
IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Magyarország története nemzetközi helyzetünk szem-

pontjából. I. kötet. Irta Dr. Köváry László. Nagy 8r. VIII. 410 1. 

Budapest, Ráth Mór bizománya 1907. Ara 8 korona. — Erdély s a 

Millennium lefolyása történetének irója új könyvet adott ki. Törté-

nelmi munkásságának bétetőzése. Nagy mű. Világtörténelmi kapcso-

latokban áll a nemzet története előttünk. A mely a világeseményekre 

nem egy korszakban befolyást gyakorolt, sőt volt oly idő is, a 

mikor vezető szerepet játszott s mely számításon kívül egy kor-

szakban sem maradt — annak a nemzetnek egész múltja itt telje-

sebb világításban jelenik meg. Mongolok járása és még annyi más 

esemény az eddig ismertnél más magyarázatban. A perspectiva, a 

melyet megnyi t ; a tények elemzése, a melyet felmutat; az indító 

okok vizsgálata, a mit folyton szem előtt tart; az ítélet biztossága, 

a melylyel az anyag felett uralkodik; a forma szépség'e, mely elő-

adását jel lemzi: a klassikus történelemírás kiváló mestereire emlé-

keztetnek. A vallási és tudományos élet benne mozog e műben 

mindenütt és a korszakok kialakulásában a politikai külső ténye-

zőkhez mivelődéstörténelmi fontosságukkal odafüződnek. 

A megjelent első kötet a honfoglalás és a középkor történetét 

tartalmazza. 
É r t e s i t é s és k é r e l e m Tisztelettel értesitem a protestáns t. pap-

jelölt, lit. lelkész urakat, hogy a mai napon nyomdába adtam „ E varig. Romi-
1 etika,, vagy az egyházi beszéd elmélete" czimű munkámat. Egyúttal kérem 
a t. és nt. urakat, szíveskedjenek annak megrendelóso útján válla]atomat 
segíteni. A megrendelés 5 filléres postalapon, vagy a 2 koronányi ár bekül-
désével történhetik. Utóbbi mód czélszerííbb, mert akkor keresztkötés alatt 
küldhetem meg a munkát. A munka mint a „Theol. Szakkönyvtár" 6-ik 
darabja tog megjelenni. Kelt Pozsonyban, 1907 május 8.-án. (Kisfaludy-u. 
29. sz.). Tisztelettel Hörk József, theol. akad. tanár. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
A király jubileuma. I. Ferencz József magyar királyivá 

koronáztatásának 40-dik évfordulati napja volt a folyó év junius 

8-dika. Egyházunk templomaiban is mindenütt hálaadóimával ünne-

pelték meg e napot. A lelkiismereti szabadság törvényeit nemcsak 

fentartotta Ferencz József király, hanem uralkodása alatt e törvények 

gyakorlatilag is nagyobb fontosságot s több tartalmat nyertek. Az 

unitárius egyház is, jóindulatának nem e g y jelével találkozott és 

ez egyház hivei teljes érzelemmel csatlakozhattak ahoz a jó kívánathoz, 

hogy még sok évet érjen a nemzet javára Isten keg3relméből a király ! 

Az angol unitáriusok pünkösd hetében tartották évi nagy-
gyűlésüket Londonban. A gyűléssel összekötött felolvasásokban sok 
szó esett Campbell congregationalista lelkész „Uj theologiájá"-ról, 
mely az immanentia-elméletből indul ki, mely az unitárius theologiá-
ban nem új dolog. Az unitarizmus ellen intézett támadásainak alap-
talan voltát kimutatva, maga iránt a mozgalom iránt, mely a keresz-
ténység igazi szelleméhez közelebb vezetni törekszik az embereket, 
rokonszenvét fejezte ki a gyűlés . A külföldről megjelent szabadelvű 
protestáns képviselők beszédei közül különösen figyelmet keltett 
Eerdmans leydeni tanáré. 0 a hollandiai szabadelvű protestánsoknak 
nemcsak szives, hanem örömmel teljes üdvözletét tolmácsolta, „mert 
mindkét országban a szabadelvű gondolkozóknak van okuk arra, 
hogy Örvendezzenek. A szabadelvűek gyakran azt teszik fel maguk-
ról, hogy ők csak kisebbség, pedig a jelen állás azt mutatja, hogy 
az Északi tengernek mindkét partján a szabadelvű vallásos népség 
száma felülmúlja azokét, kiknek bátorságuk van arra, hogy magukat 
unitáriusoknak nevezzék". 

Az unitárius és más szabadelvű gondolkozók és 
munkálkodók negyedik congressusa sept. 22—27 napjaira van 
kitűzve Amerikába, Boston városába. Abba a városba, hol az első 
ilyen congressus tartatott, hol magának e congressusnak eszméje 
született, abba a városba, moly magát a vallásszabadsággal és tár-
sadalmi reformra törekvéssel különösen azonosította, abba a városba, 
melyben Channing Ellery Vilmos, Emerson, Parker Tivadar éltek. 
A szabadelvű hit eme képviselőinek szellemi leszármazottjai nagy 




