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IIIt!Wlyezetet [estiIc ki tu'ota ·,.rirá~1a zel. Itbet, hoc>" 
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Bbra. az 15, hogy bérbOI a vfl.á&t')fi, bli.nDlI)'"cn 
korban és kultúdba", az. unitinius ~ t.~ 
nattcS3k a nm vallá t .... al.. vjlágnéteté-~·d. hanem. hM. 
&é-~·t:l és s:t<>ká ival iS. - killOOben .... n is ne\'M'i~ 
1.01litáriusnak. 

Tört.éncl:mi dokumentum ern- .. s4.r<:11ÓUiA 
unitárius tempkm. Szall I kJót ábr'd2O!b (a!!€j'i ' f 
nyá. '!\'iVink mWtjának ~ és az «<k ~. 
EZE! ígazi me~ ~ ur'-otta és LllCi6ti2U 
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IIcrkenö, csirizó erő 'a'átkoznak; m indennapi kenyer 
ItWl belőle : tápláló, életet meglartó drága magyar ke_ 
nyér itt e rn&Kyar téreken. Ahho:/; azonban. hogy ta
.4Ikozzanak c m b eo r r c van sdik.Ség; az ember 
munkájára. ~orgalmára . lelkiismeretességére, józan 
iMIe iére. 

Magasdos és fennkölt ~tályrés7.e van a mun_ 
kilkodó embernek ebben az lsten által teremteH vi_ 
lógban, amint ez a rnindonnapl kenyérnél is láAható. 

ts ml eml1erek élünk C'l:Zel a m indennapi kenyér_ 
rel amelynek lé trejöveteié n elgondolkozva, m é lysége\S 
áhítat fakad fel lelkünkböl és Öft.inte há laadás. 'ISten 
Iránt, aki oly bölcsen teremtette meR' e:tt a világot s 
aki oly magasztos hivatást biztosított nekünk. 

Azonban "nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
lBtennek igéjével" ls. Isten Igéje alatt az isteni a lkotó 
és teremtö erőt értjük. amelyből valam ennyit meg 
kell szcremünk magunknak. Olyan és anny it képte
lenek vagyunk megszerezni, amellyel "életet" teremt
hotünk. amim ezt ,a Biblia nagyon világosan. kifeje
zésre lB juttatja. amikor arról bClil'ici l, hogy 8'ZJ ün 
tudatra ébredt. al'i egyénné fejlödült ember - Adám
nak 65 E:vának nevezi - nem sUlkithatott gyümölcsöt 
a" é I ti t tijiril. De Szakltbatott a I II d li s tájáról, 
meJynéJ fogva az ember alkotni, lenmleni képes a 
Iltdáli. az iSmeret mezején; a lelki, a szellemi élet te
rületén, S amennyit saját emberi eröreS'Zíté!ie által 
megszerez és m egteremt a lelki és szellemi javakbő J , 

képes a saját és egyetemes é let szolgálatába ' 
, annyival képes épiteni és a rejlödést elömoz

ditani. A,z embernek mulhatatlanul szüksége van 
arra, hogy é ljen lsten igéjével. Isten erejéve.l: hogy 
szántbasso,n és vethessen, bogy a mindennapi ke. 
nyéré r1 dolgozbassék, hogy azzal önmagát táplál h assa 
ég hogy l s ten igéje, lsten ereje blNokában lelkében, 
szellemi állományában új és több. nem~bb és ma
gasztosabb erényekel képes!>égeket hozzon létre, Ad
junk hálát az Istennek, hogy mindezt lehetövé tette 
és te:ui számuAkra s példát mutatott erre nézve i:1z ö 
tökéltlllE'l!l gyermekében az lJ'r J ézusban. Ezzel a. h~la
érzettel járulunk szeptember utolSó vaárnapján. ,s'Ú 
há.laadó ünnepünkön, unitárius templomainkban az 
Úrnak asztalához úrvacsoravételre, Ámen, 

Bencze "tá rt n , 

A Hibbert Journal ötvenéves 

Hibber1 Róbert .<177()-1849) angol unitárius ü~el 
C!mber jelentős vagyonfIból a lapitvány t létesített. Az 
alapitvány t 18 !agu tanács konnányozza az örök
hagyó végrendeleti utasítása alapján, Az' alapitvány t 
kormányzó tanÍles feladata 87., hogy annak jövedel
mét .. ~ kereszt~nység legegyszerübb és legérthetöbb 
formájának IC1·Jcsztésére'· hasznalja Cel . 

Az. alapitvány kam9.taiból rendszeresít,~iték 1878-
tól ~zdve az évente föként Londonban.és Oxfordban' 
~ogtartott H,ibbcrt elfudá!o'Sorozatoka\., melyek l'cnd
Jen a második Világháború. kitörését megelőző évek
ben Albert Sc~weih:er p. haladó ke, esi.lénység legna
gyobb személYlség-a az aÍl'ikai Lambaren'cban kPrházal 
orvos és teológus tartott előadást a teológia és a 
[[\oz6fia viszonyáról. 

