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cIlíl édeJan ljákwl 

&zeit a hálával csordultig tclt gyallleki szívek 
tos serege ezekben a tavaszi vCI·ófénylöl tündöklő 
ban. Az anyák l'ól, akiknek áld:'i.sll és a~ódó S7.e_ 

reto.!\ láthatatlan 8ranykomnakénl Oli ragyog minden 
gyer k feje főlött, ha lepkét kerget virágos réten, 
iskolap"dban hajlik könyvei fölé, vagy az élet kemény 
munIOu'l(,?Zején forgolódik. 

Ma r\~léj(ik lál"ul minden SZIV, ölükbe hull mi:lden 
virág " nwnkában megfáradt alakjuk fölegyenesedik , a 
mítjus/. ,lapfény sző sugúrköntösl ibt-ott megfaklllt 
ruhájut- • "Ié. o.k mai életünknek a hála és megbecsü-
J~ órd ndjével kitüntetett győztes dolgozói. 

Társad.d unk uj Il'endje az édesanyák kórül lebon
lolk' a c id körüli teendők kizár61agOS&ágának már
már kJ as ~zerüvé merevült fala it. Alkotmányunk 
egyként let\e Qséget biztosít minden'ki suimáta; a mun
kához való jc. ol, legyenek . édesapák, vagy édesanY(lk, 
akik a termelő· munküból, nemesen vetélkedve, kiveszik 
részüket, ' 

Hajdan a bp\ ;.J rs8Hó hirszolgálat'ában sű rűn elő
forduló szen~c ·f<:ént szerepelt o higkövet ivó. o há7.at 
magukra gyUlt i lorizetlenül hagyott gyermekek sötel 
tl'agédiája. Ma l:hm félelemtöl nem kell riadoznia II 
termelő munkáb~n tevékenykedő édesanya <lglgódó szí_ 
vének. t 

Államunk szeJ,'.·li.) gondoskodáoo intézményesl!n bjz
tosltja, hogy l!. dO~Qz6 édesanyák közösségi munkájá
nak lendületét a ~Yelmekgondozás problemái ne fékez
hessék. K01\Szerflen bel'endezett csecsemővédeimi inté
zetek, pari?>~': ~rtek.1(el övezett napközi ott,hönol: 
lelkes védonp . rd~ja osztja meg napról napr.a ot dol
gozó édesanyéJt d('i v(.">1 a csecsemöápolás, gyermek
gondozás sok..<:ok " ,.ékos gondját. 

Szárnyaljon hát ~ k~zöntés szava az édesanyák ~2U! 
mind, akik vannak ,s7..eles e világon s azok feté is. akik 
tiz édesanya gon,ed; !1.ág.{tval, szeretetével övezik a ter
melő munlcában lá adozó anyák gyermekeit. 

Az emJékezö ke trelet mécsesei pedig boríts/ik ('I 
fényükke! a sírhab'1okat is, valahol csak áldott anyai 
szivek megszakadt unai porladoznak. 

iinnepélyes keretek közölt emlé-
keztek meg az napjáról. 

Darwin és az unitáriusok 
Születése másléls7.á7.ados és nagy műve az Origin 

of Species megjelenésenek ·S7.á;-.éVes ford~lója alkal
mából Darwinról n:tár történt megemlékezés lapunk
ban, melynek rend jén arról is SZÓ esett. hogy mun
~ás.ságát ~ magyar nyetvü unitárius irodalOm annak 
Idején ~eltányolta. Az .angol unitáriusok thetilapja, 
a~ .!~~ulrer ny.omán most az alábbi érdekességeket 
kozolJuk DarWinnak az angol unitárizmussal való 
KapcOOla!áról. 

.Az unitárius történ,etirás [eljegyezte, hogy Darwin, 
mint gyermek. Shrewsburyb(!fI az unitárius gyüleke
zet templomába járt. Nagyapja, a szintén jól ismert 
dr. Erasmus Darwin jó barátságban volt kora neve
sebb unitáriusaival, köztük Josiah Wedgwood-dal is. 
E kapcsolat későbö elmélyült, amikor Erasmus Dar
win fia feleségül vette Wedgwood leimyat, s így 
Charles Darwin Mesanyja unitárius cSaládból szár
mazik. 

