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A barmas c.ímszóban kifejezesre jutó gondolatok je
gvi.ben crkezett közenk október hó 3G-án Dr. M.iroslav 
NO\'ak, a csehszlová k egyház prágai püspöke. A Ilrá
gai egyházak beke-tanlÍcsa egyik tagja es kép\' iselöje
k ent érkezett hazánkb .... hogy reszt vegyen Debreccn · 
ben az ökwncnikus tagegyházak á ltal rendczett bi
kegyiiléseken. )Junkájuk vegezh.1" e l. Dr. NO\'ak piis
pök is " isszatcrt Budapestre, nO\'cmber hó ,,·en 
résztvett Káldy Zoltán e\·angeHkus Ilüspök bciklat:i
sán, ezt követöen két napon át ped ig a. ml testvéri 
unitárius egyházunk vendége voJt, Dr. l\1iroslav No· 
\'ak püspök minden vonatkozásban kimagasló egYf-
nisé,. Külsejét iUctően is fiatalos, mozgékony, ma
gas, elegáns férfi, akinek a ked,'es mosoly éppen 
olyan jellemzője, mint ezüst· fehér haja. 51 é \'es, 
i-lctcrös, tettrekész ember. Egyénis~ge h~lítve van a 
tarát§Í!.g. a tesf.vér iség és a béke szcretetevt'l. Benne 
él a nagyvihigban. Sokat és sokfelé utazik. Ma 
Chichagóban 1~lnükiil egy konferencián. holnap Lon
donban tárgyal. Moszk\'ába repül. majd Hajdú
bi:szörmi> nyben a református templomban prédikál. 
Bud,lpesten egyik n a pon evangélikus püspök he
iktatasin vesz részi , nuis na p Pes'szentlőrincen az 'lIli· 
tá riu.; templom munkásgyülekl:zeténck pretJjkál. 
Moszkvától Rómáig és Helsir1kitöl Londonig beutazza 
egész Europát és ké tszer j á rja m eg Amerikát. Ismeri 
tet>:it a vHaeot. isn.e ri a népeket, az emberEket. Sza
badeIni egyház püs pöke és elfogulatlanul tanulmá
nyozza a vilal;ban élő egyházakat is. Fozeknek a. tar
pasztalatoknak és ismereteknek alpján érlelödi.k meg 
m ély humanizmusa és ebből fakadó békeszeretete. 
:\I p'I(nyila tko1.á.saiban nincsen semmi álpáthosz, scm
mifoi!le hamis csengesü "egyházias kenei" es nincsen 
mondanivalójában es beszéde mögött scm semmiféle 
\.'ulgaris " propaganda". Egyszerűen és plasztikusan 
beszél. Tényekre hj,'atkozik és igaz történeteke! idéz 
fl'"~. Hazugság m entesen akar élni t!s beszélnl Nyugat
npmet egyetemi tanar élményeirŐl beszél a. bé kcszol
gaJat jegyében. Egy embert idéz aki szemtanú volt 
is al r!:SZólki-sa rkon á t r " pütt kBzveUenül Japánból 
hozzánk. hogy elmon:lja azt, amit Nagasakiban oi's 
Uirosimában látott . Az üveggömbről beszél, melyet 
a .. h irosimai múzeumben látott, s amelynek torz 
gombmasszája. egy ember kezét zárta magaba. Egy 
emberét, aki az atombomba felrobbanásának pilla
natában egy üvegtargyat tartott kezében. Az ember 
el~árolgott s ('Sak a keze olvadt bele az üvegmasz
~zaba. Arról az emberről beszél, akinek csak az 
arnyképe maradt meg egy romos ház. ralán. A DlÍn. 
dent megoh'aszt6 és IrQ.sba h oZ6 bŐhullámot, u . i. a 
pillanat egy tjiredéktlg az ember teste feltartóztatta 
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ugy, hogy köZben az á rnyéka rá.vetödött a. fehérre 
izzott falra. de a követkew vIllanásnyi idő alatt az 
ember te ljesen mesemmlsűlt, elpárOlgott a szó szoros 
ertelmében, esak testének körvonalai maradtak meg 
a. ralon, melyek a fa l egyrészének áti.,.!ását egy pU-

