo~ságban és bCkcs'""l 
ség ben. Egyébként, mint kOlső forma a gyakorlat 
többet árt, mint használ i meri az egyenl az erkölcs 
parancsai nak laza értelmezésére szoktatja rá s a 
bUnbOl, i11etve az embernek .lrrn \aló hajlandósá
gából kOlön kultuszt csinál. Milyen más szellem
ben járt el az a tanítómester, aki ezeket az aro ny 
szavakat véste a Pokol kapujára : "Sok bUllcid 
megbocsáttattak, mert igen szerettél I" 

A jövO v:lllása nt m fog az áldozalok végnél
kUli skálájában kimerillni. Nem ismcrheti el, hogy 
a bemutatott áldozat már maga is érdcm és mint 
ilyen. mások számára ls helyettes elégtétet gyanánt 
számitható be az Örökkévaló atyai szine elöl!~ 
akinél csak az: egyéni szolgálat jelent valamit. És 
nem az, amit pénzen meg lehet venni, akár sza
bad tetszés, vagy pláne kiválasztás alapján lehet 
osztogatni boldog-boldogtalan nak. Nekem ugy 
tetszik, hogy az áldozat eszméje még ma is kisér', 
nem csak a dogmai tantételekben, hanem a min 
dennapi gyakorlatban is. Ezektől a barbár szoká
soktól jó volna már egyszer mcgtisztitani a XX. 
század keresztény világnézetét, mert Istenre ferde 
világot vetnek. Nem méllók se az emberhez, sem 
egy igazságos Isten fogalmához. 

A jövő vallása nt'm fogja igénybe venni azo
kat a héber antropomorf jellemzéseket, amelyek az 
emberis~g gyermekkorában talán a könnyebb 
megértéshez szükségesek voltak, de amelyekre m~ 
már a mai kor mllveltségi szinvonalán semmi 
szUkség nincsen. Isten ma mAr nem járhat, mint 
valamely óriási ember, kutatva a l'aradicSOl1lkert 
esti szUrkilletében a bujkáló emberpár után; vagy 
ha Jár, akkor tudjuk, hogy annak ihscen!i"ozdsa al 
ember leikiismeletében megy végbe ; mmt .ahogy 
kétségtelenUl tudta ed a szent iró maga IS, do 
hiányzott az a2.1 elemzO kifejezCs (a lélektan) B 
kortársak primitiv gondolaidból s ezért ~elletl neki 
a tétel magyarázata végett a mese költ61 nyel~é
hez folyamodnia. Ezek S ehhe2. hasonlók mmd 
elavultak s legfeljebb jóindulatu mosolyt keltenek 
a XIX. és XX. század felvilágos'lU nem2.edéke elött. 
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A jövő vallása nem lesz borus és kes~rü, ön
magába elvon uló askéta sors. Szótárában .Ismeret
len lest az anathema. Nem a halál g?ndJa és a 
bünbánat bántja. hogy csüggeteg tekmtetét még 
az égre se merje emelni, hanem ellenkezőleg, 
teljes mértékben óhajt örülni az élet apró, ártat~an 
örömeinek. Nem a csunyál és a gonoszt kereSI a 
világban, hanem a szépet és j.ót. a~elyet .a maga 
és a mások számára élvezni óhaJt; mert ezek 
őbelőle is hasonló eneimeket váltanak ki s lisz
tilják, emelik és nemesitik a. közsze\Je ~et. Az 
egészséges testi szervezetnek IS ezek adják meg 
az aditő kedélyl és a szellemi rugany~ssá.got. S 
ha mégis találkozik - mert ez a mal világban 
még elkerü lhetetlen. - a g.onossza l és ~nnak ezer
iziglen ide beékelt Ivadékaival, annak Jobb termé
szeténél fogva ellentáll s igyekszik azl s annak 
még emlékezetét is, magából és környezetéből 
gyökeresen kiirtani, 

Azt mondhatná erre valaki, hogy szép-szép; 
de hál cz mind csak negativum. Mind csak taga
dás. De hiszen előre megmondtam volt, hogy 
előbb rombolni fogunk, hogy a régi helyére ugyan
csak posi1iv alapokon felépithessük a jövő va llá
sát, amint azt mi hit U nk szemeivel már eleve el
képzeltük és megrajzoltuk. 

Most tehát következik az új Credillak egyetlen 
tétele: Hisae/t egy Istenben .•• a többi tétel -
lJa volna még ehhez hasonló - mind csak ezt 
az egyet magyarázza. ezt az egyet világit ja meg 
a maga részleges és időleges gyenge világossá
gával. Vagy lalán nem is szükséges gyertyát 
gyujtanunk, hogy szemünk elölt teljes pompájában 
lássuk a napot, amelybe Izrael népe még bele 
nem tekinthetett, de amelyet mi teljes szivvel és 
lélekkel élvezünk és élvezhet minden ki, aki lelki 
vaksággal, nem veri meg önmagát. 

Dr. Eliot szerint, új lstenfogalomra van szük
ségHnk, hogya jövő vallását biztos alapra épit
bessUk. N~m vetjük el teljesen a régi fundamen
t UrylOt. ~1I11 abból még tartós és biztonságot igér, 
bel l!~sztJ?k - ha nem is szegeletkő gyanánt 
az uJ épületbe. Szükségünk van a zsidó Jehova 
határozotl egységére. Szükségünk van a keresz
ténység "Atyjának" örök irgalmára és szeretetére. 
Szükségünk van a' fiz ikusok ős Energiájára. Es 
szükségHn k van az élettani tudomány Vilalizmu
sára. A jövő vaJiásánali tisztult felfogásában mind
ezek benn~ foglaltatnak a maguk megillető mér
téke sz~nnt: ~ogyha végső elemeikre bontj uk 
ezeket, ugy IS kl . fog tOnn i, hogy az első _ 
Igazság, a má~odlk - Szeretet, a harmadik _ 
Erő,. a negyedik - t:le!. Ezek pedig mind isteni 
tulajdonságok. S nekUnk ezeket a magasztos el
veket be kell olvasztanunk a jövő vallásának 
rendszerébe. Hadd mükMjenek együtt ezen a 
fenséges lerrénumon, az emberi lelken is, szaba
don és akadály talanul, anélkül, hogy határsé,rlést 
k~vet l\énck el ; hiszen úgyis tudvalevő hogy 
rm~ezek egy magasabb Egységben szétv'álhatat-

t
anu egybe '~mva boldogit ják a teremtett világot 
s az emberISéget. 

A végtelen Szellem befogja és áthatja az 
egész Világegyetemet, csakugy, mint az emberi 
lélek befogja és áthatja a testet és résztvesz. 
mint egyenrangu tényező , annak minden mozza
natában a csontok és velők oszlásáig. Igaza van 
tehát Pál apostolnak, mikor I stenről szólva ezt 
mondja: "Öbenne vagyunk, élünk és mozgunk-o 
Más helyt is hasonló értelemben: .. Az lsten 
mindenekben - minden I" 

, 

Az új vallás tehát - ha ugyan nem ősrégi 
és egyetemes - teljesen is tökéletesen monofhel$f~ 
(egy istenh ivő = unitárius). 

Ez az lsten nincsen távol egyikünktöl sem. 
Ott van, 011 él, hat és teremt minden egyes al
kotásában. Körü!öttank é,; bennünk, alattunk és 
feleltünk semmi sincsen lsten n ~Ikü l. Erkölcsi te
kintetben ö a végnél kali tökéletesség. amelyet 
lelkünkben ideálisan megrajzolu nk. Mindenki a 
maga Istenét. S minél humánusabb érzésU és 
gondolkozásu vala'11ely nemzedék, vallása is annál 
tisztább és éle·tel jesebb leend. 