Darwin unitárius kapcsolatai felnőtt korában sem 
szakadnak meg, mert ismeretes. hogy ö ls egyike volt 
kora ama neves tudósainak. aki eljárt a LittIe Port
Innd utcai unitárius gyülekezetbe, s ot! dr. James 
Martineau, a na 011 anool uni/anus vallasfilozófus elilI
/lázi beszédeit hallgatta. 

Az évforduló alkalmából számos angol unitárius 
gyülekezetben megemlékeznek Darwi:l tanításairól. A 
Hibbert-alapítvány, melynek titkára, dr. St. Ca"ter, 
cambridge-i unitárius lelkész. a z unitárius világszövet
ség alelnöke, évi szokásos előadássorozata tárgyául a 
Darwinról való megemlékezést választot.ta. A négy 
előadásból álló sorozat címe: A darwi.nizmus ;"i gon
dolkodás történetében. Az előadások tartására az ala
pitvány intező bizottsága Easil Willey cambridge-i pro
fesszort kerte fel , aki az angol irodalomtörténet leg
jelesebb müvelője és a Pemhroke College elnöke. Az 
előadások ismertetik Darwin elméletét, a fejlödésel
méletnek a vallással való kapcsolatát és a darwiniz
mus jelentőségét értékelik a gondolkodás történetének 
szélesebb szemszögéböl. Az elöadásol\at a bristoli, lon
doni és manchesteri egyetemek, minden bizonnyaL 
nagy hallgatóság.a előtt tartják meg április és május 
hónapokban. 

Fj, 

, , 
A BIBLlAROL 

A SzC!ntírá l:önyvnek a gyűjlem.sny~: 39 az 
otestamentull) és 27 az ujhan. Időben kb. kétezer 
év vallásos It. törtCneti irodalmát öleli fel. Az ószö
'."~tség i. könyp~ket héber és arámi nyelven, míg az 
ujat klvétt;.l'i'lélkŰJ g?rög nyelven írták. Krisztus elött 
H TI. szá1;id><l.n az otestamentumot is görögre fordí 
tot!ák s. nevezzük Septuagintának. A Vulgata il 
Iei jes b Ih latin nyeJvű fordítása melyet Jeromos 
készítet Kr isztus után a IV. S1..a7.aclban. 

Nagy, Zá:rJ ű űjtestamentumi kézjr"tta I rendc.lkezi k 
a " keJ·~\ll:Y. világ. A mintegy 4063 darab közül a 
:~ak'áo~ e e~lbb és legjelentösebb az űgyneve7.elt Vo-

ol !'Inal és Alexandriai kodex, m elyeknek ere
?ete I V-V. századra tehető. A legrégibb héber kéz
I~at?k ?: utóbbi évekig a lX-X. századból va lók vol
t.tk: I </-txm a Holl-lenger pa rtján a Krisztlls előtti 
I -Il. !'I'.ázadból szánnazó tekercsekre bukkantak me
lyeknrk feldolg01.ása még napjainkban is fOlyik' 
~ ),.önnyebb kezelhetőség kedvéért a XII I. ~zázad

bah :t cante~bury é rsek a Biblia szöveg6t rejezetekre 
~tJlta, ".Jaj(' R. Esliennt': 1551-ben ft f,'iezetekel vel"S
s~\..O)kr.a Jegyezte ki. Gutenberg nyomtat1ta k i elqónek 
1 ~- l;Ia n . .Jelenleg több mint 11 00 nyelvre <>s n"yelv
J nUH"a van lefordftva . 

Irodalmi müfajonként a Blbll61 fe loszthatjuk: 

l UN IT4.RIUS e LET 

I . A Teremt6 nagy mitoszaira, a világ, az ember, 
a bún és szenvedés. valamint az isteni bünteté,~nek 
eredetére, illetve keletkezésére. 

2. Okori hagyományok és törvények gyujteményei-
re: a többi mó7.esi kóny\'. . 

3. Nemzeti korszakok irodalmára: Birák és Sá-
muel kÖnvvel. 

4. DrárTtai irodalomra: Eszter könyve. 
5. Idillikus irodalomra: RuLh könyve. 
6. Lírai költészetre: enekek·eneke. 
7. Filozófia i költészetre; Jób kö.nyve. 
B. Tanító könyvekre; Példabeszedek és Prédikátor 

k ·· onyve. · , ·ta· k·· 9 Prófétai munkákra: 17 pro e I onyv. 
10· Vallásos himnuszokra: Zsoltárok könyve. , 
A;' újszövetség egyszerübb és áttekinlhetőbb : a negy 