~anatik keslel!ették! Feszült csöndben hallgattuk mi 
IS az egyszeru szavakkal elmondott drámá.t éi c:sak 
imára kulcsolt kC7.einket neztük es a lemplom esti 
~' ilág~~ásá~an a r~l.ra vetődö á~nyainkat! Felelősséget 
ereztunk es szomJuságot. Felelosséget az emberert és 
nomjÍlhoztuk a békét. Japán barátainkra gondoltunk 
a tokiói unitárius g)'ülekezetre és minden ~tvé: 
rönkre, !\Ibcrt Schwel1zerre gondoltunk ~s finelmez
tet ö szózataira , amelyek csak a közelmúltban hug. 
zottal, el. Hallgattuk. amint a cseh pflsPöl( az anu:ri· 
kai unitárius egyhá7; elnökének, dr. McLan Greele
nek, Cahill lelkésznek és az uruverl.alista egyhb szu. 
IJerintendensencl> üzenetei átadta. úgyi'! . mint sze
mélyes hará tjuk ~s munkatársuk a vllágszö\'ctség
ben. Oszinte szivvel imádkoztunk E:gyült a püspökkel 
es békét kert ünk a világnak! E:reztük, hogy jelen \--an 
kiiz i.iHünk az elfOt fejedelme, Jezus és most vi (Igy 

köszönt minkl:t. mint egykor kortársait: Békes!leg 
néktek! 

No\'ak piispök mindenekfölött hazafi! Hazafi a SZŐ 
mélyebb és egyetemesen emberi ertéke szerint. Tehát 
nem sovini'lZta, nem önző és nem sz.úklátŐkörÚ. 

Tudja., hogy miként minden embern-ek. ÚlrY nepenek 
is benne kell élnie a világban, de úgy, hogy sajáklS 
értékeinek megtartásáNal. továbbfejlesztesé,'el. mü\'é: 
szetének egyéni. sa.játol< értékeivel, életstilu.sának 
, 'onzó erejh'el hozzájáruljon az egyetemes emberi 
eJet szépségéhez és harmónlájához. Megtanul sokféle 
nyelvet, megismer sokféle kultúrá', megtanul mID· 
den t, ami előrevisz!, I:lfogad mindent, ami Jobb, de a 
saját nepi és nemzeti erté keit meleg szerdetlel ápol
ja, kultúráját mú"eli annak tudatában, hogy e nél· 
kül szegényebb lenne a nagy,' ilág! NO\-'3k püspök sza
badelvű egyháza, még nevében is sajátos népi jellegei 
hangsúlyozza. Nem nevezi magát sem unitárllL'! ruik, 
sem katolikusnak, scm reformatusnak. vagy evangé· 
Iikusnak hanem egyszerűen csak kereszti nynek, mely 
egyetem;sségét, mindenkivel közös alapját. fejezi. ki 
és "csehszlováknak". amely az egyetemes keres1:~en~
ség keretem belül, sajátos helyét és hivatásleru!e~t 
jelöli! Nagyszerű gondolat! Természetesnek tu~ 
hogy aranylag oly rö\'ld idö alatt olyan nagy e!y~L7á 
tud ott fejlődni. A huszitizmust kjjrtotfak a kozepkor 
minden draS2.tikus eszközével, a "cseb-testvérek" 
mozgalmát felszámolták s mig a Habsburg-uralom 
tartott. még a. későbbi protestáns élet is csak v,ege· 
tá" Cseborszag területen. De az elnyomás Igájanak 
ler.ízása utan. 1920·ban wzlót hontott Fársky lelkész 
a szabadt:lvií keres~lény teolőglai elvek alapján 
"csehszlovák egybázat" szen'C7-. Hilrendszerilk rokon 
az unitáriusokoé val. KrisZtus isten.ségét tagadják. 
Krlsztológiájuk centrális tétete: "Isten benne van 
Krisztusban, de Krisztus ncm lsten". Tagjai a "Sza
badeh'ű KereszUDyek es a Vallásos 5za.badsli, VUág
szövetségének", amelynek ml ls lagjai vagyunk 
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ilz el1angélium fényénél ... 
.. T er emje tek m egté reshez illő 
gy ümiilcsöke t." 
Má té ev. 3. r. 8. v. 