Az új vallás tehát méltóbb képet fog nyuj
tani nekünk első sorban is I stenrő l. Olyan képet. 
amely teljes mértékben megfele l a XIX. század 
emelkedett felfogásának az emberről és a termé
szetvilágról, a!l1it már fentebb is érintettünk. S nem 
zárja ki végképpen a többi érdemes, szent hagyo
mányokat se, amelyek egy tiszteletreméltó multról 
ránk maradt. 

o Az Unitas elve különben más téren is érvé
nyesUI. Ott van például: a tudomány. A tudomá
nyos felfogás is az Egység felé hajlik. Abból in
dul ki és arra épiti a maga rendszereit. A min
dennütt jelenvaló, örök Energia, amely mindent 
éltet, nem hódolhat be a dualisztikus felfogásnak, 
amely a szel1em és anyag, Jó és Rossz Sátán és 
a Krisztus, emberi gonoszság és isteni igazságos
ság között osztja meg a birodalmat. Isten imma
nens volta kizárja azt, hogy ö az ő teremtett 
világától visszavonuljon s továbbiakat, mintegy 
kényelmes páholyban ülve, a puszta természeti 

'törvényekre bizza. A világmindenségben, a tudo
mány fáklyafénye mellett, másodrend U okok kaJ 
operálni nem lehet. Aut Caesar, aut nihil. o. A 
mi sorsunk se lehet itt a földön valami bujdosó 
menekOltnek a sorsa. Mi mindenü t - otthon va
gyunk Mindenhová - haza megyünk . o . t!s 
valljuk meg az igazat, hogy mindezek ből kiindu lva, 
lsten se lehet idegen a maga világában. 

Az új vallás elveti az ember elesettségének 
korlátolt tanát, amely megfosztja őt szabad akara
tátó!. amelyet úgyis önkény t alávetni kész a ma
gasabb isteni akaratnak. Isten ellen való véteknek 
tartja, hogy olyasmit tanitson, mintha az ember 
javilhatatlanul és megfellebbezhetetlenUl gonosz 
volna . és hogy már t ermészettő l rabja és pedig 
feltétlen rabja az alacsony szenvedélyeknek. Akik 
ezt tanit ják, men tséget faragnak a hivatásos go
nosztevők számára, akiknek tetteik elbirásául, né
melykor mé~ ez is (a terheltség) - enyhiló kO
rUhneny. Az új vallás Hivei határozottan vissza
utasitják ezt a páriáknak való felfogást. Vi ssza-
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~utasitják már csak azért is, mert nem egyeztethelő 
""-Össze semmiképpen S~ a milvelt ember humánus, 
,.t isztult istenfogalmával. Csak a homályt örökitné 
-meg közöttünk az ilyen vak istenilélet ; pedig mi 
.már Jézus óta "világosság fái" volnánk és az 

..:.apostoltól megtanultuk, hogy. a mi Istenünk vi-
3ágosság, és hogy őbenne semmi sötétség nincsen". 

Fokozatosan, lassan, de bizonyo~an és vissza
-vonhatat/anul - igy ébred az lsten öntudatra 

mibennünk. Kijelenti magát a mi örvendező és 
reményked6 emberi kebelilnkben. l!s kijelenti ma

:-.gát az egyes fajok lel ki világában . Kijelenti végal 
...;az emberi nemzetség egyes kiváló képviselöiben 
-egye:ernlegesen. Ezzel nyomja reánk kitörölhelet
.JenÜI a maga szellemének, az örökkévaló léleknek 

élyegét, amelyet k1)z1)nségesen egyéniségnek ne
- ~!ezilnk. És az egyéniség nem valami titokzatos 

valami. Megnyilatkozását, annak Kil(1)nMző mód
~ jait, figyelemmel kisé rhetjilk a mindennapi élet
. ben, amikor egyes válságos helyzetekben a kiváló 
...egyéniség az, amely lecsendesiti a háborgó ten
d gert, az egyéniség az, amely maga is jóllakik, 

mik1)zben megvendége li a sokaságot. Katasztrófák 
ridején az ily rettenthetJen lelkil. bátor emoere_k 
( tartják fenn a rendet és mentik, ami mentheto. 
t Ez az egyéniség elsősorban a lélekből táplálkozik, 
.. onnan meriti kifogyhatatlan erejét. S ennek a lé
; lek nek is forrása és é lő kutfeje végeredményében 
• .az az lsten, aki a világegyetemben és az embed
~ ségben szakadatlanul munkálkodik s az óból újat 
i hoz elő. 

Az új vallásnak is meg lesznek a maga Sz.entjei, 
ha nem is kanonizált szentek, de mint örök Időkre 

'_ szóló szellemi vezérek, tanitómesterek és felfede
::zók s a szabadság, tisztaság és igazságo~ság 
_ apostolai és mártirjai. Az uj vallás a maga Igaz 
. értéke szerint megbecsUI és tiszteletben tart min-

den olyan nemes emberi tulajdonságot, amely -
-na emberi korlátok között is - hasonló azokhoz 
. a tulajdonságokhoz, amiket magában az Istenben 
, dicsőitUnk és magasztalunk. 

EgyszerU, természetes hitvallás ez: nem bo
~ nyolult metafizika, nem bOvös-bájos szertartás és 
nem megcsontosodott dogmák gyUjteménye, ame

t Jyek nagyon is emberi eredetuek s a kényszer 
. által, amellyel azt az emberek lelkiismere-tére 
erösnkolják, még nem válik megdönthetetlen 

'igazsággá. .. . 
• Az új vallás egészen betöltI és elfoglalja HI

...-veinek lelki világát. Nem lesz kil lön dolog az 
élet és külön dolog a vallás. A ketton~k határai 
és tényezői egybeolvadnak, boldogitva mindazokat, 
akik a saját l elkilkből hozzák felszinre az új hit
nek folyton gyarapodó örökkévaló életilnk gaz~a
gitására szánt kincseit. Az új regim-ben ,.a JÓ
jóakarat az emberekhez" nem lesz puszta jelszó, 
hanem mindennapi munkaprogram egy boldog és 
.meO'elégedett hasznos munkában gyümölcsözö, 
lstl~'nben lakózó és ' benne szállást vevő lelkek 
'Számára. . 

Az új vallás természeti vallás. Nem épit !l 
-.J:sodára és a bűvészetekre. A természet törvényeit 

tiszteletben tartja. Semmi, ezekkel ellenkező, elött 
be nem hódol. 

Szertartása, ritusa - ha lesz is _ csak 
lélektani célokat szolgál. Inkább környezet mint 
~rta~om, mel~ magát az Istenséget akarná kime
ntem és ~ saját átalakitó bűvkörébe vonni. 

Az U] vallás papjai: fel világosodott férfiak és
nők, akikn~1 a vallásos elmélyedés második ter_ 
mészet. Akiknek olyan önkény t jön az e17ész mint 
a lélekzetvétel. Férfiak és nök. akik o s~{vesell 
beszélnek és még hozzá értelmesen beszélnek a 
szent dol~okrÓI. ~i~álóan képzett egyének, akik 
az emben lét socláhs vonatkozásait eleven élettel 
töltik ki. Ilyenekre mindig szilkségUnk le sz de 
természetesen a régi, elavult felfogás reklám~p61_ 
szerei nélkül. 