Eva~gélium mellett mcgtaJáljuk az :",-postolok Csele
kedeteiről írott könyvet és a 13 páli levél mellett 8 
egyéb levelet és az úgynevezett Apocalypsist. Ire~.e~~ 
(K r. u. 205-ben) az újtestamentumi. ~önyve.~ ~.ozu_ 
máz' mind a négy cvangéliumot emIlIi. Az uJszo~et 
ségl kánont' Kr. u. I I. században fogadták el.. (~l~.o
nyos Muratori 1750-ben fedezte fel egy régi latzn Iras
bóL) BaJor J ános 



Az fényénél ... 
,Iános 20 r. 22 \'.: .. Vcl!'yetek SzenIIdke t ." 

1\ 7. ~wang\Í1i1l1ll irója szcrhl l .' ~7.US rt Szc~lIl~lke~ ta
"a"" to\·:íbb,-itclc "cgelt, ki'l:arólag tamtvally:'lIl1uk 

IU,-, •••• • . " b" adja hogy azok alln:!k t)S7. t UIlZO cr cJcve :IZ em .. -
risC~(,1 - a .'t7.t' rctc l IÖrvé.n)'éne k bctöltéschcn -:- ,a 
mennyei Atyához . \·e~k. ~\ Sz_e~t:' él~l;; II 1 ~~lt\' ~
nyok lelkeben. , 111111,' .1. fel e lc'!1 clll.zo~c. J_e~enl~CZl~ cs 
a li nak erő tadó cs batorltó ha lasa. keszII l oke t az e5itDl.e 
terjesztése és diada lra vil e ,c rc. S z:í mu ltra rt Szcnll c
Jc k hatása l\ lcs tc rUk halá ln val rájUk s7.I\k5'11I (CUCII
St:~ből " aló rclocsutl:ist és anllak a . mun~anak cred 
mén:ret jelenti. amely a ke rcsztényseg gy ul t::kczctekbe 
,'aló szervczéséhcz vezet. Azonba n rt Szentlelc.k mun
kálkodasa, am ely az a.pos lO I ~ Incgrogn~m..:'\7:isb~ll Is
tennek ereje. míiködéséi ille loleg ncm IdO'hoz cs sze
mélyhez köWtI , Tér és idófclcttiségcnek legszebb bi
zonyiléka az, hogy mindenkor és így ma is míiködik 
otl és azokba n, akik a ji."7.usi Innitas szerini éln ck 
és azon fáradoznak, h ogy példájuk nyom:í n az c t'an 
géliumban t(lInasztott jézusi kö"e!elmél~y a jelen, c,m
beriség sziv Ugyévé \ ';iljon .. A J czus :\lta l m egigert, 
majd lanítv;"Í nYllira kibocsatotf S7.cnlldck :l k l' rl:5Z
teny,;ég dogmájában is teni szcméllyé alakult. s minI 
ilyen. elveszítette em beri me!.rnyilatk07. tatásra kP.sz
letö erejét s a szenth aroms.i.ar tan:iba n az Istensé!::' 
harmadi.k személyet'e magasztos ult. 

iUi unItáriusok. akik a kereszténység értelmezesé
hen a jezusl tanit.isra ala}>ozunk, a S'lentlclkct ls t en 
I\rejének és jór<waló se,t:'edelmé nek va.lljuk. m elynek 
hatása els iisorban az ember erkölcsi megnyih'lÍ nulá
sában. vagy mondha tjuk úgy is. az erkölcsi embf:r
ben jelentkezik. 