1902-'bcn adják ki Dl'. L . P. ,Iacks, az oxfordi 
Manchester College igazgatója, a neves filozófiai iró 
szel1kesztéi>ében a "Hibbert JOUl nal" első számát Az 
évente négy vaskos kötetben megjelcnö szemi"; az 
an'golnyelvü unitárius tUdományossag leghaladóbb 
s;;eJlemü org:'inuma volt. A szemle a vallá~ a teoló
gia és a filozófia kérdései\'el foglalkozik , Áz elmúlt 
~élevszázad alaH több, mint 2COO tanulmány és cikk 
~elent me,g hasabjain, E hatalmas anyagot pjr sorban 
Ismertetni k:tu..>tc1ien. A l>-zemle mun'kalársai közü l 
meg~ml!ti:lnk, neMny nevet" akik kü!ön[éle teológiai 
6..<; hlozofial lIÍ1nyzatot képViseltek. Ii ez is bizonyit ja 
a.z t, hogy e lapot a haladás, egymás véleményének 
tJs.:teletbenlartltsa szellemeben r.7:O'kes7.tcttek. K öztük 
van a francia sz.abadf<lvú katolicizmus harcOS3. II Ró
mát61 els.:akadl LoiSy, az orthodox és liberollis angli
knnü,mus képviselöi Temptc, Inge, i\tajor, Montefiore, 
a judaizmus egyik szóvivője. az indiai gan'dolkodást 
:agort> és Itadhakrishna n képviselték. A filozófiai 
Irók különféle il"ányzatot képviselő seregébö! csak 
W JamM, Bergson, B. Itussel. J , J ali'pers és G, Mar_ 

2 UNl'rAnrus ~LET 

e(l l neveit említjük. ~t..ámos angol S7.ép[ró cikk . 
helyet talált a S7.am.lében Galsworthy, Wells Che~te~~ 
ton A . Huxley, ' 

A félévszázados loroul6ról ünnepl r.'lámma! emlé
keztek .. ~~g, ebben nehány je!(!Rlös Cikket ujra közöl_ 
tek. k~:tük Tolntoj Leo a hírneves orosz regénylfÓ 
a, ro]yo,rratba!l, 1911-!=>en megjelent Filo7,6fia és vallá~ 
c,lmu Cl~ét ~. A H ibbert JournaH ma L, A. Garrard 
liverpool.l unltá,r!u.s lell<6!.'Z, a manehcs l(:Ti Un[ttlrian 
College, ~!6glal fakultásának neves fiatal profcSS1:or' 
szerkeszti. a 

FerenC',/; J Ó7.lId, 

A falusi a sszony 
elŐSzör kaoott szobrot Budapest K 
mcllekalakjaként. Kocr.'is Andr:~' SZ;b~sth s.,zo:rá nak 
kotása, a karján kisgycnnekét magához zmuv. sz al
kötött fejű asszony lelkesen: küldi urát Ko szo;~tt·be
t~re, GondOlkodik, hél, cselekszik h ssu ove
szátnára emberi jövőt teremtsen. ' ogy gy.crmeke 

'" ~. falusi asszony élelknek kérdéSe általában k '· 
zombos az emberek előtt, Ha igaz az hogy ,. . odO
lom a ne ' p emlék t· , z Ir a-. . eze e, ugy meg kell látn nk h 
Il'ás.os .. f~IJel1Yzés nélkül 'pergő aSS7.0n.vi ~'O I' S~k pro~I~: 
m~ oro~~ feled~be vesznek. NéPünk hatalmas al
koto Ce,lene-k .!,'orsarÓI beszélnek, mert a falusi' asz
szony eppen abb.an ~lönbözik tölünk, vároSi asszo
n'Yo:~ól, hogy ~Ig ml a szerzésen élJ a megtartáson 
klv~,ll nem tche~nk egyebet, ö valóban aJkot ak:kor 
~kO~ ~ falUSI háztáj örök körforgásának s'zolgála~ 

n kl~ü1 . például szötlesben is mar adandót aján
d~zN ,?V~lO"cl,:., "fehér vásznat csikarva ki a leket~ 
földboi eg a hasznosat széppé is varázsolva 

A falusi asszony szerepe egyházunk életében fel
mérhetoz.t1en. Az ö ügyesség'e, áldozatkészsége, takaré
!<ossága te!1e lehetövé, hogy kollégiumaink ~' egyéb 
mtézményeink, - melyek mögött sohasem állott tö~ 
kés biztonság, - évszázadokon át értehniségt:t nevel
jenek a véka búzákból, tojásos kosarakból. oldalsza
lonnákból és aján'dékalmákbÓI .. , 

Egyházunk nagyjai köz.ül főleg Orbán BaJá7,s és 
Gelei J ózsef voltak azok, akik a talusi aSsz.ony al
kotóerejét m zgértették. Do a székely nÖ6Zövetségek 
gyakorlati munkája és a székelyk~zluri gazdasági 
leánytanlolyam is azt bizonyítja, hogy az unitárius 
lelkiil>'meretben mindig élt kötelezettségünknek, tarto_ 
í;ásu,n:knak tudata. 