Az ui vallás hivei is szembetalálják magukat .. 
ebben a földi életben a halál, a fájdalom, a Rossz. 
problémájával. Ezeket eliminálni nem lehet. ÉS> 
fölösl eges is, mert hiszen minden attól fngg hogy' 
milyen szemmel mérj uk végig ezeket a 'mult> 
jelenségeket. A halálból - uj élet fakad. A fáj. 
dalom nemesi tő hatását mindan nyian ismerjük. 
A Rossz pedig azért van itt, hogy H~lvegyUk vele 
a harcot minden oldalon teljes vértezettel s diadalra..
segitsUk a Jót, s Szépet és az Igazat, mint hitilnknelt 
és életilnknek igazi szentháromsagát. _ 

Az uj vallás körében nincs dogma. Nincs 
tételes pontokba foglalt konfessió. Nincs kivételes 
szentkönyv. Nincs hierarchikus szervezet egyéb. 
mint a kri sztusi jóság és szelídség lovagi gárdája., 
mely meghal, de magát meg nem adja. Mu.nka
mezeje széles e világ. VégtelenUl egyszeríl és éppem 
ezért tartós és maradandó. Hiszen jól tudjuk, hogy 
mint lathatat/an egyház eddig ez kapcsolta egybe 
a jók és igaz3.k testvéri nagy birodalmát. amely 
mindig együtt munkálkodott a világ üdvéért és. 
bolpogságáérl. _ 

Nyugodt lélekkel állapithatjuk m~g dr: E~~ottal. 
hogy ezek igazán ~egérlették azt az I stell~ kIJ:len
tést amely Jézus Knsztus egyszerü evangélmmabaa. 
a .titkok-titkát tárta fel mindannyiunk számára ... 
Mert ez - a jövö vat!asa. 

JÓ&iln Miklós. • 

• • • 

Aki jobb emberként kél fel imája vé

geztével annak a. imádságát meghallgatta, 

az Isten. 
Georde Meredit~ 

• • • 
Az imádság.- ime ez vallás.- ez a 

valódi vallás. 

, 

Auguste Labatier'>. 

, 

• 
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Az Ige. 
• .• ._ 'e1l6 elllbi'r ff'lj"jtl n lt ~ fAjds lull'k 

..,. ml or a ..... .FöldÖ 
. nln lIlaIt, lIi tkor t'ondull eitliI ~1I J Il:~ II n .... 
Dft' u el ... , ('w ber lU';~ Ill'Ul ~rtette meg RI ISo. \"I IA
ga.k :.t betti1t6 UII,·At. ('~1I11: ul'.Iln >dl}ll . \"erg6dött, é9 
!fsaob rol l mi"n('1I ~uIl IIllJ"t:\ . ltt'lI:\lI,lil t !1 ue.u\"c, 
j tllt>k UlIdöjl'l ('11"11 , btlr llt'm Illil~,.: kl n~. AI .. '1;06 •. t' 'öllck III utódok: 1,lgIlll ti!! wllld .. n t lll\' k 
CDH .. ·r II II J .. é é ' lrl> 
14P&l1 "(llt a 1U1'1I,·CIII'.-b('lI . l\" N: rfOdl'kl'1I ~ \"111.1, I ' 

}-on 1 hull tiltott al I'w lwriftl)!' ltim l'j.!f' . nl) ~-h ll l~,t. 
li! \'IFIlU.llltbt kt>ru,'e él Ill'l!l talti l!:1 nH'g !lIII. 110\":\ 
.tOTlibb mitld Illll!yobb IN' fl ",1t'll r Clh ' l\. (o.gtJI:'b~ :l 

ftjt11110m ~~ nonljullbl»tk IN lek II lelt ck ... l'Ulel! 
ét! uli n(lIllI'H. ~1 tllllllhlk :1 gp~)!')'itó forrtisI. Sl8.Il· 
nd6 til .itd len(fk 11IUllllutát \' i ~"sll1IugOI I II n ttl\'c/o!:Mg, 
.. Illikor 1\ ,' lht cltldl\ U(fDl klin Oa'IClI be : kétstglJe

t':h ti fil. r~ rad j lill, ~ lOul orlUlU it III yNht' k l!I:l h i I CtlNI 
G;1('Hd,l!. 1\ t~huh' t l(>n \"arglirl(,:s él! klIrOlUI!\s iitltlpo! 
."I~,llhtl. 01,"1lI\ " olt :1 Föld II 1111g,,' lUil\d"l1s~g rl'ud
.P('l'i:!bo>ll, mini fOg)' s tltét k r l l )'ClIl'pp. A t l'n>m fN! 
m i lldl'n lál\\'6 betöl tötte hh' :U:\ I!I\I, CS:lt az t~m ber 
OOlor1l::II1. ,öi ti t!l('u. l ttig 1l:IJAt magA t @l' IU ilUuer to, 

.':kk or ti.irt o\ ll1 u "hő C'OIl:\: A Tillll l:lli:1g fllh t!r 
... illigliblliu t'~r mlgy Sxelll':m ~ti ", e udulllonl1":I dob
b:mt ~ ver~6dó , 1Il1~ r irAnt.. ÖuHut " :\II lilta 1\ "Öh~t. 

Fi.ild mindeu AH.urud~6t. fl. tó\'dn,vő o.ulberek suka
datllUl bAnnlh, el:lk lllér t., bo~y erőtel jelebben 
#()Ialta III Dlf>g liS 19ét. Ii nf>u\'t~d,\ F(ild $ijt~t Ejje· 
lfb,,-u. _ És nólt lili Jgb: Én " I'g,f Ok :tI Úl. lili 
ipn~g é. sa I('L - Hallgjfi HUlli \'olt , ulint fl. 

Utct, II.wcly b6\ nöletett. Cseng.s1l6 mi!SI!:lO u:tlIó. 
Ilog,)' mindeu ilxl.':uTl!d6 161~'t Ul<.'ghll llhat t.:t. H od!l !!. 

ml'gcnyhült!U, fl Mké.l. II lfl"'gbocsAjt:'ist , " ,'i l:\go$' 
-'go~ ~I :\ uurolotet.. Belcila n l lll!l Földet ll l' őrlik 

biatastig, :ll örök " ilágusdg' ln. örök neret ot vj l:1 , 
gib •. A két. \" lIis: II bl\ 1I él a t iISllll!:\ J!: , II siité l s.~g 

ál II " jlágonág, il l:!ytllülel ~I! II IIl1ó' te tnt \'iláWt kÖle 
odalmlyelit' Illjti t leltét , w iul. cg,y d rl\gl\ \ önolitö 
t rin6ly t . 1':0 00k a li tiUJ\I )'IHl t eg)-ík IAp}:' llH'gtörlc 
.a Il:itéU'tI~ot , II m iisi t Jnpj:l w e@:IÖt te :1 {tInyt . IUI)'
DJifil, bo@:y a .. ötHs.tlgh l'l 1"10\:011 \'w bcr i lélek e.! · 
birjll. Lí'lkl't 1lt'ldhlk Iljáudé1r.OIllil, llwely ból, min1, 
ii rilk lorrbból bOlogullk fel II liIerotet. d rág:l gyöugyei. 

• 

EI voll llZ elló és 'l(>gu llgyobb knfáCtiouyi :lján
..an li l~őlaön. Hogy milye ll ungy :l jnudék. lIlu t :\jll 
lU, bogy a wióta ,ut'gk:l.pluk, 8lnkndatl llOll l té kolol
juk ti mtlg IllIli napig il 6plégblll1 YllO. Biinelo kel 
bewOCl kol jllk, asereletlolllégüu kel e lho Ul dlyol!itj II k. 
de :I. dtágh érték olt. tllgyOg miudon i dők ós miu-
4len emberek .. i\.w4ra. 

lU :1 fe hér U lek·harflug kOllgatta II!g1:ongöbben 
u Ig6t. Ball.ltáta "'lclli tult II vihr.r, megcoyhültek 
» ht'UTCd6 u i" ek I li SlIlI lClkből }'llIok Je ltok . De 1\ 

.ulon, lelkU I ö.megll~k "a oenl ,·ol t. elég & thotö : 
IlagaIla t kel1.ou n eki, begy Ounan konduljoQ rilággi 
AI Igoe él ki .. tilllntotla :1 Golgolát. 