Nemcsak újj.i. a lakít ja az embert. de elindítja benne 
azt a folyamatot. amely a tökéletesség munkálásával 
mindnyájunkat az is teni e let rés7.csévé R\Tat. l\leg
liszlít,ja az ertelmcl. megc!lzl az _akaratot. s r \lVI!.:tct 
arra a felismerésre , hogy csak ht cn törvényeinek be
töltésc,,!'l "ál halunk a m ennyei Atya gyermekévé, 
Ebben a. törekvésben azonban ki kell fejczödnie az 
emberi cseleked!'t , az emberi magatartás rontossa~ú
nak is. ,.Vegyelek Szentlelket" - mondotta J ézu,> és 
ez azt is j ele nti, hogy anna.k bennetek \'aló míikö
,Iéséröl tegyetek is bizonyságot. Szer esd az Is tent tel
jes szi\'edböl és szeresd az e mbert és igy törekedj 
arra a. tökéletességre. amely Isten szívedbez:\.r ásaval 
és ennek kinyilatkoztatásával j elentkezik. A te éle
ted legyen figyelmeztető arra. hogy a Szentlélek mint 
benned, másokban is munk álkodhat, mert ennek föl
ismerese az elw lépés Is te nhe?.. Azonban nemcsak 
közeledni kell felé. ha ne m el is ke ll é rkezni hozzá . 
lia erotadó lelke az első Icpesbez elsegit, ne á llj m eg: 
keresd minden hol és millde nben s ha ez lesz é leted 
legföbb törekvése. akkor megérted. mily nagy segit
ség számodra e parancs ertelme : "Vegyetek Szcnt-
1",lket". ts holllol;' leszel. ha tcljcsítheted azt, mert 
üdvösséged lesz belőle. 

Amen. Kelem en l\1ikltis 

egyházi 
A l\IA NClI t:STt: RJ US1T,\IUAN COLI.EGE _ teológiai 1\}OO 

Iskolán - " ~yako"lall tan~Z(:k t~rgyltln"k Cl6"dás:\rA TWI~n 
Kennelh Atherto nl unltflrluR lelk(:>!zt ktlrték rll!. aki 1938-t.a 
~·l ngY"ro,·sz:\1l0n (:9 Rom:\n hlb"n l~ IMol! ntást ICU és n 
,sICntls7.leleteken m"gya,·ul pr(:dlkfllt. ell.)'e9 

.A I.EIDE:.." I t: GYETEM teolóllla\ rakul lasa egyelem i r 
k",Oll tandrkém " gyakorlati (:$ a valláspsz.lehOI6glal tá 
el~adflsára meghlvla dr. H . Fabef OUd Wnssennr-I l elk . 
umtárlus vllt":lUövets(:g tllkár~\. aki n maSOdlk vllG~ j af 
előtti Idlibcn egyházunk" t III megl:\logana. Oj tlS7.téb "l.Oru 
retellel üdvö~öljUk. . 

,\ PU'\G ,\I H USZ J ANOS TEOLOGIAI FAKU11i' 
csehszlovák egyház f61skoláját a prá!:al kereszt"ny I ~~ a 
fCr('nelfln dr. M . Kán{, k d (:kán, n7. egYh,htört(:nelm! ~ '~-
M~nek. az újnövetségl szak C:SO llO rI profeSSZOI"ll1 it~lse~iék~ 

A CA LIFOU,,",VU BERKEL\' BES levő Sta". Kin\!" nl t ll.rlus 
teológini fakult~s ll? utóbbi években nyarl tovább' pzli lel
kés7.l \"nrol~'allloknt rende7.. A tavalyi évben d r, apc \'an 
de'· Woudl' holland lel km. v llágszl:l \'cts égi titkár d r H ans 
Casp:uls . a sv~lcl ehurwaldenl Alben Sc:hwe1Uer bitC!?et Iga _ 

galóla \'oltak a vend égel6nd ók, Az Idei évben k univerzI_ 
lIsta profess1,Ort hl\"tnk meg cI6I1d~~ok tnrtásf\r.: R obert B. 
,,:app. II S I. Lnwrenee egyetem teológiai rakultto(fma k w,nás. 
filo7.6fln l és RObert L·H . i\11l1c.r, a Tun~ egyetel'l\, CI'nnC tCol6-
gial r"kultás áll"k valláserkölcsi llev<'lésl IM~,.lnllk elaadólt. 

AZ ANGOL UNITÁRIUSOK (:vl közgyü\és"f""L eedsben In r-
10tt!!k meg ápl'lUs hm'lIban. A7. Esse'" előad"s C. O. Rhodes 
nngllk:\n lelk(:sz. a mOdern an!:lIk:\n lelk~k li egyesUletének 
az tgaz.gató-Iltkára tnrlottn ,\ lömegközJh nWdja' és Rz em .... 
ber i szellem elmen. 

VALLA NCE W. ARTUUR lelkészt vál:!. t lI á:< meg II Z nngol 
unitá riUSO l, e7; evl e lnöklh'e. Vallnnee 194, ót«, Altl'lnehamban 
unllárlus lelk ész. egyike a legjObb angOl un t:lrlus pr(:d lká to
!'oknnk. SZe!'!!lellel kőszöntlUk uj felnd II. ében. 