Kereszlclii J á nosna k C'l: az inte lme, amely mikor e l
ha n&'7.oti . komoly cmbcrismerclbő l raka~I :. m~ i~ m eg 
haJIga ias ra ke ll ta lá ljon a mi lelki kU'ZOSse~elnkb~n , 
J:"y íil ckezcte ink é letében'. Fi gyelmezte t ez a~ Ige mm
kt!! a rra . hogy vizsgá lj uk m eg m agunkat es h,on unk 
döntési le lkünk ben további é le tünkre n éz, 'c , megpedi g 
olyat , a m ely a m eg igazulás útjá ra li pó embe r tá ma
SUl lehel. S m ive l nem vagyunk tökéletesek. hane m 
sok gya rlóságga l rak\'3. ezt a dönt~st. id~nként fe l kel! 
el evenítenI. eml ékezetünkbe kell Idczm , magunk ele 
k ell á llítani. Jó alkalom crre ez a. mostani , amikor 
adve nt kiis :r.i.ibén á llunk. Advent idej én ub'Yanis arra 
tiirc kszik mind en jószándé kú e mber, min:l cn hí vő Je
lek, mind en ulI'itá rius e mber, mindenki, aki az evan
g-éliumi szelh:m et fényrorrIÍs nak tekinti , - arra törek 
szik, hogy le lkét egy kicsit rendbe hozza, legalább dur
va kinövésl'it "'nyesegessc. akiket megbántott, azoktól 
boc. .. á na tot kérjen. amit e lmulasztott bepótolja, hogy 
ezá ltal alkalmassá váljé k annak az áldott szeretetnek 
az á té lésére, amely, vagy aki karáesonykor beköszönt 

majd é le tünkbe. Nem lehe t tehá t megtenni azt, hogy 
h a beteg vagyok. nem m egyek orvoshOZ ; ha elhanya· 
goUam eddig a munkát. tová bbra is ennek lehangoló 
és ebi'l.Ürkító ha tásival töltsem m eg lelkemet ; ha szí
\'ünk és lelkünk belső oé rzésvilágában eddigelé esak a 
IliJIanatnyi benyomások öröme vagy bánata, tetszése 
vagy nemtetszése elégíte tt ki, ezután is beérjük e ny
nyivel : ha a s7.cllem dús fantáziájának kirogyhatatlan 
terméke it csak úgy ellenőrzés né lkül habzsoltuk eddig. 
ezután se törekedjünk a lényegest a lénycgtelenUiI 
m egkülönbözte tni. Nem lehet m egtenni, - legalább' is 
az ad venti küvetclmények s karácsony jgéretenek, az 
evangélium benső alkatiság-.inak a fényénél - n em le · 
het m egte nni azt, hogy egész emberségünknek nagy 
l'szte rgal13d,lán, magában az anyaszentegyházban csak 
rilka vendégek legyünk. f:vezredes tapasztalatoknak a 
kohójában kris tályosodott ki az anyaszentegyház éle
teben a testvéri 'él7ksnek és a szeretetnek, a lelkitá
masz nyújt<isának és az eszmények hordozásának 
drága leheliisége és valóságos erénye, f:ppen ezért ma
gabiztos és öntudatos lelkülettel, e.ICyetemes arányok
han .l(ondolkodó szellemi arravalósággal szól hozzatok 
keresztény Testvéreim. a mi unitárius anyaszentegy
házunk . a jkán ezekkel az evangéliumi szavakkal, inte
lemmel : T eremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. 

Ezekben a sza vakban sok biztatás és batorítás is 
re jlik. Azokat, akik életük sorsának szomorú alakulása 
miatt már nem lá tnak semmi célt és értelmet életük
ben, azoka t hidat ja: Té rjetek mcg a reménytelenség
nek ebbül a hUllámvölgyéből , emelkedjetek ki éle te
teknek ebbő l a hitetlen állapotából , hiszen nincs oly 
teremtett lélek ebben a világban, akire ne volna szűk
liég, aki ne tudna valami jót tenni; szóval, tettel, vagy 
szcretcUel. Dc kemén y Intelem is ez az Ige. Figyelmez
te t , hogy nem mi vagyunk a legjobbak az emberek 
között , ncmCl'iak mi vagyunk azok, akik maradéktala-
11ul be tiUtjük hivatásunkat, nem körülöttünk rorog a 
világ li a z emberek élete, nem mi vagyunk csupán az 
iga7.Mág forráM a. és m egszólaltatója. Amikor ilyennek 
látjuk malCunkat, jó figyt~lmezni ezekre a bibliai ~za
vakra: .. T eremjete k megtérioshez illő gyümölcsöket'· , 
,"crt ezáltal rtlményünk lehet arra, hogy túlzott önbl-
1,almunknflk állmlgaslatá ról leszátlunk. Áml!n. 