~em .. ~Iellen til, bolD' 1\ " ihlg leguagyobb 
~g~l'j'ulI.k egy W:lglllhatoll kellet t lejAtu.6dois. 
.Es t?u#.II,lIerillf.'lg volt I AI igehitd cU'la t Öfv éuyC Ö1i#ge. .oh II. he.ly yolt II h>gwtihó bb :l megoo-

JUs f~ll) ",. Igl:j\lhe:r. A korb4ctioJó és gau)'oló 

Wm(\~ nem t udtn, m it. cRi'l l'lk n it, Alllikor R Oolgo
l lin, Ollloroa l" fo l ti t lll tbcll já ró l~t . 

A t ia IlI\ ra nClolAt. igéje h egye u l!Si.lletetL, .. 
bold<'gI!:íg igé.i 111~gy ról hlUlgsOlt llk «11, II ClIu:m k~l, 
le lt hallania 1\ ,·j1ágllllk s megbocl jb\R ilrök igó.it, iR. 
Kalir" :\lIittWK mi jtl nÓllóke' :llI igchitdeh~uek éli 
Ilc.m (1ut II n61\0ki lIn lá, kcd \'~r t.. Edt t. hclyilUllk 
to rollyb" II har:mgokRt. :ltll I!I~'Cklld:: mólRbull 1111ug
jai, w io! l i,-nébo dlt. 19o, pu hil jl\k. ké'li t.ik lelkiIu
ke t ll. uWg\'o télfl!, 

Amió,,1. a a .Ige Golgotá u IIIÓI:III w eg. lllóta 
!tok " erfódó n l" Ullk ll{lL meg:1 nilo " ~dh\lek ,,\ll ~f~ 
n lnit. EiI lUégii!.: II mi iiIIe tatetilnk et:lk lI \lIl~' i, mint 
R k lltiiCf!ol\ ~' fn ~yert )':l\' ili\g:\ lill örök 6j8luk:'ibtlll . 
A Uli \' i1ágouágll ok c@nk :1. öu bi tt s~g hM mi@ (ónye, 
A lislU \~ U1 bet Ó@ t iul:1 callhl.l m:1 m~g lllo~ol)'g:\. ~ t 
k l!.lI ó ti l'lmi!.Ag. - S II I!Ino" o(1é, dagadt Imllámok . 
kn l r ori ll' om ber i uh·ekot. Y g1i~Jell unn\'Q.M" Ólf 

yőgtt'hm ili r!\$ IIHI ill UI éloi illl k. 
Ó h . kell :1 Golgotll m:t~IIUl\.u:I , kell :I 1lI6uók 

cml'lkNl~ ... \', kdl :\ Im flllll! vi,l!!lu tl\l:\illI. hogy iUlleo, 
bá n: ll.. teugorboll uu6 nikh\kró l 1I1li kndal l:u lII I lIó'ng
j on : l lIi 19o ll~ idő k. '·~g t ill clIségéig. - Ki tudja, 
m ikor o y ili k: meg egy ni ,,, !lm >!I ~'b(l m int "igMlI ' 
talh lllngy esőj e. bulclu'lfwal<'11 :11 Igo • 

SZl, bó h tvl\ l.l. 

Miért járunk vasár
naponkint templomba? 

A kórli t\s t :lzétt lell",m fel, mort. bilooy os, e 
b61yOll fel nelll 1!0 rCl lhstó okok m iatt. ilS is t e.n 
li llll t elotek: hltogt\ t:lsl' igeu lOk: hh ilu kuel hid 
!cgfi)llu cbb, cSRk II 1I1\lo ros lIUUCpCk gyukorbtlh-á 
,..:\1ui. A. 6 ,· t eudel " ll ilátullpjain - bilOUY, 
_ valljuk bo _ lsten igéjo 110m talá l akkor!\ 
érl1 oklőd ~uo, lI Ulo\tor:\t lIle~~rdemclue. Num !\ll i to Ul , 
bogy :1 YIl1611:\gb:m is ugy 1\11 :1 dolog , dO :1 Ii\tllu t 
lill, w utiu.jll , min 11m lli " lli uk kÖlIi ill f! Ol::lIu nom 
méJh\ n)'ol n i\ k cl t<J,tgó I~ ,'li llá r nupi illtll ll ti n tole t 
jol ()'lltóll~g6t. B el)' ólH'lllóIlRk gOlldolt llW I'!sé.rt, bogy 
il lI t. lim it. a YI\ \l, lit napi is tnn tiu tc lct foutouá,ltfi,t 
illet ően II S t.·l ;O,li l i Ulli t :trios egyhálkölC8óg kalolldJ\
rium:\bllll irt' ll t:thUtRm, e lmoodjaw , Az áldást., mi t. 
a lólck u uaárnllpi i8t oulilltele tekuek k: öező llbet 
1\ novolett lmlc.lldbiu w la pj ain II kÖ" etk:caő nyolc
tloo lbllu 1111Aljuk: ö8IlI8.fogla lrn: 

) 1. Ha . UkJRtoH é8 l:\l'Mlt lélokke'! jövünk' 
ide, itt egr cscndes órá t tai:\hmk, w el)' slt1,mllol::ra. · 
uj erofords:\ \"á le ... 

2, Ha nugy e lbRtárost'is0 1l: oMU á lhluk il' 

lInmllgll llkbnll t Ulllkodull lt. hogy mitévők legyii ok:
fol[ri il8ül II f-ámd l öntudat, m egu6 II bAtorság I UJ 
erot. n y"rilo k tila ta Hélom éti uante, olb:'l. t:\rodsrn. 

3 . lh l\ ua pi 610100u udhn'néb:1 Otlgy e8lm6k 
olcj l et t. ua\'ai t hulljuk, ilL Alandó(m !ltOU igéit 
p rédikti ltatllnk, melyek IIz!btldokon fi t. ac1ull:: t~s. 
Ic tuok il. al irodalom nat .. out io spin\cióL 

4. lb clfMRlIl tO\1. Ali é le t hdtkölr.s pisI1gA. itt 
WRg;I .. IO$ é.rl~~ek é. goudollltoktáw ndunklliMlukbou 

• 
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- • UMI hl!l,r. hi.1l. L.orgdi<'I.\bbel. '.''-lIi t-\!.ri.!htU: 
• lfol.}. 11101 m('ll .... tf't~ • 

S. U. ltg.f .. ;.f\· ... nk-. hQ~ 1Il!mKl,\tilnk ö.i . 
Inuhl'iói",' IlImUHIl,,,,: \'""U<,,<ti!.lnH'I Iltllldll tll'ln 

u,ü:ithal, iu IUi!gtallllljnt- 1\ mótlJtIt I\\llll\t, hl'RY 
•• itr,"1I ""UNII!IIllt'\::.'1 t\lh'fil~\lk . 

l;. U. hi$U.Ut ut. b~y 1\ mllltl .. nhf\tú Idl!l\ 
lI"IIII~"'): " g:u.d.~i '\lI pol~~ri Őli'tbt-n u:int lll!kilnk 
»;ert'I\i.·t. hRlli'1ll t .. 1R<h!;h)Ut biaot( «,.-int 1\ umli'mi 
.'$ ert i51(':!!i .'11"1 krt'u iJ, iu Uli',glnu\lljllk hQ~y 
u .. tnt>.k R fd:tltatokm,l: llIik.'ul H'h!:'!"n\: 1\ l .. hNő 
I.'ltiobbaln f'Jf',b"\'t . .. 

l. U. a tap:tUhlb.t uH'~t.nimtt cl. h~' 
Idkilllt lllün"I&~n('k künnr.'lmii e-ltu'uyl'l,b",ol:h. ... 
\'(!UNll!hll,'lI dl'log. iu "' .... ·U. h\l'o!.l\ H' ri&.n~IU\~ 
t<'!l&t nSt'rUnt kÖI\~I .. .s,s:t>g\1il\k~ é!!. u .. "t ösat.i)n'~lIt 
!'Ill'lt it'lji:'"tlé.. .. ~_ro. 

s.. \"'l,'"iH, hl' •• aknwk l\ Ill\~' ~~ lmlhnhnbn 
Irl k .. kul'!k A t::\N.'l.,d,glib." "li.g."uuk, tik hH'I1 ()f$1:t'i

~\· ft ílh.tt:\k ~$ lIk!l;tj~l um 1$ ::\t\":Utoabih\i II 
\"iligo' ~v. ugy id,'ulteni a a ~mtwris;t'~t., 1\. Ó 
tti~ó u"UemliHel lj ih lahUkö.hll.hmk i tt, hol !l. 