PIU NC II' t\L J . O. JONES. n earmllTlh!t'nl P reSbyllU1an ~l_ 
lege Iga2gatója márelus l3-án InJluenl.lll>an vá r:l llanul elh"U. 
Jones t'veken keresztU! vezetle a wal~. lmi tál·lus lelké!;zeket 
nevelő Int ézelet. s egy Idöben a walth: egyelem teológiai 
fnkultásának ls dékánja vol t. ... 

KIELT\ ' JOHN. "z angol tartja 11:1; Id é n 
az USA-ban a l\Iinns , n brh unll:l.riz -

:lZ IIm<,,'l klll 
N e w York·, 

l .. ész t vesz 
löbb boslon: és 

........................................ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
, 

A BUDAPJ,;STI EGvuAZ KOZS€C UEN május 9-én népeS 
!lyUlekezetl eSI;,t rendeztek II Na~y I~n:le utcai te r{'mben. me' 
Wen R. FIII' 11 Imre l elk ész hirdette nz IlVl.1ngellumol dr. 
Zs akó Istv:\n ny. Ig. rÖO'VO$ tn,' t<l ll rendklvtll tan" lnl:ls ela. 
IIdást "Az Imáds~g gyógyiló cI'eje" e lmen , 

MCt jus 1O'(:n, vasárnap a délellSlIl Islenlls"tlele l kel·eté l,en 
konrlrmáeló VOlt 111. egyh:hkőzs!!1,: Nllgy Ig nác ute(l\ te mplo
mában. melyen 26 Ifjú leswérUnk tell blzonys~g01 hitéről. n7. 
anyanent<"!Kyhflz eszrnér,yelhe;r. valÓ InTlozandóságfr,rol, az 
Imáds:\g (:rlelmé...ol. A konflrmáe lól el6kt\szltést s IInnnk le
\'el.elés(:t Gl· őr fl "'1\":\1'1 lelkész vtlllC7.le. A gytlleke7.et Illlljlll 
közé n . FII<, p Imre \·ez. lelkl's7. logadta be a7. IfJak"t . A fel. 
emel6 (: ... flhllato ... konrlrmáetót Unneps~g \'cr:én I'ethő ISI\':l.II 
1.!lspiSkl helynök myánklb rés7.es!Jettt' föphUo r l áld"'lIb"n a 
hltllk\)(:n mcg('r(\s(ldötl Itjak at s 117. Cllés1.. gy(! l~kC~e te l. A dj" 
bt~n, hOjly enn ... k a n"pnnk I\1n,.nd"'l<IÓ emléke. nmll ro ko-
7.011 111.. un'newn"''' ''l " "lÓ élés I ~. kIsérje v(:~lg őkel ellé~z 
életükön. 

PESTSZENTLOIUNCES május 1O.~n ntlpe-s g~., ('a."zetben 
:\Id oztn k 1l7. tldesnnyl'i k szcn!t/! s7. i"cnek. 

It '\KOS I'AI.OTÁN máju'! 2-án Inl10 tt"k nnyák.nn~l .1 
r:(: lIumot IIUS7.11 J ános le lké~7. hi rdetett. II gy?, I,tl~k, 
Bencze Márton lelkés7. vezcl(:liével versekben s Ihág 
k31 köllZöntött(:k II Z édes:my:\kn t . 

KOCSOII Ul 6G\ ' IIAzKOZSEGUNKUEN szép ~.Mm\ lI..1.I Iek "
Zl'!t vett rtszt a h úsvéti ~ pünkösdI :I"tentlsz teloell!)( (:S 
1·~oeStllt az úrvnesol·a jegyelbcn. 

l> U N,\P,\ T ,\ .JON husvétkor az urvllcsarához a keny" 
bort 'ŐZ\' " II r,:, .Jóuefné, pllrlkösdkor pedig U, arfr, I I.~~, 
:ldOmánYOZln. A Jószlv('l IIdakOZók:>l szerell s mc~., ",," 
lSten. 