Minél jobban belemélyedünk e problémába, annál 
tlsztabban láthatjuk, hogy néprajzos, egészségügyi, 
gazdasági, művelödési szakemberek tudásának legja
vára lenn'C \!,"l;ükség ahhoz, hogy e sokrélű Celadatol 
f'z.lmérhessük, Egy folyóirat állandó lüktetése egyszer 
talán létrehozhatná azt a munkaközösseget, mely e 
keskeny ösvényen elindulhatna. 

E gigantikus feladat vállalásához csak a Biblia 
tanít.:isa adhat bátorltást: az erőtlenség legyözhetet 
I(::n erejéröl. 

alap ított Tallózás 
I . 

Sz. \Veress J olán, 

HecJrenast GU,;,"l;tflV és Spil'a György "A magyar 
né-p története" dmu munkájában, amely a Tankőn):v 
Kiadó VáJlalat kiadásában jelent meg, s amely ne
pünknck 1526- 1849-ig terjedö történt!lmét ölelj fel. -
"Tiszántúli paraszlmo7.galmak" elmú lejezetébe~ 0[
vassuk az alábbiakat: "Az i560-70-es évek t\,l,'l.ár:
tuH paraSl:tmozgalmainak, h.a~~ .idCO,lógiája 37: antl
trinitarizmus volt. Az antltnmtanus Ir{myzat fo kép
v1scUiYa D:ivid Ferenc, El'délybtn és a Ti~'Zántuion 
müködött. l570-ro megjövendölte egy új világ, az 
,Ezeréves birodalom'" eljövetelét, amel}'ben mul' , nem 
I~znek társadalmi különbségek, nem lesz hábol'u, ~z 
igazak boldog cgyenlőségoon .élnek a jfonoo..'Zok pedig 
elpusztulnak, D:ivid Ferenc hlVc lett Kolozsvár lakos
ságának nagy res1:c, neU,~i Gáspárral. a nagy íróval 
.;,s Itöllyvnyom tató\,al e~yutt. ~~I~~'lll szél~ébfn ,ter-, 
jcdtek ('t parasztok <között és külonosen a Tiswnt,ú1on 
és Debrecen környékén , Magában Debrecen válosá
ban lépz.tt tel Arany Tamás ra~w.'i I?rédikiltor. aki a1:: 
!<\I\üotla, hol:)' nem kell adót fizetni és nem kell en 
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Nt'J1U~gibcn lI1\lh,:pdtc ,la O~ n~1.bb\k~plÖ 
ill~l~1 funnl\lIá~l\1.lk 73.-ik e\'(o.l'dulÓi-"It. 

EAcl k:\,pCro13t~1I\ ,,1.1.1. új €h.lt "-b.:-.n oa m~"l..r 
iXI'3clitolk Inpj;\ban oh'us;uk ti kün'ltkc:z.tlkct: 

.,tU 18i';' -00\ Idol,,'! í.'!n~"C!:> m~gn~dtó l\m\I.'~
kmsöl~ is dokufnt.ntMItI, hO&)' 37. ~'Ch!mCS ils.ldÓ 
\udoll\(my ~ m3~'~1' :QC\lcmi éld cs..::mel\ycnck 1~U' t 
jf\k, Hnlllrkh\GI":\cta II b\)ro,.ql.ó1, OU ... id CaS!-'d ti ~I'" 
\Ini 1\.'\bbU,"'p:t6 nc' ..... ~n bcs::.clt. ,'\ 1: iilU\CI~\ 1'-::.<lr.I
\~U n debl'cecni ~ n3~'ct\y«li c,.'\ a kilh)'Vi \"lf, ri 1I1111:i 
rlus IculOlllQi (6lskot:ik h'illdöu,,~'-'!. A m~l\yit:\s th!
knnim\ltll :u: inl~'I:\lt IL'l.'ndl5 Sl\lYdt CS ki\ldt'hh~t" 

M6rlcz Zsigmond és az unitáriusok 
'r l'll c"vc:l c'l('IÓIl I\\IHull kl ,,'it {I IIH)ló IQII ti mt\