BENCZE MARl'ON 

"Eg")" táj tükröződése 
'irodalmunkban" 

Amint u t lapunk IcgUt6bbl számAban már kö zöl 'llk 
,.Magyar IrodalomU>rténell T lr-aság" folyóira ta u ; a 
d Cl fomIlJr t"nt< t·· legutÓb bi sti.ma. ..melyet ir6l' a rn,;.g;:' 
i rodalomtudom4ny nes~tol"4nak. a 80 éves HQn>élh Jóno"""k 
a l4nlo Uak a;t Irodalmi helytörtenet é1"t.ékes fOTTbany;;, _ 
,4ul no:g.áIÓ II bennünke t, unltárluso&.at legközvetlenebblU 
e rl n t(l terjedelmes t .. nulmánYt k ÖZÖl kiváló unitánw; fronk
CI/Qllal/ Domo/(o.ntl/( a tol lliból. e yalla y ebben u t~4s4ba' 
mondanlv .. lólt unltánu$ múltunll egyik legjelentősebb t4; 
egYRge: To r(\a (os környéke kÖrÜl CSOponosítva . U t v lz.s
g./Í lj a . hogy e kJlomyék mtlyen IrÓl alkotAsollra Ö5Z.lÖn w 
hatást gya .. orol t elb~16 iroda lm unk egyes jeles képvIse lőI _ 
re, Ennek a UlJnak - jóllehe t GyaJlay a N yikómeme Stü
I(\UJe - ruU .. aU" VIU! a laposabb Ismerője. "'Unt i latal torda i 
peda gógus. hely i lapszerkesztő, II .,Tord a és kómy(;ke"' c. 
turista kalauz ö8S2e4,Ul tóJa , omna k lc:ején olyan gau:1a/ll tár
gyi (os élményan~' a ll: birtokába Jutott. amelynek tOll4b bl kJ 
a k náz4sa é s feld oIS07.á:sa 15 szerzőnk hillatol t tolUu"a vár 
A. C l/a Ua Y'léle emlé k e zésnek közPCnll a lakja J ó/(al M ór: 
a k i tud valevtl!ei tö bb íZben fordult m e)/! Erdélyb~n. E kirán
dulások egy res:tén Kővúry LdstM, a jeles unlt4rius történet_ 
!ró kala uzolla J ó ka it. KéSŐbb wrdal és torockói látogatása 
lIo rán ls álla nd óan Jeles u n itárius emberek t.::r-.:l3sá.g4ban 
forgo lódott. Albe rr J 6no$, a nagyhlrú tordai Uni tá rius pap, 
lVe re.., D éne! torda i t6s~olgablró, OSeg eZII Mllld!u későbbi 
tábJa bJró nem kLs méné k ben Járutt8k hozzá ahno~ , hogy 
J ó ka i a ml beLsó unltárlu $ k is viltigun:ltról ked\'ezó k é pet 
kapjon. Clén k to!.!a l raj 20 tja meg ClIa Wtly J ó kai Ismert 
unltárlu$ tá rgyú r egénye : az "Egy lI2 l sten'" ke letkezésének 
tÖI·ténelml elö2mén.\'e! t. Jó'k'al at. un! tárius CI/Shá2tó n éne tet 
és kátét szorg a lmasan tan ulmányozta, átbú~'árkod la Aranyos
rákosi S2ékely Sándor é pOmr ó nak · nyelvészeti d olgozatát is. 
rruglen U71-ben napvilág ot lá tott a regé n y. Találó képet raj-
201 Cyall<:ly a múl t suizad jo-es éveine.-t terdal h lelmlségi 