~M ht~l1t indtijuk, ki öh-t Eh'tM hi "Is t';il r.dlUllli\rn 
mi:!gtnrt,,HIa ~ winel ~a('I<!bb juhmk im:idsa~llt\t 
uent 4hitahih.'\t\ hl\"lIher, all1l!Í.1 ktittl.'bb lt1fkt\~lillk 
n'l. IS Ahlou klf$!u~nkbl\.",. 

Amerikl'ib.'\U IUl Ul1it...l,riU\I; l'&.\"lU\. \'i1:\gi ftlf fi:l! 
t'g.r~~!\IIlIOO tömöriiltó!k Iii! 1tr Thft .... '\l. II ,'alt 
t'11l6kki'1 lU .;Iilkou, oru:i~"'UlI IUt'a&"UhuMot. imlitüHnk 
II "'mplalllhttogah\,, fmí!lt'n'nit.h,'ro. "h tnldtu~IlY 
na, h~\' 11& unit~rinilQk 1IU1 AUH\rilntllak l~gbulgŐbb 
li'u\plomjth-6 Ut\I)ó". A "n;;:iruupi iSli.'l\tiutl:'lat .... tUt, 
,',wt\il1ek adnt:i.~)I ulintlen "gyo.s. l'&.,'hli.lk1ias;égbe.n 
pontus; kimntat:b kt':o. ... m , lU igr ~,'ült ~di\toht 

eg.." küaptmti eg.\·hliai "lntiUlikll.i hit'ab,1 ho!lNl, 
hH~ Il":kÖl.li.... 

Aa ~wbed uh- t~tt.g\1I"i'l\ 1\\1 ~ tN~ti!n 

inUllU i!~'luáut- ugp,l\l\ank.kul !\ "~'lIkk1l.1 ~l uen"mi 
:lill'ir:icióH:\1 Y'!1Il l-eli!, "ujhl' mi i~ nHl ~reanők 
lultll'k II lelki :Utl.tisnnk n.. ui.ikli'8Ót~ mit" ",Il!:iruN..l'i 
i~h)lltiutelet IlYltjt na t\a <nllbt'!rni'k, hl i h'lk.tui!k, 
k ikd Itl\m hit'fltil.~\ltlkn, I (')i;\'!\ Iii lia U i~'t~j..Il\ .. k 
hirdlltél!tlro n,udelt, l\a,lll "i\gynnk él mindig llI\Ul 
leuUllk, hog.." miudl:>ll I"li:'kn~k mi:'~'1Hljl\k ul. mit 
nllpi uithr.gl<'h'j ki.'ab<'u 1& h'mplumbllll kfort'iI, ~Oh 

J15jj .. l'umk Ml.lirn\ b\la~""'n im:l.dko.ni I • 

Ot, ~ki Gibor, 

Hétszázan 
nem fizelték mcg az Uni/drius Érlesi/ó 

/926 ti"i e/áft:e/J. i dijd /. 

K.rillk a hd/ralékosoka/. hogy ne ha,,:ryjdk 

az uj esz/endóre a rCgi kö/elt!ssége/. 

• 

Gondolatok . 

, N .... m i~ ... i ooritj~ !lI .\ m!}lIltlr. k i _1\<\1 ti· 

d;.'I\ mtf!IIi8"Il\l.i!l. t mi!gtag.\l, "<'llg."" po. ... hg ftolhM:ln,,;IIl ' 
i:'~i!IJi'~'" €r~i!hu<!U~n!I\!~>ét . l\\~g jub~1\ bt'k,':: 
kl\"NIlJ" n'_nu IUlllll k ut\lI<!mtlt, 

• 
A l\IQ(h~ru \mit:triautlll'l, lUi'1,y IIl~MlIk~n' t~k~ -

1<'II'~·N1 1tli:'g'Uab:nlult "tl~1l11tt.i.tU\I!h\1 lU. '" , 
I I kÖt. ~ - , • "rn"11 

l t i."~ 'lllllat J~b!pet.i. mt"lr hOIII>I"1I ~ 11l!,1<)-
wiuytlak, haJ"d:hnsk M .ub."dM.gnak _ éllpt'1l 
~~kt.'l~ \"llrjlt a It'!i;ws~ubb I\r'riik-.l f~jl&t .. '<.'!t 

" li:'ghubtbb ~:s l~jldt<!bb i,tNl~.~t. " :t&.,"<'il Ms.. 
l' hll1adbbau M a $UbMd$~-b».n. 

• 
""a Eit ~nInr n\l(!.It\.!nYNll t\~ t\'i'l't',h"~~1lI 

nerillt " mi misuidnk lU, hl~' :\ x.s:, l\\~illli.mll' 
~:ill~k &o \h.'lUohltli&nlll~.mlk "i-ua !\Iqilk 1\ Ill'pMl 
!!-drllHla6 ;;omOOr-J'\"II$ tllN!IU\~ &! ~ko.\:! "'1l\~fi 
U1llUklij lit •• a IS h!\t3.hll!\S fUciti..hJ 'i'n'oi\"e1 ~~ &at'~ 
~kd"g,.,",'\!l'cil'"t'1 t!gyütt HogS "hu.." al\jllk Je.I\~' 
!UI ,'~u "il!\gllak; ~.!I boadMrhi'l.hé ti'll"ük m:i.$' 
\'slhhm IlUll'tkaMt'$.'\ink ", t~t'''\f'<'ink u:h"li", liL 

• 
'~ slulllitl\ MÓfi':s tial)IU'!U\~I.~ll "lliH (~I lU: 

"'~"i: l: ~rkrucai \'i l.~, \lgplll\~\' I\lllldnl~jllnk SU. 
marl' a\httik l\ 1 .. lki U11,~."~~h\, li!, 1lho,)I m:ir ~' 
Jl~\\1I 1:(991 "~ni& ....... d&lhi'llk , .. 