~~'M 1~:\IIsl~1 h'Qtt:llom kgna~Iyubb nn1\'clÖl,&\~k: 
Mórlc~ ZS't\ ll1Ullllnak II k..:p.a,61. H :;,\{\I:\nnk ~\'ti'tt->d<..~· 
furoulóJu :\l\mlm:\b61 nem lc.u cl'tk:k!dc:n, lm (ddl.!
"I.!nl.lji.\k lllioknuk u k~\J,X'so.l'lloknuk ~\.X ..:mlckél, m\\~
b'ck 1\ nup.\' Iról ll'" unit:\I1""lllus C~Jll(fj\!hcy. fU'llc,k 

HtllMtl dött lih-Irt p.C\r é\'\-,J M(j ri.-'a Zli lJ,;11l1l1ld, 
IJGd id l O)-Ö'1l~' erdc~'1 Iru IlI,Y3nk[ith'ul .k61"\\11I1 klt 
Erdél.\'ben S Cl\Ilclt $Ql'Un k~I'i111 ö~-öllct.&;btl ali. 
unitAr itJl\\lSsal. :\ll lIl\ill\l'1U.ll. kö.tö.."S ggd, 11l1~.:mlo_ 
I(\'clnkkel t. t~h\ IOijll 1 tn kQ!uóL."inh i é:" >:U'.ékclyl..-c
ICSZhirl kollél;i\lIlUllnkat ls.. Ki.iIöll~et\ m\':gt';l~tlrt;n " 
n:l.gY h'Ól kol~_.,\':.> rl k?lIétl:i\llmmk l;nbHQ~I·:\fi:li. é:; 
1~'\'lolt!l I'1 l'L\:mpunlból rltl..--u ~rlékl1 kijlW\', 11h,' túlcjl. 
k\'~ltt\.ri\ml.k ~3T.dt\g {I..\'i.1j1tmél\\'\':. l{ol~\',h'l h'Ulu
tl'16nk 6! tlhnnt\z.lull\unk h1\II""3161 ml..oo""'(lIl k~I"-'~/HII 
n)' llh\b~\mnl \'Iu& i\hir1n 1.slll lllolld KöapullU ~il
hJbClI ltlklh.\\\'t ,l knlob-\',lri k"'Qll~ium kvn,y\tl,\r:ln k 
31~'tI~M Sonll"k kiJ"ti\l\ \\'b~n \-:Ilumk még, akik 
fúlln nul \'oll~lk ln,m ik u bc..<;t:\moh')lmk. :Inl~ly.::\ ti 
1\l1/;.)' h'\) m .. unllt\l'lu ;:; I:m1c,.-:lüllll ú..~ di:\ln;~\6 düH CI'
~lyl bl.'ilVOIl\/\.snil'Ól. kör.~kl.)br61 pcd lij: aI unlt ~\ri~~ 
IlIU;;I\\Ik sl.('mN\'\::I~ )l,y"ku ro\t h3t~I~:\röl Itll·IOU. J\ kt;':_ 
\'ellen II!!II"," 1\\~b.::~1 S soll:.ln !\I órk. l.~l jl m \)n ~\ 