tá rsadalmától is , ame lynek körében Jókai 18i&-os Oltan! 
lá to gai.4sa során olyan nagy népsz.enís' gre telt szen , h08Y 
hive i. ünnep U!sének szemtanú.l , rés2vey(ll , később ,.jókalánus"' 
jelzö veI ille tté k maguka t. K Ülöni}sen w eres" D én es főszolga
biró unllánus a tyánk/ .a p~ act.é.rl vem:ég lá tó háza len a J ókaI
kultus z tüzhelye, a ho l Gyalla y szerint J ókai .. 1I1g és tan u l
sá&os napokat töl töt t". A h a r\8ulat élénkit éséhez mlnden
e!le tre h 02ui j á r u ltak a We ress-p lnce k incseI. a ZOk II pók
hALós pala c ko k ls, amelyekben me ll: a na póle o n i háborUk 
ldeJebeU borok rejtöztek . - E j ó fa j ta italJ.a1 s zlllC!lke de tt 
3 Z illusztris vendégnek a g a va llér h árlgauia. - Ekkor, 1876-
ban "Veli mér téket"" készü lő regényébez, a z " Egy az lsten"
h c-.: a nagy mesemondó. A m értékvétel fölötte jÓl sikerWt. 
A regény f (la,la k Jáva i kapcsol3 tosan G1I<IIIa y Mra il m ell:
IlUa pí!.ásra Jut, hogy A d o rján Manassé és családja li költól 
1cé pzcle t a lkotúsal! A Je lej thete llen személyes é lmén y helle 
f OU C I/o // a l/ soralt, a m ikor J ók illnak a ko lozsvári - akkor 
uj - kol!é gJumban történt lá togatását (1 9021 leírja . J ók at 
az Ud llözU!sére sorfala t a lkotó lelkes d lákhad élé n álló $ azt 
m egszervel'.(S f la ta l bö lc:sészhalga tó nak - CYcl/Ml/na/( - Jobb
Já t nyúj tva k ÖS2Öni mes az IJjúság ünnep lését. Jó k ai ekkor 
C áj K ewmell Igazgató üdIlÖz.!(I szavaira olyan választ a d ott , 
"me.Jyet bátran m o ndh atun k unj!áIius h ltle lekezetUn k a po
theo z.lsán a k . EmHtést teSZ C yalla y li továbbia kban Eij tvöS 
K óro/lI, " K ét ö r(lög lIá ra '" c rm1l h osSzabb törté ne lm i elbeszé
léséről ls. a me.Jy wlntén a IOrdal tájegYség kö rnyeze té b6l 
illeIi t l té m áj át . HÚZÓd OZÓ szerénységgel emlékezik meli! vé
glll szerz6 saját , "Vaskenyér"' cimü r egénytTÓI is, ame ly ~ 
mint Ismeretes - a lo roekól bá nyászOk küzdelmeit ö TÖkitI 
meg. amelye t az ol igarcha Thoroczka y tö ldesurl csa lád ellen 
loly.ta ttak . E2 a dolgozó népllnk ha ladó hagyomán yait oly 
slk l. n .'s mótion f.e lc te \"en íló re.l!:énY kön-:r..-árus i forJel .blllb:m 
r cgén y lrooOl lmunk k árára _ s aj nos, már nem kapható . 