• 
N'~ll\ tudom 1i!~YŐIt\i ut a \\\i."~\m.!t\st, 

hog." <!mbf'rlleE hirdi.'lt,,(!. J,ialld "" a tf'bbi p.Nf.\~k 
IUl!llé Iillitl"S "t, l' lclekt~wkt'n Iddl i"6 "Ry"l'-'iUe<I 
\'aU:i.$I: lU ,I:'gy "kol UI! ~ p.LUhll t~ll~",,$ rO!-~1 
mKt uolg-.lljuk I 

• 
&u n(!.!ll tadmu U1~"Sm"t irigy tl'rUl«n'tÜUI'k, 

ti'!lu6.rdl!k u$uouyi gyell~~$'\~"'1I\ wtllcU hl a J; t'g,"'N 
$l,luls;t)m t:II\:\ut"It~'UI . U:lrlloim'int, I'\lkl'lllll.im kül.i11 
~I.lkllt llitnk 1II11.gl1i!, "llkMk tUtal iri~y.'1I Ik,It'\llmll, 
ÖrilWk: •• tl~'nl·\h~ji'kllt'k:, d.~ 11t'1II irig,\'r .. 1U ől:~t. 
Iblll'm tifuf.Jr/t:s. p:IpIl, 11l~~w,,,,tig falu@i P.'tl'lh· 
ig:u:l'ill Uf'I't'tmtk k\llli, - llt:'unyi h'r nyilik iil 
It .wi "1(I:1:il l ltlhi'lö \'lIlhhllnku:lk R\' lIk{.rll\tb." nttll~n. 1 
Mt"IlIl\"iM ki Io!hóit ;,'! hclra~tbt'u l\I tHlIl.\riaIlHu.II:lk: • • 
kitogyh!lt~dlUt kitll"$ .. ~t "tOllaDI, h,~' lu"k il b.!o.·@ü, 
ltlte.i'l\ till&tn ~t1l\l6.k, mel~kt't II. Mrj \,,~j;i..rmI11ll\lki'nl 
ksthf'tlcijjl"Ól hin:ld, It \I~I' ddi~ & ~W'lJIJ1!.wis
mdrJJ.lrA jll\"it6 t~l!; rclmml\ló hlU~i!t1l1 It!h<1i!::lcut'k, 

• 
A Il"ll't'~w.nt,itmll~ IIt'IU II ki.ilUIl1, nl'UI ~ 

th' kt'lrli t'll\ \' l'lhh.l, hlUli'lll l' 1~J.'k ""~I\IMr:l E~ .... iih 
lH'!1,,'\ hit , " A k illf,nm. ~,lHU;NII hon:1 III<'~ .1 
h~l;:,k bt.I"" i:nmlud t, thI It üil:h'd. hillm lll"" 
h'ildibbuyir;.. 1I\Mpt~1 1'1'\.~IIlk:i.tjt\ 1& kiil~~\ l'U.' .. -S,t
hltt . (OrlmH .. , nU)lh..J.rl, 

tp~~~ftll Kuaft:,J 'r..'N 
mrlurtlM/. 

• 

-- - -
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HIREK. 
Telefons.zámunk : Lipót 974-24 

A Békesség és öröm ünnepén, arömöt 
és boldo&, bekeSSeget kivánunk minden 
szívnek és minden hajléknak, 

Annyi sok souverte 6v utAn pedig , 

boldogabb uj evet. 
Istentiszteletek a IGvárosban és a kllr

nyéken Mindon \t R8RrUap d. o. II órakor az V. 
Kohl\ry-utcai lomploUlb"n. Mi ndan hó misodik 
vaeárnapj:\n d. 11. " órakor II VIII. Csab inc-utcai 
elemi iakoláhan. Mi ndon hó utolsó vásárnapjan 
(legközelebb dec. 2G-án) kndc800y Ilu\aodn:lpján 
PestszentlOrincen lU! állami tclopi polgári isko· 
Mbnn. Az On nepi alkalomra való tekintettel 
PestszentlOrlnceA karácsony rqásodlk ünnep
napján urvacsorát ls oszt dr. Csiki Oábor 
missziós lelkész. 

Angol térselgás doc. 3 L·Ón el te 6 órakor 
losz II lolkészi hh·"talban. 

Fövár()lll 's vidékilelkészeink l igyelmót fe l· 
hh.jnk arra, hegy decembert irnllk és ebben a 
hÓllapban miode n lelkésznek igazolni:l kell ri csa· 
ládjfiban eletleg ooáJloll váltol!!asoknt. A h el}ható
sAgl bizonyih'ányt könetlellill a ku ltutlZminiszté
rium II, ilgyoutályához kell bekii lden i. 

Esketést, kereszlelést, temetést egy llappal 
elóbb kQII bejelentoni, Ezt saját érdekében mindouki 
\ar llIa 110m olőlt, HivatalolI órák ; délelőtt 9 - 12·ig 
dólután 3-ó·ig, ' 

N6sz0vet.éaOnk minden hó máso dik csU· 
törlök6n déinUm ó órakor tartja iiléaeit a lelkóui 
hivatalban, ugyanakkor bibliamagy:uál!!al. 

Rendöreink rószórCl kiilö n Is tentisztelete t 
tartunk winden hó harmadik csUtörtökén csto 6 
órakor, 

. Laká.sváltoztatás esetén cgy l eve lezőlapon 
kénink órle8Ltéet az IIj eimről, hogy lapu II ka t pontosan 
kéz bcsi tlUlsll1 k. 

. Ha egy családban betogsóg, vagy egyób 
~aJ t a mad , ha ":Il a lllely caahí(l tagja kÓrh :Í2i :í pol:íl:l . 
alá ~orlll, hoz1.:\tnrlOl,:ói levélben \·agy telcJonOll 
órlU IllIék a. lelkéui hiv!ltult erról, hogy aUlcnnyiro 
erÖn1r.l61 tehk, e llyhit8Uk testi ·lelki (ajdal t\t " 
\' ed6 te,l" ór llllkllok. ru. , Szen · 

Adventi hteutiutolelci ukct. nov 28 án d 
(, órakor kezdUlk \Ung Koháry- utcai te~ploruunkb~~1 
~I f?I:' tatj uk .. 4 ,\' :Ist\ rnap délután, Karáceoll) i . Ez 
Idő a!'llt kUlon IfJlI8{igi 18lentiu:teloUlt Ile w la~tllck 
~~l1em a r. ad\'eu l 1I.lkalruakko r a tanu ló ifjn6:í o·,k 
. Qtol e~lI~g(l 1\ tlilmplolllban megjelenn i At ad~(l :It' 
I8 te nll8zteletokeu dr. C.iki O:\bor miuziói lelké 1 
uOlg'\' 82 

iskola K~r"l~':lnYfa Dnnepet az id ón i8 teT\'ezilllk 
ill d OO' ~~o~ IIIk réuére. Mint eddig, ugy az 'i<loi 

6fungÓlikuM 1\ i~~':l{i:~ l 'il ;, ketT. S I,'; ,tó.utca 1 'z. aiai Ii 
d~ d ( sz eTin )eU Dec 22 é l 

lII"-r .. 1\ • II . ,I Órakor kezdőd ik Akik Á ' • I , . p.::nz, vagy 

egyl b anyagi 8egit~éegel kivánnak hozza~ 
járulni :~ N6azö\'el8ég cl kadceo nyi val1alko7.á8ához , 
:I:t.obt kórjUk Ill i11 Jen llyon célll :l.doma!lyt és kUI
~lomóllyl a le lkószi h i\' :llal c imére '7.h ·eakodjenek 
kiildeni (V. ker . Koh :íry IIlca 4) megje lö lve a 
kilhleménYOII azt, holo:)' a gyerruekilnuop céljaiT!I 
Izoiga l. I~ rre a gyer m ok k:mícso n)'ra eljöho lll ek sót 
hi~alaloe:lk :\:t.ok a kie gyermekek is sdlleikkel, 
akIk még ue m járnak illko1:íba. Minél többe n 
louiillk, llUm11 nagyobb leu örömiink . 

Debreceni hh'einknek ilecolll ber 19·éll (~:\ . 
sárnap). d. e MI 12 órakor Oft~!:. Unnopi nrl':Ic80 r:ít 
é, predlkiH J ózan Miklós pl\spöki \'Ik:hius a Koss uth· 
ut eni ref. templomban. 

Keb1i Tanácsunk decomber fi iki iilésón II 

jövÓ .ó l, i köllflégvotóet Mrg)':\lt:l; tekintot.td II llongő 
l!7.ihlL~:hrll, IlI c~y :11. uj évben \'eu; kCl.detét, (Jon· 
gő ro LS i\tSZií lll ltotta :\1. <'gy h:hköuég bo\'óteloit ó@ 
kitHhírnit. 