ln l~r, bl\'II\lOIIIl. hUR\' (lll. u"lttt ri lls Mr~lh: 1,rb .. 
Ihlyll:alll ~· ... dl"UlI 1~w:kill'\' ('IölI\') \\lind~Ndd~ Idk"'<.'1I 
IN\\(' I .. ' I.il'n \ '"011, ön \'.1 \IO\l\jN;;_~n\ 1\~·III~~gf1.l 1I:\I\l''-).l '' 
1111UI, ho)l,\' hu n rdol\l\{\dó kOI"lb:m II~. n ll):;l . hl~~ 
II. \\Il ll1\rlt:11l\11i-1 ls I\\('j/.II>\III')I'II', i\~ll\ klll~ löllbo.'- 1\"\ 
~~~ dO\l~~, hogy N(,\utJó\nhk rc\\~iJóll II hlt lil'~~ok 
td.\ \'l'r.~\1\ (~\'\::Iw('k ldir.tll m~lyikd \·Ulll><s'l-;l. VIII ,unl 
\\)t"~\a N:';tlll'll.ldÓ ilrll ... ~ktl dbnllt :I hlU\&,jI\bcl1l. :\1111 -

kI)r 1n"-i.~mHldlo.', h~' En!{lyf'Í)\ I~)tl t\.'iéllyldlójl,loI
jM, <lmw' \\t(hakn"\.~ ~,\o.'l!-· küzdd\\\é;:; \;\rt..'n~lm\ 
Il l\lhJaból nwnlNI(' k'mAJ;\.!, :u \1lI1t,lrtu,,- \'~l1á,,- ~ 
,,~:yh,\):ti\l'I\::l1d~'4\\ (,,;,um i ~~.t"':\ian;lk \~\\(,lXléb<:.1l 
~'\..~:l m.\st.,-'p IrM: \'l)h~a .ll\~ .. , ~ ('h.ag{ld\al;.\~ h :u\t_ 
);\1\ n,\llollko.':\l1t i\l urtl'l 7. ... ~ll'\t)m\ f'\ól\'l(\ F-C~II: "I\lll
!,:lIr\\1 \, II\lll'h 0.' ... 1.., K\,t,.r~\ .lrt'lI \nl;I\ld..,,\)(ia$;.\ .al:.1 l 
b..'h,II(!.;\I\ t:Hml.l\\.'Il \·~<.l11 .,Nnk~ él\"c~~t 6, ~\\ jól 
,· .... Ut ..: , .... 'kl.:l~1l 0\ 'A\kl,ltott id';klKn ~ D:h'i(\ F\!f\:l\o.' 
ő''::t'RÓ, 11$.71.;\ 11\;\~\;I;1' l~ Ch·~ .\. hlbci\ iY~-uIit\)d!\i, d-
1Il~1.\'\1I1\1. h'lfrl",\\lru (:.". bdöl", új 'enil m .... rll-ent" -
1\10\IO.1It,1 :l.1I\!-1('& Z,o,ltWlon(\. 

A 1I~' m~l .. n\r u .... \n$ lUl\,j::l1,:;;.\j:3ink \'<.l1121,) ~\p~ 
~Qt~h'\!l ~l\\l:o;:l\ lc-I'k_;-c:lcn mk('ll:<l:\'n\",,"'~l ~ ,j..~uh' 
Il\('~rli-..:!ll'll. mO';l:.l\yllnt ............ ' :..t.cll«u(' dőlt ul\\tar iu!! 
"''''Ötill'-~\\Ilk l" h ;,\l.h k('~'dcUd tI,1<».ik h~\I':\Il111"3k 
C:~\l o.'\'II:t\.'(ks toro\\lójtl ó\lkllhn:\lJó\: 

$:<.órn;"y ni"k: 

Csepel 

M.Il' ,\ :lOIJ.-:I$ é,·ck d~1l mCi..ld~u"--'k D.. ... ' I)('ltil\ 
ll;t dsu unlulrlu"ok, L:.I"Stll\ n\) :t :4'.~\m\l __ k, cll! m~\l; 
~~' \ 'Il:\ll:htllNl'ÚnM, k('Ik;U \ ~1.)..~q'o.'I·ll\ htl;,:,lnk fdell, 
holl..\' ,U, Er'd\:lybOl Itl uHhul11 lul:\lll\k mcgl.\IQpi\JI~'
lillk ul\1túrlu': :>rul \ ,1I\,yunk,ll . 

8<lld~ l'mlékl1 l\In\tl :1.r ,hitH)."', dső &,"1:)I'''"'ll~'''. 
gondnok aI~'~\l\krltl, :11, ';\\ Mc~lC-\t('t. Slm~.lW:;..~1 &---
ködliU \:~lInck m~l::ro~Öl.i6_'én, Alt Ű tI\Qlk"'\"w-e!1 \'I,i;.\n 
\'Ht~ IU\'l.\bb II ",.,.~rd~""kt-el ~ ~'UrOk ,róla, ml),jd .'''U
lomh,ko(hl$.il ~ ({\.,t:..:;..:\&t\ Id('j(' :\Ialt i'I1ulm\ r '" ndur & 
KlIlhy 'J';I.lmls tll,y:\nti:!i:\i 

A nt.'!i)ú; W~b~r da\:\d alkoU,\k ~ ~\·l.h'Q· allncl 
:> kiJl'<Um.. ~-oporl ';\Iltak ~ S_"'-lM.U t1~,,\:n~'~'n Mill

I m\rQkt 1·'l\ t.\\k:\,s, i\Uthc-, ~'I.I Iá$yl. I,{~'I' '' Kul1\y. 
' h~, lII élI, Y !l't\\\ . Subú (':'.<11Jnok, 

N"1l\ \ooUunk 1\\\ htln[~htlók, ,'Mk a Jo;rd~.böI. 
Id~::lk,ldl ul\it\hill.$Vk:\lak &\ luti.I!t;~1\ \'th\ CCnn\l\,I
Hld~\~\l tlk:1. l·hlk 41.-10$11;\111. 

\ 

L.!kk:>:ö.,\munk m\.'gt.."(I;.~lHi :a ~.;b:~L ht\'nll~t('l~"" 
\t,I..""C'1' m,indo..'n hó utol~~ \'ll:!HI.'ll~p.14n ~'Ik& 3 P,"~ 

1::'\\,\ ,:--;1.;\,1:\1.:1:111, k",<:\'bb •. ~.\\ u\. .. ·.'rJó \"Cr l>..~U~~u~" 
