
Az angol unitáriusok nemzeti conferentiája. 

Az angol unitáriusoknak nemzeti conferentiája, melyet minden 
harmadik évben szoktak megtartani, ez évben ápril 6-án s következő 
napjain Sheffieldben, nagy érdeklődés mellett folyt le. A gyűlést 
Beard J . K. nagyszabású beszéddel nyitotta meg, kiemelve, hogy 400 
unitárius egyháznak a képviselőin kivül más társulatok képviselői is 
jelentek meg, a kikkel a szabadságban mind egyek. Beszédje végén 
mély sajnálattal emlékezett meg, hogy a magyar unitáriusok szeretett 
fopásztora és jeles szónoka, kit meghívtak az ünnepi beszéd tartá-
sára, gyengélkedése miatt nem jelenhetett meg. Azonban örömmel 
üdvözli Boros György tánárt, mint, a magyar unitáriusok képviselőjét 
s a Manchester Collegenek egykori növendékét, úgyszintén Ürmössy 
Jenő consistort s ifj. Ferencz Józsefet , a püspök fiát. Továbbá üd-
vözölte Pramatha Lal Sen-t, a Brahmo Somaj keletindiai képviselőjét. 
Az üdvözletre Boros György tanár válaszolt, mit az „Inquirer" igy 
ad vissza: „Kifejezte a főtisztelendő püspök úr meg nem jelenése 
feletti sajnálkozását, de helyette bemutat ta a fiát, mint a jövő Fe-
rencz Józsefe^. Bemutat ta ürmössy urat is egy másik honfitársát. 
(:) úgy tekinti Angliát, mint második hazáját, hol újra született s 
szellemi atyái között, különösen hivatkozott dr. Martineaura, kinek 
a világra való befolyása még ezután fog bekövetkezni. Mintegy 70 
ezer unitárius nevében beszélve, megköszönte a szives fogadtatást." 
Az E. K. Tanács és a budapesti unitárius eklézsia üdvözlő iratot 
küldött. Pramatha Lal Sen rövid beszéde után a megnyitó ülés be-
végződött. Ezután következett az úrvacsora-vétel, melynél Brooke 
Uerford lelkész beszélt s mintegy 4 — 5 0 0 képviselő vett részt. 

Az ünnepi beszédet Brooke Stopford nagynevű szónok és jeles 
lelkész tartotta. Brooke anglikán pap volt s úgy tért át az unitárius 
vallásra. A nagy ha tás t keltett beszédjének alapigéje e volt: „Az 
Isten országa ti bennetek van". Beszédjének t a r t a lma : miről prédi-
káljon a lelkész. 

A prédikálás fő tárgya — szónok szerint — legyen az emberi 
sziv és az Istennek az emberekhez való jósága. A tárgyalás a lehető 
legtermészetesebb és egyszerű. Beszédjét igy végezte be : „Nyissátok 
meg sziveteket az emberiség iránti szeretetnek s ezer predicatió 
áll rendelkezésetekre a gyakorlatban, melylyel felrázhatjátok a világot. 
Forduljatok a természethez s ott megtaláljátok minden művészetnek, 
különösen a prédikálás művészetének a titkát. Minden nagy refor-
mátornak, tanítónak és szónoknak a természetesség a fő jellemvonása. 
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Midőn Jézus Palestinában hirdette az igét, mely felrázta a világol" 
és most még inkább, mint akkor megindítja, miképpen prédikált? 
Mi volt beszédjének a tárgya? Mikép világította m e g ? Az Ő tárgya 
az emberi szív volt és Isten könyörülete ; és ennél nem ment tovább. 
Beszéd modora maga az egyszerűség, úgy hogy a legközönségesebb 
ember is megérthette. Tárgyának megvilágítására a mindennapi élet-
ben előforduló dolgokat használta fel. 

Mi az Is ten? Hogyan ismerhetem meg ő t ? Az Isten atya, feleié 
Jézus, ki úgy szeret minket, mint, mi szeretjük gyermekeinket. Az 
Isten országa ti bennetek van. Mit cselekednétek ti, mint szülék? 
Úgy fog cselekedni Isten is, csak nagyobb mértékben — s a pász-
tor és tékozló fiúról szóló hasonlat úgy cseng füleinkbe, mint a zene 
hangja. Igy magyarázta Jézus az Isten és emberek közti viszonyt. 
Hogyan juthatok menyországba? Ez a tárgya sok ezer beszédnek. 
Jézus e felett nem vitatkozott, - hanem egy kis gyermeket vett az 
ölébe, ezt mondván, úgy érezzetek, úgy szeressetek s úgy bizzatok, 
mint e kis gyermek s akkor tiétek lesz a mennyek országa. De hát 
micsoda a mennyország ? Hogyan fejlődik ? Mikép egyesülök Istennel ? 
Minő mértékben kell magamat feláldoznom? Vizsgáljátok a termé-
szetet ! A növekedő magot, az aratást, a kovászt a tésztában, a pász-
tor önfeláldozását a nyáj ért, a barát önfeláldozását a barátért 1 Az 
egész természet és emberiség egy hasonlat, a melynek magyarázata 
az Isten és az ember. A Jézus szellemében kell prédikálni. Ebben 
áll a prédikálás művészete!" 

A felolvasások sorát Addis lelkész kezdette meg. As egyházak 
szellemi életének mélyebbé tétele eszközeiről. Felolvasásában különösen 
azt hangsúlyozta, hogy nem kell nagyon dogmátizálni, kritikus ma-
gyarázatokat tartani, tudóskodni, hanem prédikálni kell a Jézus szel-
lemét. E mellett kívánja, hogy a családokban a naponkénti imádko-
zás általánossá tétessék. Wood lelkész szintén e tárgyról olvasva fel, 
rámutatot t , hogy a művelt, világiak nem tanúsítanak annyi érdeklő-
dést, mint kellene. 