A mlndkN nlk"lommnl szép ~zá"'bnn m egjelent hIV~kn. 
IStentl$ZI" lctf;1 torto tt (:s ", '"nesol·:\t OHIOU Sz:\n th6 t er '" (' 
aria. 

l lNITAalUS eLE'r I 

-



jókai a z unitál'iusok körében 
- Részle t Ol IrodaJomlö d ene l c!mú tudományos fo l~' ó iratbon közöl t lonulmónyból _ 

'forddllOk ~.~ ".-ürnl/ékén!"k "'épe J6kai szépítő tilkrJ
beli Ili nl/. .. föl. /877- ben je/clli,k '"ca EOY. az l,stcu elmll 

' Il/IC. A: Egy o::: lstcll IIcm tartOZik JoklIi naDV 
::~ n "aj '.-ti:;e, dc alapcsrméjévef. !köUói s:clJcméllel. 
S;;",t~ Jeír~hai!l tll, merasz ford rtlata iva l , emell"'dctr IJCnL 
z:crl b dlttllárlOS emberi "át,oszal/al. Iw. nel,n (I leg· 
nagyolJb, dc II ICfJs:cbb J?kai-rcoényck. ",öz t. fQg!a.l 
I el llat A cselekményt lIal/asi ucmpon.tok 'fllozgatjllk, 
I . 'oda "0 J ókai irói sajti rsá{J(I iH Irillvdllyo:'ott 

::lcé~téZ'~rll . jelen tkezik: é.lcts.::er~~en jelle mze tt. a ll~kok 
mell.'tr ;1nY/IGlok ,,~ ördögljk kl';ZdcllCk covm,,!ssal. A 
r ev/my jQlentóségét és mal"(ldand(l..~á(1át munkdt,a, IIO(1~ 
a I!III {1yarsdgnak em! s;:dmlxm ,n,e ,!, na~u, dc 'nem,zett 
créuyckbcn ~ivtil? rí'~I!: ~ u n~to~lUs 1~llfelck.ezet ~jgU* 
szóhuh~ l1ollasos Irlllal ~ö=é sorol1o. * 

" JÓkaj./ .. ullus::-nak minte"y áldozali fuzllelye mellé 
ke'r iiltem :m ikor 1905·ben T orda" a gimnoziu.mblm 
ta nari áIÍrisQmnt e/fogwlMm, Nem érk.ezt,em í/res kéz.
zel , Jókairól \s:cmélyes élm.ényeim iS voltok, Enne k 
a köu(!tke:6 tiirtéllt?Lc uo n, 

Jókai kései 'Afzos,~úga, (l rokoni köréböl I}a ló "' is::,,
/rodrisa nagll l' i$SUl/ets::és/ ke/telt (J magyo r közvéle
fnénvben, JÓktJ i ~e~szerljsége l,anYlllla,!,i ~ezdet-t. , 

K%:sudr POlg~{l/ nagy eseménlfre (keszu/1ek ekkOr/
balt, A Mö / uós-szo Or /elcp/czésé re ors;::090S iinll~pséaet 
a/ro r tak r('i,de::ni. ::: UI/ifarilis eglfllliz belső kilpcsolllt
ban állt a Mritvcis :obor Jigycvel , A szobor fel,rillita.sót 
ug !l<l nis Nami La j ,tauár unk jndítllánYOl~4 *a ~ 'ú rosj 
ta nócs ülésen s a J. öltsf gek eL6terellHéséll IS o farado

':Olt lcgtöbbet , 
Nagy lelkesedéss('~ kész/lItii'lk a sz" borlelepl el'?::re, 

Hirl/ Ct'es püspökiill " Fe reIIC:; Jó:.sef, bualmas érte
~e::letre hil,ta öss:~ a kolo::svári eklézsia néhany tag· 
ját , A: egyetem i i. ;usóg képvisli'leteben 6n is rész~ 
l'ettem az értekc.::le ell, A pii.'fpök elmondta, hogy iro 
ba I/1 tGlna/..- indttual t t el t : il: r;~'~wl# ··xt,-:ln,j ,,:,a'l' .. 
saság /livja l1M!g J o ait, vegyen TeS:: t azon ll:: iinnepi. 
kö:gllú lésen , amely t a T ársaság a s:oborleleple:és 
m iisorriba tIetetea ,1el, .4<:' irók ö römmel fogadtik a 
gondOI(ltut. mire (' indítványát a:<:al egcszi tette ki, 
hogll az irodalmi iiflnepseget líj kollegium Illik di., :;tcr
mében rende::::€./.: m)cg, Az ir ó :": e :"f i.~ ö römmel fo(nd 
ták el. Irt /.esz fptl/í, a;; il/kolom. hogy Jókai irlÍnt 
lIalól/ka t leTÓ;ukl .f hiveket szen'eZ'lI; kell: az ünnep· 
ség elótt gy,iljellek löl a s.:omsz"dos tanterem be .~ lia 
a /..·&ön,~cg I'o/amely f:et lenség miatt Olléren jelent
kt>zl/ék. vonu/janal;.. be é.~ töltsek meg a d íszternw t. 
tn a...-r o l eladatd l kaptam, hogy boro=::ak ifjtísay')t 
az ünnepl Imngu.la, élénkítés,,",e, 