hh'c\ u .. ;:;\\'él'l l\.'ol:ljt\I\h\~;\ f,\l,dál\ ~ 1'\:(, Q.,\'ü1ti.."l.: 1\ 
l~t'\'\l\l)( l\ t.\I·IJuk, , 

ISlcntl:;:r.to:-ldi.\nk{in .;lJ! ~ét l' h3 1,,1\"<\ 11 hh'tktl 
11lij1()bl.l:;,,'-:ÖI" ukl f;lI'aot.'\gűt \\\..'tl\ ki\l~h'c, ~'IlI;I~ \ úJ 
i~c.n Il\\'ol lukú hl\.:!! nem ('i~:Y~ •. ~· f\)l}.."n!slc, ~u;d 
is ~rö,:,I1\, \': l)1.:l\ni.\k ~I:' (\.~I \lllitt\dul:' t('s\\"ér\ 6.,,;,-"'--I':\lt;U'. 
Hist. bl.f'.ti!l\'1 ~I~\' \ ,\ l\\t.':~'\'bl.l h\l~lch'\J és luhlkhO: 
\ .lló I t\!lIlt.7koo:\sl'\l. Ldku. ~\~II"h\\"".\i lh' I1 t"tc M:h1Ull 
6; H UA II ,I:hm.~ Idk,,-~~.~k . , 

bh'nU~Ic:~tcl\ Id\'lIl hh'dnk I'\.'~t\·c~."ck ~1 1 ~'st 
.s'tcntlörim",,,\,I\ I.U II)U c\'m~l)II~\k\o d6adfi...~koll, t 

",t k-{)\'('\O lt."II:;~I~l.'-·ck\·l\ J)\.'tiill., ,lh(\1 .mlnl l'll) n:!.)tY 
t."::mlt\do\ ).,. ... ~P\';\<. .. \·tlJ0·\mk \'),wOtl. b'~:~Ol:.:U\ ('I\\~c.kC.; 
KUnk \,I:...<q{\ \'I'd~l\l otUwl\\lIlkr;t. hun í!, \ ~~t>lI~r~_ 
ac itt dlolll\lt k:d~"'m\'~ c~lék-l'öl lélcKben IlIC{t!l 
$&I\'<:l UI\."~'i.\ I\k h:l'r::t, . t ,1 ,,- , ... :.--Im 

K('\'C',,\,1l \"l)I\'\U\k (',,\'pckn, tk 1\\'11\ II \ " ... ', " k 
" l \ )\ ljukP~" l ~II \1t.ar Hl 

(\ tQ\\tQ$, Imm.:l1\ .Il~ \O~\ II ' ~. ~ \1 \n\lt :\nu~ 
\\"'4'lnk 1~:;."<.:bIJ s lo.;.Ill\l;u\\d\l1\dóbb \'I'l\k~ 
hitilnk-C:I . 
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.... lh\rl .. fII hn ... IIJ,I!Jr61 

t ~ IT\1I1\ ~ M .... ' 3 

, 



cinkográ.tisl ,n.á&olala budapesti e/cyházköz.ségünk lcg
:;<.<.-n! <. bb \;I'cklyél közé tartozik 8 azt néhai boldog
emlékű Kovács Kálmán' v. e,llyháú rc(crcrll; ajándé
kozta budaJX-sti egyha7.kö~günknck. A levél, - a m \?
lycL ismertetés céljából Buzogány Kálmán lelkipász
tor alin szlves clözékcnyseggc] bocsátott rendHk<!z.,é
>;ünkl'c, - cgyctcmOO magyar vonatkoUlsuln fe lül olyan 
l'Csz.lctekbl:ln: ls bövelkcdlk, amelyek bennünket unItá
riusokat közelebbről érdekelnek s amelyek élénk fény t 
vetnek nClm:etilnk nagy liának hilvatlásunkról alko
tott felfogására. 

"ölvcndcteg tudomásomra ~7.olgált, - Irja. Kos
suth K ov.ács J ánOl>nak 1884 március 2- án hozzá Inté
zett levelére, - hogy 80:: amerikaiak a kolozsvári uni
tárius r6iskolában két tanári ál!omoo."t akarnak alapí
tani. hogy 87. egyikre akkor már 12.000 forinto t gyüj
tölt. Orömömre válnék megérhetni, hogy reménye 
mind a két alakítására nézve te ljesedésbe ment, 

1::n, mint tudja tisdelt Tanru.· úr, nem tartozom az 
unililriusok felekezetéhcz, Evan'gélikusnak születtem,' 
evangélikw,' vallásban nevelkedIcm s <Ii~ lkembcn jól 
élzem magamat Lul hernclc awn tana m ellett, mel.v a 
lclkilsmerel(>l emancipálta. midőn a keresztény vallés 
kútfejének a 5'zentirást, az edénynek pedig, mel~1 
azon kúttöböl merlteni kell , nem a bármi névf:: n ne
vewtt tekinlély d iktátorságál, hanem az eiyéni sza
bad itéletet jcllöltc kl, melyn"C-k nincs m~gtmva senuni 
Syllabusok által, hogy azon másik azon nem írott 
könyv re\'eletátióiból is meritsen, melynek neve ter
mmet s melynek ugy a porszcmben, mint a világok 
