
UNITÁRIUS ÉLET 
Már jó ideje, hogy bívelnkbel: nem Juthattunk el. 

Több kisérlet ls történt arra. bogy lapunkat Ujra élet
re hívjuk, de a nehézségeket eddig nem gyözbeUűk 
le. Most újra a régi szeretettel köszöntjük az olvas6L 
Bármilyen szük.re ,lzaboU legyen is lapunk terjedelme, 
mégis csak egy úJabb kapocs közöttünk. 

Suretnok, ha lapunk minden bívűókhöz eljuthat
na és elvihetné lartalmán keresztül az unitárius élet 
üzeneteit. J\olaga az a tény, bogy lapunk - végre elln
(lulbat, bir arról, bogy élünk és hogy ennek az élet
ne~ sok nemes. Jó és szép pfnfoltja van. 

Az élet mindannyiunk sz!mára nehéz és nagy 
feladatokat róU. Feladataink sokszor látszanak meg
oldhatatlannak. De akármilyen nagy val6ságok ls az 

éld akadályai, bármennyire tettek is próbára abalál, 
elválás, szenvedés sokszqr emberfeldtInek látszó prob
lémái, mindezen túl éreztük Istcn bataimát és gond
viselését. 

ru éle' némelyeknek érdekes, mások belefárad
tak. Némelyek igen nagy dolognak tartják, mások 
majdnem senvnJhe YesitUr. A"!: ljnteltek relldszerint ve
rembe esnek s alig tudnak onnan újra kljutnl. Vi
sitont az élettől kIIáradnl. unottá lenni a legteljesebb 
szegénység. A nemes természetek csak nagyon ritkán 
jutnak ilyen hel)'l:etbe .. Ha az ember tele van erély
Iyel és Teménységgel, meglátja az élet kifogyhatatlan 
szépségeit, azt, hogy mindennap gazdagabb, teljesebb 
és változatosabb; képes arra, hogy a kiiitdellll(t foly_ 
tassa és lU életet komoly sdndékkal mecélje. Az igazi 
élet ott kezdődik, amiko!: megéni, rellsmerl, hog)' 
csak önmagából és csak önmagáért nem élhet. Az 
igazi élet ait ember élete összhangban' Istennel, termé. 
swUel és emberrel. Lehet-e nem~sel::ib céUa az ember 
életének, mint küZdeni lU 19a itSág elöhaladásáért, 
megismerni a lélek útjait, a jóság indító okait és 
megakadályoznl,. rosn elöretqrését. 

A:(. unitárius vallás célja az énések nemesítése, 
az értelem megvU' gositása, az akarat megerösitése 
és a jelen és jövő életre való megnyugtatás és 
boldogitb. Tehii vallásunk célja ait ember nemesíté
se, jobbra. késztetése, egysitÓval Wkéletesltése és így 
üdvöititése. Legyenek tökéletesebbekké az emberek és 
tegyék tökéletesebbé a köUisségeket. Gondolatainkkal, 
kiejtett SitavalnkkaJ és tetteinkkel hatunk egymásra. 
Valamennyiük nemes szava, gondOlata. és cselekedete 
emelheti a kőtilsség értékét. Vallásunk célja, hogy az 
emberi esunényt Q!lndenklvel megismertesse és mJn
den embert a tökéletesedés útjára vetessen, ott meg. 
tartson él üdvöitítsen. Ezért a célért, ezért az életért 
valamt;nnylen felelijsek vagyunk, teh:i.t érte munkál-
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kodnunk kell. Minden eszközl:el legyünk aiton, bogy 
minden emberböl a legtökéletesebbet klhoithassuk, 
hogy mInden emberben kialakithassuk a legmagasabb_ 
TendUt. 