December 3-án il O:h 'id l~erOtl c Egylet 
legutóbbi v:\II:'\90S eB lé lyéu ta rl ilhuae elóad:lab:m 
velL réulI k. :uwkn :lk, akik mint hallgatók rés? t 
\' ettok bolőle . J óz au Mikló8 rii~pö ki vikárius f·c lol\·:\ 
8aBI\ : ca \' :\lIás jÖ\'óje' klc lógitett m indon v:ír:lkoz:is t, 
amoly aggolió 8llemlllel uél!! a 7. emberiség j Ö\'ő lelki 
óletének kial:ikul:Í8:1 foló . th egéu relol\' :Is:lst o 
sz:\munkban il közöljiik, hog)' az Hnll opok re lelk i 
ólve1.Ctot, örömot és megnyllg\':íst \' igycn u"jjcI ez 
oT8ziÍgbau. Or. Molnár Jenő Autal o rgon:lluiiv é81. 
éB PArt08 Bruóbct urhölgy mU\'észi 7.ellC'uilll\;li 

• Szokoh~yné TOlllp: \ Márta s7.:L\'alómiivészu6 mega;: 
mtó 81:u\'ulatai Ile lUeBak méltó kisérői és keretei 
voltak al!! eetélynek d o az egész templom hangu· 
!;\tlít magasr!'! (o kozMk. !,C'g!;,ö7.ekbbi D:ívid eelé· 
IJ'Unk január i ón (pé ntek ) c8 1e 6 ó r:tkor leu, 
amelyen az e1óadiht dr. e"ik i G libor missziós IcI 
kóSz tartj :!. \o:lItély ulliu tarsn8vHc,orn a Magyar 
Vi lág étteremben. 

Elyetemi. ifjaink Kanlc~ onyi iiunc pót 
eloc, 23·an (csiitörtök) d . II. " órakor rOllclllz i :I 

Kolu\.ry, "lcai templomba!, a l\lis!lziói A:íz Ő1.\' . 
~'li~ry Ellénó 68 dr. Palldy K:llmAnllO jÓhwőillk 
IIc~lt~égó~' e l . I~rre az ilnneprc is s~Í\·oaou I:ítullk 
IU IIHlonk Lt. 

yall'6e~kötcsi ok tatásban része,iti egyeleul i 
t :IIHllólOkllt mindell hó elsO \'as:\.rllapj:ín il tomi)' 
101ll bllll dr .. ?l:l.iki Gilbe r . Ulána megbeszélés rolyik , 
amelybc n IfJ:llnk nChé1. !IlLyagi ké rtJéscinek meg" 
o ld :ÍllÍlTó.1 tarJQ'.abmk . A Dá\, id ~ •. ~:gyel. Elllök~i!go 
e7. U~Oll 18 ~elh l\' ja mindolI tagj:ít hogy :l hó 0186. 
\':lImn~:lpj :ml jelenj i!k Illeg :I templo m b:11I é8 117. 
IlItnll tlsz ldct uI:ín 12- 1 ig tnrtandó vuJt:\serk ölc .. i 

Ilóra n. t.ogkö7.~lehb január ~ ali . 
c _ Unitánus bélt rOll tlot egJh :b:unk fiatahll\J{:' 

1.12/. fobruár 18·an II I V. ~ I :í ria Valória utcai 12 
l u:a m a\:l lIi Lloyti IIlIloI:l h:ln . 

Karácsony Dnnepén most i8 mind 11 k(l t 
I\~LIl.O pllllIlOIl o@z lllnk un'ac,orat. Ellló !l:lpJlI l! prt>· 
dlkal JÓI:!\II Miklós llilMI,{iki "ik:1 rim (· r.ó 
II Up UT.\'UCllonít out dr. ('siki (jábor 11IillllliÓi 1!'IHu 
Második IL:If.lJÚII pródikr.1 Hi ró Lajo" és IIr\'ll<' OIO r:\l 
OllzL JÓl"IIn ~hklólI. 

• • \ 
• 
I 

I, 



, 

• 

.. 

• .. .. 
-

-

UNITÁRIUS ERTE ITO 
2" ~, 

I I 
Ó-csztf'nd li t11(l1~.s 

5 drllttlt ltu'nti •• t('ldtll 
1('m pIo lU toll II IIn:it! t Oli t. 
l..Ajo • . 

Uj év elJö lIlI Ilj"" 
íllIlll'pi Istenti alcl·l('t<'1\ 
nkárllll pt\~ ik4l. 

llApjÁn d (O('. 3 1· él1 délu t'lln 
UlrIu n k II "oh.ify Iltcai 
t<! Oladó ! moud: Riró 

délelőtt 

J ózan 
II ó rAko r aa 

MiklÓt! piispöki 

A It'~nebb karAcsonyl aj6ndék dr. ('gik i 
Gábor 1:: :111) \"(' : ~ H lu:d: e~\' htt'ub .. n .~ { rA 
köl\'ü 50 ;UN. fI\ . ... '! 40 uer l;;OI'OUIl. KApható ~ 
lel ké ui hinllMlbllll. 

A magyar pr, t estAns egyetemI Ifjudg 
"B ... thlt'lll Gnoor Kik" <l f. bó 1:1 ,( ti iiullt'lpeltol 26 
th'es jllbilallm~t n. bpcst i f i' f. Thf'Ológilin . A li'gfóbb 
,rédnöh~gill llJlGYbrilly:li ,·ile. Horthy ~ii klós. Kor. 
IlHI.nr1ó Ur MÓU1~húlI:\gll \"oh $1 "0" "tmfIlni. Aa 
iinucllNy $Ief,'p16i H t'~NHh l..odn l , P:tlló l Illrt'. 
NAgy Margit, Ihkó 1..:l.ulJ .'8 n 1.ll.I1Ti$lII . n~tld;I . B ... . 
rnnylU t.rit~ \"'011 :,..: .. \ 1 ihllltll)~lr t ni ... k\illgy ülé", \'i'l . 
lelto bi'o J')e l.~lő fl pl!llig mind !l h;iNHIl PQH~~I:\ns 
templomban niMI relS1.'lI lel t~k :l. I{Br .:iSll!\j~il • 
A mi templonHmkb:l.1I d , <!. 10 Ór:ltor hot· 
t lik <11 a t!\ulót, :uuel)'el .lós:l.n Mik!.),;: piil<pöki 
"jk:=\riu9 ill:f'utelt rd ml'e11lUó.5s na ifjus ngho:c s.óló 
!llyAi beuM kerelJbeu. 

K. I e. A l\ .... reutélly Hjll;o.~igi r:~re;::iH,'tt'!k" 
oruRgol nl\gJ'RJiilésél I:ntoldk d~>c 7 . • 1" $ ll:!})' 

jaiu. Es :\lkalomm:!! k illön htentint .... kh'k .... 1I :iIlIM:' 
11\k :\1 l "r t!1t\1I protesHus test\'\~ r .... ill k . Es l~lig n 
ktilcai.in{j, b:lfll~~l{ .'~ S:Ioretc! kif.,j.· •• \" .... i\l n n .... ák· 
l .... ri t''':\u~hku" It'mplomb:m n r I W:I~ I.;i.ulo 

I N'f~rlli:\hll piispök , a R:ih'in h'ri r..r. Ií'mplomhnn 
nr. I~:tff;!.~' S:llldor IwAug .... likns l,ii spiik I' r.'dik"ilt, 

A clevelandi (Rmerikll i' .'kl"hblball .'g,\' uJ,', 
td.'n lub kOltÓ llRjp' öS!lse,!!ClI :l\h\UllHl ~'Ot(ltl !l.fr:1 1\ 
{'.'Irll hogy :ibból II psp bt'u:;'d .... it kin,")Ul:lt"ll ingy en 
Clulognlh:16I:\k". Jó l)i~ld:1 II kÖ"d.5sr" . 