myr ijádjalbarl ny!latkozó örök törvényei örök tör
vényhozóra vallanak. S nem tagadhatom, hogy igaza 
lehet Byronnak, midőn azt 1t'Ó.: "Re1iglons take their 
turns and other erceds will ri'!.le with other years" 
(A vallások valtomak és más idővel más hitIormak 
keletkezn·ek.) Debát nem habOzom bevallani, hogy 
amíg Byron ezen Jóslata betdJesednék, az unitárius 
hitvallásnak volnék hajlandó legelterjedtebb s le,,:o
vább taM':; jijvendöt Igéml és pedig aú ri , mert a f -
süly t nem transeenden~alis spekulációkra. melyeklH 
eredete az indus Wédákra veaethetö vissza (Timur ) 
nem rny!!ti tlUS dogmákra, melyeknek egynémelyiké r!' 
Irva. "an ,.Credo quia absurdum", hanem KriSztus ef
I<:i,il .... t luo .... l":\ ." ernberszer~t0frr. fekteti, rne ly a tá . ,&

Ii'nnyé alkotott embari!!ég tökéletesedé!':ell ck törve l 
lnelynek uralma né lkül sohlLSem lesz megadva 
emberiségnek az a nagy áldás, mclyet Krisztus e s 
vakkal kivin kövctölndt: - "Béke legyen Veletek" , 

HIREK 
, I 

RAKOSI MAIT As minis"le relnök-he lyeltes IcU 
NelJködársaságunk !\1inil'.z~ erta.náesá nak elnöke, Dolgozó 
népiink nagy örömmel fogadta. a. hí~!, és le lkes ö rö
met, a. termeléSben e lé rt újabb ~ikerekkel is klftljr.
Z~Nl j uttatta. 

Unnf::pelyes keretek közölt ik tatta b0 Polgárdiban 
dl', Csiki Gábol' esperes, pÜ$pQkl helynök Szolga Fe
rencet a dunántúli egy háZközség újjonnan kinevC'l.ctl 
lelkészét tisztségébe, A bei klal-ott Iclkéó."l szószéki s1.o1 _ 
gála~ .u~~ a lelkészi k~l\j!,evé!:'en Pethő István ogy 
házkof! fOjegyző ... , polg~ ra l gyulekez.et nevében Szász 
Domokml, majd Aradi Ignác hely!)eli katolikus és 
Anlal Gyula rcformátu!1l lelkipásztor üdvözölték me
leg szavakkal a beiktatott lelkészi. 

Debreceni gyülekezel iink is új lelkipjsztorl kapott 
S7.ász Jáno;; afia s7,eméJyében, aki t Dr Csiki Gábor 
megblzásáb61 I'etho István egyházköri főjegyző Ikta
toll be. A szószék i szolgá latot a beiktatott lelkész vé
gezte, akit a lelkészi kar nevében R. I?ilep Imre 
hódmezövllsll l'helyi !0Ikész. a gyülekezet42k nc.vébcn 
Kajol' János fU7.e!.'gyal mali lelkész, a debreceni egy
házközséJt nevében pc<Ilg Zsigmond József gondnok 
üdvözölt. A helybeli rc10nnátus gyülckc.'l.clek és Pé
ter János Ils1~1n túH püspök üdvözlelét Kovács And rás 
h. püspök tolmácsolta. A hc.lybeli baptlsták n'::.vében 
a PI'édlk~tor üdvözölte (I belktatoU lelkészt, G\II Y{IS 
Endrf:nof! pr~blternö az új tiszteletes asszonyt üdv(l
wllo meleg szavakkal, Harsányi Pá l ny, békés- b:l.náU 
ret. esperes ft beiktatott lelk-ész szüleiről emU~ke~tt 
meg bcn~gOll bes?.édben. A Kossuth-utt.'Ui ref. gy ti
lekezel részérő! a gyülckC'.oot l egidősJ:;bb presblt -
mondott űdvö)'llő s7.avalWt, megemlékezve arr61, ho 

II Kossuth-utcai ref 'cm lom 
tÚl'lusok cl ~"Ő haj lék~ 'A beikt.aUt~t ,.a dcbreocni lIni· 
evangélizácJ6 köveu~. EvangélI ál~n"CpCl~t déluUm 
hóc;lmc1.ővásárnelYi lelkesz .d 7~ R. F dcp Imre 
(,'(:nl l<:lkész tortott elő da maj Szá.~z JánO!l deb~_ 
képviSl:löiröl. M{r.,nap c~anstéll~~ Wlltórh.1S gondolat 