Vannak esunék, melyek az ember relett 'Hanak es 
igényt tartanak az érvényességre. A 'keresztény esz
méket mar;a Jéitus hirdette meg és az Igazi keresit
tény embernek ahhoz gondOlatában, akaratában és . 
cselekedetében ragaszkodnia kell. Ezeknek a törvények_ 
nek eredete nem az emberben van. Örök törvények. 
melyektöl eltérünk 8 melyekhC'Z visszatérünk.. Ezekben 
a törvényekben találjuk meg nyugalmunkat s a kij
itÖt1ünk való ellentétek is ezekben oldódnak fel és si
mulnak el. Eitek hirdetéséUiI, éppen az unitárizmu 
nagy vlvmá.nya, a hit és lelkiismereti szabadság bir
tokában el nem állhatunk, mert megfellebbezhetetlen 
jognak és megszakitbatatlan kötelességünknek érez
zük. Egén élejünket döntően befolyásolják. A vallás 

• 
s:u\munkra élet h annak tarutásai életadás, ihletett 
nevelés az életre. Az unitárius 61et célja a keresztény
ség örökérvényű tanainak hirdetése á.ltal az Istenben 
és ait lstenén való nabad öfttudatos életre val6 ne
velés . .o\z élet minden m:is megn,vilvánulásának .l11et!:
nemesít6jc kívánunk lenni, hatóesitköit, mely mindun
talan arra hívja fel a figyelmet, hogya hangsúly 
azon a rénén l~gyen az életnek, lenn a lélek mélyén, 
ahol az ember egYedüi van Istennel. llélektermelö és 
léleknemesitői·erÖ akar lenni ait unitárizmus s mint 
ilyen, mlh8e~ életcélnak a megkö:r.elites6ben is a leg
hatalmasabb, a legnélkülö:dletetlenebb és legdöntőbb 

tényetö minden hivő felett, aki annak Igazi értékét 
megél'7.i, megérti és elrogadja.. 

Az "Unitárius tlet" hfi tükre kiván lenni egyhiz
"rsadalmunk életének. Eszköz a nemes célok szolgá
latában. A szellemet kivánjuk tükrözni és az esemé
nyeket rögzitenl. Hirdetni ait unitárius keresdénység 
életének őrök és megfellebb~beteilen es:unéit, hirdetni 
a jéitusi igazságokat vallásunk és lelkilsmeretünk sza· 
badságához hí\:.en. KERE.U GÁBOR. 

"Unitarian Lile" 
i s t he bimonthlll Páper oJ . the UnitaTian Church in 
Hungary. This first number pubUshed in 1947 con
tains the Jollow lng aTttcles: 

Rev. G. Kereki oJ Budapest: UnitaTian LiJe. 
Deputll B ishop A . Szent-Ivá.nyi: GTeeting JTom the 
U. S. A. to the UnitaTians oJ H ungaTy. - Prof. P. 
Benczédi oJ KolozsvdT: Bishop N . Józan, a necToloa. -
Edi tOT: B ishop DT. A . K iss. - Editor : With good will 
doing service, a comm ent on t he w OTk aj the Un ita
Tlan SeTvice Commtttee JOT Hungary. - Women's 
A lLiance wOTk in HungaTlI - Whll I believe in ad
vancing UnHaTianiBm - from the ChrisU4 n Register. 
- News. 
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Az 1946 év szomorú eseménnyel köszöntött be az 

unitárIusok . számára. Józan Miklós p1!rpök rövid né
MIlY napl súlyos tadeigyuHadásban január hó, 7-én 
meghalt. 77 éves volt s ilyenkor már egészen termé
szetes a halál. Józan Miklós azonban olyan jó egész
ségnek örvendett, hogy nem voltunk a halálára eIké
szU1ve s igy a gyász mindnyájunkat meglepetésként 
ért. _ Ö maga számolt a halá l cshetöségével. K i.:í-e
lölto a házsongárdi temetőben azt a helyet, amelyet 
örök pihen6nek legjobbnak a maga számára. Ez 
a hely a Fekete-kert, dr. Kelemen családjának 
sirhelye. E kertben nyugszik Fekete Pál jóvol-
tából az ei családján klvUl Boros Sandar Igaz.gató, 
Nagy Lajos költő és tanár, egyházi főjegyző, volt 
48-as hadnagy; Uzoni Gábor, a korAn elhalt tehet
séges kolozsvári lelkész és még sok más. Itt ,fog pi
henni az elmultnak osztálytársa, kebelbarátla: Dr. 
Gál Kelemen ls, ha sikerül földi résU!t hazaszállítani 
a Nagy Magyar Alföldről, ahol már két éve meg
pihent. Bizonyára Itt könnyebb lesz a han t fölötte. 