Tanulmán ya vé gé n e g y föl te vést ls bocs4t 82 irodalom
t udÓsok b irá ia tá ra a~ ír ó, F ö ltevése szerint ugyanis ROgerius 
m es te r 013$2 )U-On lka/ró a magya rors2ágJ ta tá rjárás történe-
t!! t k ülÖJlösen ped ig sa ját buJdosását megőrÖkitó " carmen 
/lJ 1~a rablle"-jének befcJe20 e se ményei szin tén Torda ko rnyé
kéh C'l fűződnek. 

Gyalla l,l tanulmá n ya , a melye t a ~ (lle megszokott !ord~~?;í 
IZCs mag ya r nyelv. a z é l6 szó közlle tlenségéne k vará, 
h a ló é lénk e lbeszél(l m odor jellemc2, u nltári us m uHunk 
Je len tős SUl kaszának egyi k be<>Se, foglalata az un ll 'rl<lS II"()
d a lo m él"tékC~ gya ra podása. a melynek tanuLsága i, e8yben 
jcl~Unk é~ JövOnk \QÖt e lességelre ls u gyclmezteU>e;(. 

A2 é l1ékes ta nulmány cKY részle tét k(i]őnben lapunk le./!
kinClcb bl számában kÖ7.ö1nl (ogJu k , lY) 
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HíREK 
A NOVt'MBER 16-1 V.\ L ASZTA SOK alkalmAból P E T H O 

ISTVAN p Uspökl helynök p1\sztorlevclel Intézett hl\'cltu)z. 
A feJ~ab"dulástól 19311 novcmbcrtlg n agy és - mond

h llO:':'k [gY _ mertsJ: UUlt Ictt meg c:t a nem.zct" - hantl
zu< tö bbek kö:fŐtt Q pAsztorle\·t l. ..E zer eutendő ülkerc'.!
stb<:n ('lvl,se1t , k iélt kön tösét JC\'c lclle, megvAltozlatta tár
sad nl m l t s gazdaság i rendszerét. A Forradalmi Munkás
t> raszt Kormány az ,,"os események után a nemzeti és 
h ~nas erők összefogásával felwrlóztatta puszlulá liba 
r~h lUlÓ sorsunkat II a munklls-parllsz\ rétegekre és a halndÓ 
érlClm lséglekre tilmas7.kod va uj Irányt adott egés:!' ntp Unk 
életének fe j:\!Idéstnck. 

A HAZA FlA S NJ;:PFRO NT JelÖltjeirc adtuk szavazlltun
ka t a no\'ember 16-1 orszAggymésl kl:p\'\.S.elől és \.IIntlC&lag 
vll]AS~llI son. A föl~nyes llyOUlcm. amelyet " Hnzaílas N!':p. 
front jelöl ijei aratta k, - mtltó ellsmer!':se !<:0rmllnyzatunk 
A]dontoS országtphő munk AJánIlk s egyben oromteljes jele 
annak II feltétlen biZalomnak. IImellyel egyházunk ntpe ls 
fóld l sorsunk intézői Iránt viseltetik. 

KAIDY ZOLTAN volt bllranya] evangélikus espere$l 
ünneptlyes ke retek közön Iktatulk be az evangélikus déli 
egyházkeriIlet püspöki tisztségebe. A beiktatási Unnepségen 
P ETHO ISTVAN püspókl helynök. DR GALFALVl ISTVAN 
t(Sgond nok és R . FfLIP IMRE ek. föjegyzó vettek rés>:! 
egyhá~unk képviseletében. A hivatalos elfoglaltság mlllu 
II megjele nésben IIkadályozOtt n:\'!:ENCZ JOZSEF fOgoml
nok lev!':l Iflján üdvözölte lll. új ptlspököt. nkinek munkás
ságIIra mi is atyaIlságos s1.el'etenel ke t'jUk a jó lSten 
:\Idnsát, 

A . LONDONI E SSEX HA LL-t. amely a hltieri rombollIs 
á Jd o1.<l t.a le tt. helyreáLHtották , s a közelmúltt: .. n ad tÍlk ál 
rendeltetésének. Ez alklllomból egyhúzunk elnöksége me· 
leghangú üdvözletel killdött az in tézmény vezelöségének: 
Az üdvözlési JOHN KIE LTV. a Hall Ihkára s!lvéiye.hungu 
levélben köszönte meg. 

DR. K UEBLER ERNESTET \'álaszlotUl meg a köve l
kezO három é\'ro az lARF . IlZ unitárlus és s1.abadelvu egy' 
hátak ! !)SS, évi chlea~ól viliRkonlo!resszusa. elnökének, Dr. 
K uebler a z amerikai unlt!lrlusok nevelési oszlályllnak IIZ 
Igazga tóJ II és a z univer7..allslák kal való egyezséget elOké
sdtll bizottság. a Council or LIberal Churches elnöke. volt. 
Munkájához sikert kivánllnk. 

TOLSZTOJ LEO, a XIX. sz.'had neves orosz. regényirója 
műveiból dr. Charles J O)' s~erkesztésében , az amerik ai 
unltá rlusok könyv kiadój II, a a e a co n Press a n to lógiát ndott 
közre, m elynek Ilagy Sikere Vll n . 

NABOZE NSKA R EVUE cSmen jelt::nlk m e g a csehszlo
vák egyhá z teológiai havi szem lé je. A lap fOszerkes1.l0Je 
d r, F. Ko)'a ~ .~ itd6rcha és Ilzerkcszl6 blzottslig]\nak ve
ze tOJe dr, Z. T n.lk, a H usz J ános teológiai fakultás p ro
t~zora. A szerkesztő bi70tttágban réS<!;t \'esmek az emil, 
tett fakul tás összes ProfesszoraI. A lap örömmel várja a 
magya r u n ltáriu$Ok k'!Szös célokat szolgáló megnyllatko
záSlllt ls, Néh á n y evvel ezelOtt hosszabb tanulmllnyt közöl
-tek DáVid "Ferencről ls. az egyH. cseh unitáMus lelkesz 
tollából. 