A p iispök ngpodolma IIem rel jespdett: a::: irodalmi 
ii nnepségre ó r it'si kö::ónség gy/ílt I bi , .4 z p/uő /.;.st>g Jó· 
kailik h1rósórrl sie!ell. A:; utc(i u ~ m eqél j(>nez.ti!k 
J 6koi(-'ka.l, de a~ igflZi harsonázás a mi r psrii nkróI o:: 

• 

~~~Sfl~~Okb(ln IInngzolt fUl, A IwUégi!lIll igazga tója 
iUl é,t'f "'(!!~e;~ 6 1llint llázig(l ztla, rli llid kÖSZöntést 

, ... ,/ (I c fl Jóho/hoz, ell kissé elöl, a lé ('.lIŐ
~~~f" ~\IIt~~I~ 1101'1) "adtlma.t jobban rit IIjd jnn~ I~kin.-

, I - (l,ll/Jurnak lIlell4ó:ttem ke!!et! cLhalaJnill. 
A ha l.a.l:n~ él)~ ,~ -riad~tlwll Jóka! men6Holt, rdlJt tekin
ICLt" ~"Z(!t nyu)l.o tt cs c,ulyit sz611; KÖSZÖnÖm if 'u 
bara[(llllH!a!c!, .. Nyájas, kék szemével mosolyt int;U 
(I leLkes ,~?r!a l.:a, a.ztdl~ im~sall, fáradt lé,>ésekkel fel
" atadt a Icpc,~oJl., M el/ette délceo tartás'; '/.' / l , 

A Ika t ól!'" .. , ln e es 'ge' r.za r IOl/eltuk a gyil!és lefolyá.,á t, Az ' 1: 
~y O~::1alll .. mellett, a piispök és (u Erdé/vi Iro~:::~l 
:'arsa.s(l~ ehwke .. , 'SzamOSi János egyetem i tamir kö !.:) tt 
ult ~óI;:{I/, A l el1/Ok ooljál~ fö lismer /em Bartha Mikló t 
tovobbá S::a boks/:a Millólyt. II , 

;Szalllosi ,ék.~s sZ~:W,akkol iiduő::i5l!e a vendéget. Bartha 
M iklós Mntya,s .klralyr6 / emJékezett meg s a nemzet 
nagy áUnm.ferllál szónoki nni,Jeszettel hozta pdr. 
I/Uzamba ~ .1,enl.Zet ".ogl! író,ilÍva l, Szabolcska M ihtily 
Mátyás k,ra lyt és Jokalt ef,yii lt ii nnepelte ~versébell, 
Most Jókai dllt fö l s meglepőc /! csengő, erőteljes i/nll
gOll s:ólalt meg, De a beszéd ta r talma ? Ml tört"n! 
öregkori elllibá.zás oogy suindekosság "ol t-e a dolOf1~ 
ball, szavai lIIind az IIn i torius dicseretet zeng:o!k. 
II Nagyobb hitelesség ked véért az ILnitó riusok folyó. 
ira!ából, a. 1(ert>snyény Magvetőből i déU-' m a benJd 
rövid foglalatát: 

- Temptomban vag!/unk - ,igymond - a= iskol,l 
folai kö=t, am elye t i lllet t,öLt be, En !Így ls. n~ llt iró, 
!lOI/ is. mint /la zaf i es politikus, hirdetóje voltam mi/l.~ 
dig a szabadságnak, mely a művelődés terjesz1esevel, 
a "llZilSz.e retctfel és i.~telltisztelettel párosul. Ebben 
a tö rekvésbe lL legköze lebb fal.altom magam/wt az u nj/~í_ 
ri lt~ uaUrisjell"ke:;elet, mely mindig elöljár( a hazafl
sogball cs a t udomriny múeelésebell , s mely bór nem 
!" .. ta::!~~ c {X!:df/." I~ !e"'e~e]: kB.:::é, Q ,.,Ül' ''I'''\~nc'l( 
e szep épü/etet emeUe, 