Egyike volt a legéletbevágóbb tárgyaknak, miről Manning lelkész 
olvasott fel, hogy „miképpen lehet a papi pályára jeles embereket 
nyerni". Olyan lelkészeket kiván, a kikben meg van minden értelmi 
tehetség és minden erény, meg van a kiváló szónoki tehetség, szóval 
minden tulajdonság, hogy az emberiség ékességei legyenek. Hogy az 
ilyen emberek biztosíttassanak a papságnak, szükséges, hogy a szülők 
elősegítsék gyermekeikben, ha bennök e pályára hajlamot észlelnek; 
továbbá, hogy a lelkészek is személyes érintkezés által igyekezzenek 
alkalmas egyéneket találni és őket e pályára buzdítani. Egyik felté-
tele a jó lelkész nyerésnek, hogy minél megfelelőbb fizetésben rész 
sittessenek. 

Érdekes felolvasás volt a Carpenter J . Estlin oxfordi taná"é : 
„A halhatatlanság helye a vallásos hitben". A halhatatlanság hite 
nem a tudomány tárgya, hanem a hité és reményé. De az emberiség 
ha nem is tudja tudományosan megmutatni, e hittől meg nem válhat. 

Conway J. világi egyháztag a lelkészi nyugdíjról tartott felöl -

Keresztény Magvető. 18Í>7. 
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vasast. Az angol lelkészeknek eddig nem volt nyugdijalapjuk s e 
felolvasás annak a szükségessége mellett emelt szót. Voltak még fel-
olvasások a missio és nevelésügy köréből és a békebiróságról. A ki-
rálynénak, 60 éves uralkodásának gyémánt jubileuma alkalmából, 
üdvözlő irat küldését határozták. Tárgyalták a krétai kérdést is, ro-
konszenvüket fejezve ki a krétai keresztények iránt. A felolvasásokat 
vitatkozások követték, melyek során a confirmatio érdekében felszólalt 
a magyar küldött is. A conferentia tárgyai iránt nagy érdeklődés 
nyilvánult. A komoly tárgyalások közben egy társas estélyt is tar-
tottak. A confeivntia ideje négy napra terjedt. A megjelentek a leg-
jobb benyomásokkal s az unitárius vallás jövője iránti szép remé-
nyekkel oszlottak szét. 

KOVÁCS J Á N O S . 



Párisi levél. 
Pár ifi, 1897. m a r i . 

(A lyoni conferentia által kinevezett vegyes bizottság első gyűlése. — Egy 
nemes illusio vége. — Jézus Krisztus személye, tekintélye és munkája. II. köt. 
Jésus-Christ pendant son ministere. Stapfer Edétől, a párisi theol. facultas ta-

nárától. Páris, librarie Eischbacher.) 

Szerkesztő U r ! 
A liberálisok delegatiojából és az or thodoxok állandó zsinati 

bizottságából a lakí tot t vegyes bizottság jan. utolsó napjaiban ült 
össze először Pár isban. Ez összejövetelt mindkét oldalról, de főleg 
az orthodoxok részéről türelmetlenül várták. A lyoni conferentia óta 
annyit hangozta t ták az or thodox lapokban, hogy a bizottság tagjai , 
ha összejőnek, nem fogják egymást megérteni, liogy az ember már 
türelmetlenül várta , hogy lássa az összejövetelt. S megtörtént. Össze 
jö t tek különböző helyekről a különböző hi tnézetü tagok, tanácskoz-
tak négy nap, mindenik napon hosszú üléseket tar tva és gyűléseiken 
mindig összhang uralkodott . Hogyha némely szélső orthodoxok heves 
vitákat, szenvedélyes kitöréseket vártak, s a tárgyalás megszakítását , 
nagyon csalódtak várakozásukban. Ez nem azt teszi, hogy minden 
dologban egy véleményen lettek volna a tagok. A főbb dolgokban 
egyeztek, s a mellékesekben különböztek. Az egyetértés nyilvánult a 
bizottság elnevezésében is. »Comission fraternelle^, e nevet ad ták a 
bizottságnak. A gyűléseket felváltva vezették, az egyiken a liberáli-
sok delegatiojának elnöke, a másikon az or thodox állandó zsinati 
bizottságé tel jesí tet te a tisztet. 

Három fő kérdéssel foglalkoztak, melyek a franczia protes tán-
sokat közösen érdeklik. Az első a jezsui táknak Madagascarban való 
viselkedése. A politikai lapokból lehetett látni, hog a jezsui ták 
minő üzelmeket folytatnak Madagascarban, hogy Imerinában néhány 
protestáns templomot ha ta lmukba kerítettek és hogy arra töreke-z-
nek, hogy a protestánsokat ugy tüntessék fel, mint Francziaország 
ellenségeit Elhatározták, hogy küldöttséget menesztenek a gyarmat-
ügyi ministerhez, hogy kér je tőle a lelkiismeret szabadságának ti sz-
teletben tar tásá t az u j gyarmaton is. Most azt is hozzá tehetem, 
hogy a küldöttség már eljárt megbízatásában és a minister nemcsak 
meghallgatta kérésüket , hanem rendeletet is adott ki annak követ-
keztében. Már néhány elvett templomot vissza is adtak a protestán-
soknak, melyekben újra megkezdették istentiszteletüket . A második 
kérdés a lyoni conferentiára vonatkozik Ez némi magyarázatot igé 
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