A clevelandi N6szlivet ég C').l..\'ik esli gyilh~· 
" s.' n dec 1 0 ,611 Lőrilh'li L:luIu, fl dÖI'"llIl1di m;l~~'ar 

fos nék'!ly unil:\rin.ok I .. lkéu:e tartOlI flhhrl:ísl as 
.>rd,qyi unitlhills cgyh:\«U k él('l~rö1. 

Chikágóban ( Ami'lrik:!) októh .... r IO ·~ 1I 1II'ltt1!lk 
fd iilllli'lp~lycsi'l1I t'!tl~ IIj IIniMrius 1t'1l1oplomol, :u~I"~Y ' 
ben 2000 hi"ö Mr öl. A f.'lsaen tc1,sil ihlllt'pén uIIHIl· 
tig meg ill Ie.lt II t emplOlll . Mellüthl II ,\!yilJ;'ki'-Iluli 
él! '!&'yh:iahin:ldtllmi ,\11'11 ('t\ljaira n,)I",i.l6 ti'rm ... k 
éIIiiIt'!\;. n r. Prt'lloll Umndlt'y A papjuk ne",' 

Nya gtázás P.lUf)' G)'nln :mlHi'g ius,sglig,,'i 
fMcl ilgyelö dh:ll! lIt'j., .... mI6k.~fi! ~OO 00.0 korollNt 
adomliu)'olott Ha b:gylllh (t'Uut lut:\SI 1Il1:IP1:lllllk. 

A gy~rmtkek kar'csonyára II tüll; IIl1piiJ 
:1 klh·t'!tkt!IO 1l\lo l11:hl~' ok1l1 k:ljllllk, • 
lk HamM, J,\tld so.oo~ ~ 
BU lojpl. \ly E:lökné 100.00 I';: 
$labó $:Imlorna 100.000 }.;: 
l\ odcII F .... rencn.' 100.000 • ' 
"". ~Iil\te O:lbofll" 50.001) I~ 
u,>.; ll'" 
.16,:111 Mikl6tné r)OO.Oll 

I{ ösatinjil k ;\ ~ 

lI)ilatkol:hdt. 

lissSCilOII l 900.000 l{ 

\ - < , " bbi uh' lIll'g-81i'1rolültcl ": rlu,,:\ o 

V6.1 f1sz tOb b le,,~lre, Al l'nhlrls f.rttllltő 
ol\':Uói köJ.iU - hAla hli!nnl'k _ f",lk ~,,"\k 
sal'rk('Ulő'~j:iln ko}t Ii.ibb.-.n l('v ~1 ú t jan (1.$ bllOnyo. 
kerd~u'l fordull1lk hOldnk lapnnk kötlemM)'elt 
lll .... töll'f!: Örl'i,!ndiluk as ilyeu felnóllllhokn1lk, me.r l 
komoly Ol\':l.lóra muhlt lU' ~rdeklőd~L oe !It~rol<!uel 
~ tiute!llIld kérjtl!t, néHel jeltett, -mgy névb>.lenlU 
le\·t>!ező hi" ... illkl't. ha Ast Hninják, hogy I':gy ' l'g,r 
c~"llIén:r bt'!k.-.rilljön l"ll\ln l>- hadbj"iMlo. vegyenek 
MrRth!lgol nl~lIkn91t JI irj~k \Il~g n .. kIl Dk:. Külö
nOS ... n hs e rdélyi IijsA.got hallanRk _ ruert nekünk 
ninC$un(' k: killön In ,1t\~itóiuk, nmgllnlt vAgjlln!t " 
i1l('fkt'ut"o,1t é~ t'!imr!\gau !,jk egyuomélybc.n. Kérjiik, 
:\IIj!Itl:'lk bi! h1llllnk t udósil.Ői ka,é. hogy lt>gitllégti.ltkel 
mindt'1I ig.!l'rt kiel.~gilhe.utlnk. ).t olrt el II cőlunk, 
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Korchma és 
Czírmay 

,ougota-, piantnó- és harm óntum 
késtlt6k 

BUDAPES:, VII. , DOB-U. 94-96. 
(Magyar SIlnhA:r: közelében.) 

KészilOnk: A legmagasabb igényeknek 
megfelelO uj zongorákat, pianinókal és har
móniumokat a legprecizebb és legmodernebb 
kivitelben. - Zongorák atalakilásál, teljes 
kijavitásál, börözé6él, fényczését és hango-

!Asát vállalják jótállás mellett. 

Ezüsttremmel ki:tüntctve. 

; Prém János szabómester , 
• : hitrokonoknak a napi amil o!c!óbban l'llllal • 
: binniféle ruhavarrnsl, fordilást , tisztitást stb. : 
- . : Lakésa: Budapest, VIII •• Vig·utca 33. Sl. : • • 
I . .............................. OO •• OO •• oo . .. . ....... ; 

•••••••• •••••••• •••••••••••••••••••• • : Két-, három'- és négynyUstös 
• : székely házi szőttes 
• • • • • 

asztalkendök, tOraIkOzök, konyh. ruhák 
stb. megrendelhetök: 

s 
hitrokonunknat 

• • • • • • • • • • • • • • • • • Lakása: ll . KER, TÖLGYFA-UTCA 14 : 

BIRTALAN LAJOS 
kárpitos és diszltö 

BUDAPEST, VII., AKÁCZF A-UTCA 58. 

Eh'I!.I!al angol M r- , s zaton- es IUggOnydiS1.iteseke 
lov' bba st.abadon· állÓ ottomán ebedIO.di\'ányOk 
ruggllflyos ág)'bcleleff mahaCOk, nblukrolók kes'l.i. 
t~1 .es ' utók rArn.hádl a legjuld n)'osabb áro'l. 
~'~tk l ek I\OronklvOl pontosan kislolgálullna k. Sz=... 

) egck, fUgal/n)'Ok mcgó\'4sá t és mol) UoI unilb1 
.... lIalon •. 

• 

I 

BERDE '" l 

'" .1. 

" ;, 

cipészüzlete 

Budapest. · U. BaUhyány-utcp 

f"Mi- I!:s n6i cIpőt mérték után k 
vAllaIok. Mérsékelt !'iuk. Hó és !o, &zerU 

javllásAt vállalorn~ -
• - --

" I , "STUDlt-
KÖNYVESBO L ', • 

Budapest. IV., Muzeum-körut 21 S-J j;nt, 
T~ lefon: Nagyreazt erdély lek böl Tetelo 
186-87. a lakult uj vAll al. t 186 87 
Szakmunkák, népirodaImI, ttgyháti és egyetem 
tankönyvek raklara. Beszerez és nallit minden 
kapható külföldi és belföldi kön)'\'ct és folyóiratot. 
Vidéki megrendeléseket gyorsan és gondosan elintéz 

Kitiintetve 1909·bau és 1925-beu. 

FÜRSZT A,NTAL 
divat és orthopiid cipész 

Bad.pest, X. St6tados-ut 2. sd.m. 
Ja\"itÁs.kat pontosan készItek. Lo\"élhh'ás ra 
uouMI jll-ök. Hitrokollokuak jnt:\uyo8 ;ir., 

Ricó Ferenc 
szobafestő és mázolómesler 

I-litrokonoknak a napi Arnál olcsóbban .. 
válla l ugy szobafestést minI mázolá~t. 

LevelezO-lap hivás ra azon: al jövök. 

PESTERZStBET, JÁNOS-UTCA 66 SZÁM. 
• 

Kádakat 
Puttonyokat 

BoredéIlyeket 

Mezőgazdaségi 
szerszámokat 

Tragac-okat 

Ko('siréS7 t' ket 

készi tünk 

21 Telefon: 5-34 

• • K.lnl.~n . 

, 

• 

I 

I 
• 

, 
• 

! 
I 
I 
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