Mess':l'hangzó, hatásos igék volta'l: ezek. Jokai al'atta 
vo l na Jel az lij ko/Mgiumot, amelybe o vallásfelekeze! 
neOI/SZó;; éves ',nOl/omol/unit, m,ívelődési kincseit, h(l
lad6 szellemét, s.:abadscigvag{/lÍt 'költöti~t te át. BoLdog 
voLt a pü-spök, hogy jÓil/..·a ro tú törekveséért ilyen (Ja?
dag viszonzást /..',npott, dagado::tak oz llJ/ittírill,~ keblek 
és biiszl~fn hOl/g"zta tták CI kö::szólossci vá lt regény
cimet: Egy az lsten! 

Örvpndet es emlékek vol ldk e:ek Sl'Omom ra is, de 
gyás::os el méI/lJ t'együtt kö:éjii.k. K ét éu nlll/ va, 190 1· 
bell, 1111nt felügyelő és óraadó tano r, Jókai halálh irére 
a megdicsert, szep kollégium épiHelé" én tiatem ki 
agyászlobogót . 

E:eket o:; emlékeket vi lt ~m magammol Tordára. 
Gynl/ny Dom okos 

, ............................................................................................................... ................................... .. 
HALOTTAINK 

5tabftll ~ 'lfkd y t..<\st.1ó :Inti, kololS\'hrl l'i!YI'tl'rnl ItInaI" :I 
k't\"I\IÓ k61~6 K olouvlll"OtI lTll.lelkus körtllm~'nyl'k közölt ('1-
huny .. Sh'K.~ly ~ándor aria fh'erN ~kdl l: (>r K ál"Oh' unti uno-
kll tici:sl'l )'ászolja ti" .. Ihunytblln, ' • • 

Ulmf, nf 1)f, ,, ~., bud:lpc~U l'):yMuö7s(oll'(Ink P/O'ko!'1 Szö, 'el. 
st'g utca' hAdnAk buzl:ó I:Ondol óJII. BudllP<'sum t' lhullyt, 

F :nk:a'" SándMnl', (!W"''1P.'1ll1J! l':g\·hA:tk!>z.segilnk !\Id01.MOlO 
hh' .. el\.unYI, . • 

Suly<>s l;:ybz o!ne Jnkab C. Uls;o.ló kocsordi tl h ·imk!h'\ 3 
hónApo.:>!< kisfia elh!ll,lIoLd$;.i\' tll. ' 

, ," "' O'"k"'hGuntth'11(' koesordl ('$ Ii ::llon" "'erenc tibonuAllus l '''t' e unYl!lk. 

<I:: r . , ~~:~~'dty M lk lb szindi {RomA,' I!\} lelkm. i>n'. Ua_ 
k. .o.,) ué Cynluban (Ronldnla) ",,,g hall, Badóczv Il,"-, 

B:ld6czy Tamb alln .!-desan - ~znlJnk bt'nn'e, 

,~<, .' '". 
t tlNlrÁ RIUS eL.ET ~J' "". ?.. 

\ ' • 

.,Vnonnk bűnök. a melyek CNlk m:ís bűnök követ· 
ke'l.lebcn tnpndnnk hozzánk és amelyek , mi helyt meg· 
s.~mmisiljük az al'llpbf~nt. épp )~g~ ~Iü.nn~k.: ,~mt,: 
nhog.r .:l rn:ígak lehulbnak, ha kIdonti k n 100zsüke l. 
IPascal) 

• 
. . _.. n· t ek · zc'·eleIC é.~..:l hMhalntl:ln· "A Jön • .,,; - u>.enn ' - "' . • 

• •• ó;jig hite egy .$ ug ynnaz. 

U NIT f\RIUS ~ LET 
Lnptul:! jdonos .:1 Magyarorl'1.ági Unitáriw Egyhti1.kör 

Fe ld&; szerkesztő é,; kiadó: r e tho b h 'á n. 
evi elölizetési dija 12 forint, 

Budapest, IX., Hőg,ves Endre utca 3. ' 
Távb: 137- 186, Csekksz,: 50561. 

ZrinyI Nvomdll, Buda.peSL _ Felelős: BolI:dr Imre, 

• 
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