S IR ADRl AN BOUL T. a lond oni f'l!harmonlkus Zene
kllr vezet6 ka r nagya. az anglia i un itárius é let egyik vezelő 
s zemélyisége mo ndott ava tó beszédet II Z egyik angliai unt
tárlus gyülek ezel Unne pségén. 51 1' Adrlan 130ull na gy Wil
te lOje az u n itárius Bart ók 8élának, akirOl több tanulmányt 
is í n , 

ST. P AUL vÁRosAB AN. az USA Mlnnes:lta IIl1amf.bbn 
a z 'ur> 't árius ~virl~k{"let Daoja, dr, Anlhur Foole - akii a 
második vl1álth Íl boTU előtt MaII~varorszá.l!ot ls meI!Jálol!lIt1a
teLní vla a gyülekezet tagJait, hogy támogassák 8 váro,. 
n~ger lakosságának a~t a tö,ekv~sét. hogy a fehérek által 
lakOtt negyedekbcn is hajlék hoz jussanak. A helyi sajtó 
egyr~sze e lismeréssel Irt bátor kezdeményezésérol, fl m!Íl;ik 
része támadta. 

, AZ lNQUIRER. az angliai unltá li usok hei lIlIpja, egyik 
nyári számában közölte ,.Beller understand ing - Jobb 
mel!: érté$" eimmel Pe rencz József \.O·labÓI azt a hl r t. hogy 
II SzovJetunlóban Járt magyar egyh67.1 ktlldöllSég megláto· 
gatta WlIna városa mellett, az unitárius Békés Cáspár 
slTjat. Iláthory laván ]engyel király hadvezérének a sIrját 
ma na K)' ker:yele\ tel 8 helYI hatÓdgok II,Ondozzák. 

A BROSSZEU magyar pavilon-
na k nagy sUc.ere Ismerősünk Irj8. 
hogya magyar A vendéglIS a 
legnépszenl bb I CyÖnyörködtek .. 
E sorok t rója ahol már járt 
évekkel ezelőtt. 

LQNDONBOL levelet Irt eit Y 19 éves unitáIius k'n]any, 
aki már 12 éve él távol hazlojától. Nemrégiben II magyar 
fHmhé le n há rom magynr tIImet látott; Igen örvendett a 
hazai tájak szépSégének. s mint Irja. a jó magyar til 
meknek. 

ECYHAzTORTt;:N'ET eimmel dr. E.'>'Ze T amás. dr, BuCtny 
Mihály, dr, Tóth E ndre reform{itu l; professzorok s lerkesz
té!l.ében ÍJJ folyói rat jelenik meg, A tudományos szemle 
ktlnyvlsmertetése rovlllában SZASZ JANOS debreceni lel
készUnk Ismertette Dávid ~'erenc é rtekcz(\s{,t II KettOs 
IStenségrOI. mely magyar ror(lltit~ban még 1 9~ 3-ban Jelent 
meg. 

t UNITARIUS e LET 

A PESTLORINCl EG\' II ,\ 7.KOZSf':C8EN november t-t' n 
tarlollak evangéllzácló .. dS5zejövel{'II. HUSZTI JANOS hcly. 
bell lelkész evangéllzáll. CYOR~'t ISTVAN budapesIl \elkél" 
06\'ld ~·er('ncr61 larlOtl mel;lemh'!kcz!':st, hal~la 319. évfor
dUlója alkalmából. 

DAVID rl::RENC hah'l.!á'lak &f(,rdu'IóJár6l emlékeztek 
mc\! lc:k(.s~eln k ~ nov. l6-(in la, tOIt i!;l er.USlle~eteken. 

EC.YHAzKÖRONK dece mber 13-.\4. nRDlaln tarl ja ~v! 
köz.gyaJés(\1 a Hő!lYcs Endre ut..,. ... l templomunk llyUlcke teli 
I<:> rmében. 