Jáno~, Fitel) Imre Pelh- I.l á zHl;16 keretében Bajor 
Szek il tékOzló fi ú' evan;éli~~tpé~d:7.ász János lelké-

Ntl'KÖZ'I'AItSASAGUNK zaJát adták elő .. 
~I arm~dik Ih'fo rdulóJa ' Ik I .ALKO'l'l\lAl'I.'YANAK 
Istentisztelet keretében ~m~.~b, 6 1 egyhá"Lki ..... segelnk 
('o!>eményröl, e ez ck meg a. nl'lvCUl~OI 

Népek békckongrCSSlusa ül Ö 
hegy. az emberiség lcgélctbevá 6*,~~e d~embcr 5-én, 
gyaljon. Lclk~ örömmel üd .. 8.. .. ké l dé:séröl tá r_ 
ségű t~cmé.n yt h' bizakod' v(J"~olj ük ~ nagyjclentö_ 
munkájának áldásthoz6 crc~m~~r~e~'ységgel tekin tünk 

A !\fj)·"y", R" ... ·' '''''''b ~ elé . .... .....0 On.w el· 19 é ., 3" november 9-én 9 30-tO 15 . - ~ . v-lO.15_ig és 
köz_vetlt a ~oháry . utcai ·tcl~I;IOl;!~ÓS istentiszteletet 
9-lol-9.30_lg pedig rádi6s vall~h'o I, nove~ber ~-án 

A magyarorszál,:l evangeJ iku s fél6l1át a S:~ud.iÓb6J. 
os.:Utsán'ak újjiu'endezésér - I ZÓl6 egyhá"L terulcti be
r. t örv.~nyeikk végrehajtá~'ak~PCn ~~~.ng~lil{Us egyhAzi 
házkerulet a lakult. A déli evan élik I es északi e.gy_ 
élén .. O~!';éry Lá!>zló püspök és ~arv u~ egyházk~ület 
ta lás~YI mlnb"ltcr, egyházkerűleti f~~ .. .ró~r kozok_ 
észa_ki evangélikus egYhazkeriilet e ~g~elo .áll, A7. 
Vetu ~:--jos püspök, világi elnöke l\1~yh~ elnö,kc dr, 
h~zkeruleti felügyelő . Az újjonnan' a::kuJ[ !rml ~gy
rü letek vezetös€gehez cgyhá7.unk cl ··k é gyházke
alakuJá~ alkalmáb6l a következő ü~o .. ~~c. a m~g
tézto : "Abból az alkalomból hogy a~o o Ir.a tot .. m
megalakult a Magyal'országi ' Unitárius ~;~~eru,l.e! 
Tanácsa az Egyházkcrűletnek. Isten diesös~~~za KO;I 
~:al' nlp boldogit..isát és az egYCleme~vihigbékeü~él 
s~.oJg~IÓ n"Cmes munkájára ~sten gazdag áldását ki
vanj~. ~bben a munká,b~n az unitárius egyház az 
~Jj~~~hkUS egyházban Ido!o'Cbb munkatársát látja és 

. Atyafiság%! szeretettel: 
dl' Úlllfalvi Is tván s. k. dr. Csiki Gábor s k, 

fögon'dnok. püspöki helynök.. - -_._----=====~:.::,',=:..::===-
Halottaink 

SimániIi Bela aCia ;iJdozat~ lelkű 
gunl;: nemesszivű, öo<:el(en barátja 
meghalt. S1.61eskÖrü részvét melleit 
nyugalomra a Farkasl'éti temetőben. 
ben kikj l(.!t és 

is. 
Dl'. Gelej Gábor 

n(;k 37-ik évében
clhúnyt édesapját : d l' Gelei 
egyházunk volt {ögondnokát 
A fiatal biológus nemzedék 
velo korai sirba, aki 
hagyatékának méltó .. 
Clllki GábOr espcl"es, 
hnt6 
szívO 
val Icgyen 

S7.eke ly Tihamér Pestszcntlöl'incen 
n éti J áuos szentábrahámi szüle t ésű pesterzsébeti 

prcsbiter af ia, gyU lekczetének áJdo7.alkész ~agja, Pest: 
cr7..sébeten, _ Eőh'iill J ános alia Veeséstll, - IsdaJ 
Sámuel alia Klspcs\(!n, _ Fazek~$ Déne~' afia 8 uda
tétényben, Gáthy Fülöp aria Budapesten mc.-'ghalt 
Á'!dás crnl6kükön. 
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Laptulajdon"Os a MagY II!"országi UniUr rius Egyh:.ízkÖr 

Felelős o!o'zcl'keszl.ö és ki&d6: Dr. Csiki Gábor. 
Évi előfize t ési díja: G forint. 

Budal>cst, IX., Hőgycs Endre~u l ell 3 
'I'", " h . , 183_ 186, 

st, F. v.: BeckerGvt. . 

4 UN t'rARI US ELET 
F'er encz József , 
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