EGYHAZKORON K N\"UCDIJALAf>JARA cddel!: II~ 
1.lábbl :ldom{onVOk érkeltek: Komlós:;v Cnlla 2G ~'I Ö7V 
Kády Gáborné 10 FI. Szetlts Béla 10 Fl. RedO BélU '20 .'i, 
Fleekensteln Sándorné 8 }'t. P I'ág JenOné 10 .'1, dr. Salacz 
Aladárné 10 F I . Harmos Arpád 10 rt, dr. Nylredy János 
30 Ft. Uj. Buzogán~' Lajos 10 Ft. Medvey Lajos zo Ft. 
Szllág)'1 I1Dna 2 Ft, ld. Mlkó Iswán 15 Ft. ld. és Ifj. Burján 
Fcrenc S Ft. 'Vargay K61mánné 10 n . Orbök Sándor S Ft , 
dr. Orbók SándOr 5 Ft , KUl' Tamás 10 n. Márto n J .t.nOll 
24 Ft welt'mné I'M Mltr la 6 Ft. PáJ Mik,és 2 f'I, özv. Pfil 
Mlklósné 2 Ft. Sz6ke Gergely 2 Ft. Borosnyai BC!l(ln(>. 
páll J ulianna cmlékél'c 20 Fl. "A jókedvű adako1.Ót szerell 
az Qr." Adományok a ~~ I,lH, számu esekkszlÍmlára llzet
helők . 

MEGJELENT ~agy .Jen ": A 1"0"0("\(61 maI'V~I' nénI ölH!7el 
c. könyve, melyröl Vita Zsl.L!mond azt Ir la II koloZ!lvárl 
Umnk c. hetllaDban, hO!!v Jankó János óta ez 11 mti adja 
az első. tei'j~ össl.efO.ll: la lÓ Ismerteté!:é t II \.(),·ockól maKvar 
népviseletnek, Mel:.Jelenl továbbá Anta l Ar pád mor.Q.I1rUlájQ 
szentiváni Mihályról. Mindkettőt a bukarest! AIIami iro
dalmi és mUvCsl'.etl kiadó jelentctle meg. 

BENCZE MARTONNf: Dcdae.Ó'%ust. Beocze M. 1('lké$7 
nejét. a november 16-1 ornáJ!:o" lanácsvJ.llszthok Során 
Budapest lX. kerUIcIében tal".ácst.alUlak \'ál asz tot!ák. Sttvböl 
.ot ratulái'lln k. • 

HALÁLOZÁS 
K r Íl n ltz An tain /! rákosszentmihályI, id . T ur i Bé la rákos

palota~ és Vlne:>.1 Andrásné sashalmI hiveink elhunytak. 
MIndhármuknak népes Cs,,11ád1n vOl t. k1knek f(v á s·'ábnn li~ 

mlily fá jdalmaban részt vevö \lélekkeloszlOZUnk. Áldás (Om· 
It'!kü kre, 

A bábo.·ú 

Fiatal cmberc>k milliói hall ak meg a masodik vi l ;i~. 
háború harcmezőin; m illió számra pusztultak el nök, 
ferfiak és gycl'mekel< a bombál.!.ások során; a kon· 
cenlriíciós Il:íborok p<.>dig szjnten mill iós á ldozatokat 
követel tek. 45 millió ember S'lakadt el csalftdjlltól CS 
szülő helyétől. 30 millló embe)' kényszerült bllf<l li'kokba 
és ideiglenes viskókba, elveszítven laká;;at. 

Több mint két millió ru<ermek veszítel!e cl szüleit. 
E:s mindezt m : lyen anya.e;i áldozatok mellett. .. 1 

l db 250 kg.:os bomba árából 20 tonna szenet lehetne 
vasarotni. 1 db torpedó le helne nya· 
raltatni árva 8:1 Irak tort 
lehetne keszíteni. l 30 .. d!> 20 
osztálycs modern !'epul.ol!ép· 
anyahajÓ árából ne!!:y ,árO!'-
nak e.e;yenként r~!)üIŐl!é~ 
á ra elé~ lenne otszobft s 
hAzat teliesen ~.b''''<,",lc, 

A m ásod ik vi1ágháborll 
dollár} az egész ember iség 

milliárd at'any· -ro,,, felemésztett6k. 

Közli . Bajor Jano," 

UN I TA RIU S e L E T 
Laptula jdon os a Magyarországi Unitáriw Egyhá?kör 

Felelős sZC!rkesztö é~ kiadó: Pethő Is tván , 
t!:vi e l őfizetési d íja 12 forin t. 

Budapest, IX., Hógye:l Endre utca 3. 
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