Nem csoda, ha nem számItot tunk J6zan Mikl6s 
püspök halálára hiszen .benne mindíg az életnek meg
testesülését láttuk. Mint fiatal lelkipásztort ismer
tem mel!' még diákkoromban. Minden diáknak ó volt 
az eszményképe. Daliás alak, örökké vidám, b iztat6 
klasszikus arc, hatalmas szónoki képesség költői szár
nyalással egyesülve alkották J6zan Mikl6s személyi
ségét. Mint budapesti lelkész egész életében rend
kivül nagy munkát végzett. A munkában fár adhatat
lan volt; nemcsak nagy testi és szellemi ereje miatt, 
hanem azért is, mert mindent jó kedvvel csinált. Ar
cán, lényén mindenkor bizalom ömlött el s azért tu
dott mindig másokban is bizalmat ébreszteni. 

A nagy bizalom a lelkében lakozó nagy szeretet
ből téplálkorott. VaUésa az őszinte tiszta emberies
,ég vallása volt. Törhete~len ,unitárlus,~ de me~becjU-. 

Szent-Iványi Sándor üdvözlete 
Boston. U. S. A. 1946. dec. 14. 
Több mint két hónapi angliai tart6zkodásom után 

Ame-rikába érkeztem, e h6 elején. Angliában alka]
J1Wn volt, magán beszélgetések során, ft legmagasabb 
állásü POlltikusok, egyházi mélt6sál1:ok és társadalmi 
vezet.6 emberek véleményével megismerkednem. Amit 
t6lUk megtudtam, a legnagyobb derOlátásra késztet a 
világ béké~ét Illetően. S különösen 19 örömmel tölt el, 
mint unitárius embert, az a körülmény, hogy a világ 
sorsát IrAnyitó nagy hatalmak egyöntetüen egy ha
ladó szellemű, a társadalmi Igazságosság alapjan alló 
s az egyház boldogutásat szem előtt tartó béke meg
alapozásán fáradoznak. Akik óhajtják a dicsőséget a 
magasságos mennyekben s a békességet a j6 akaratú 
emberek között, nyugodt lélekkel nézhetnek a jövő 
elé, azok el ne feledjék a ml urunk Jézus Krisztus
nak tanításait a haladó - fejlődő életre, ("Legyetel< 
tökéletesek") és a felebarati szeretetre vonatkozóan. 

A világnak szüksége van az evangélIumra, de az 
Igazi evangéUumra van szüksége, a rra, amit Dávid 
Ferenc. védelmezett, :> nem arra, amit a földi hatal
masságok "meghomiilyositotta.k". Az újesztendő új le
hetőségeket és kötelességet jelent az unitárIusok szá
mára: hlrdetniök kell az Igaz evangélIumot, melynek 
multJuk fOlytán letéteményeseI. 

Adja a ml egy Istenünk, holt Y ne blronyuljanak 
méltatlannak erre a· na"y teladoalra. 
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lője minden más hitnek ls. Az ő 
tett · soha felekezeti vagy mlisféle 
lanl. Tetteib61 sem. Igaz 

lehe.
hal

hogy 
másokat kisebbitett vagy 

:Elete nagy szónoki megfeleláen 
telvo volt gazdag sikerekkel. Itthon ls és az óceán 
tút ls. A vIlághAború előtti zsinatoknak ő volt a le~~ 
sikeresebb szónoka, az unitarius és más szabadelvö 
gondol~od6k konferenciáin pedig egyik legtekintélye
sebb kozreműködő tag, aki a magyar unit arius névnek 
becsületet szerzett. 

BÜSzke volt mindig népi szarmazására. Nagy mű
veltsége lehetővé tette, hogy otthonosan forgott adi
Szes palotákban., de jól érezte magát a nép egyszerű 
gyermekével ls. 

.Mi,?-dig a jókedvű adakozók közé tartozott. Még 
pedlJi! ugy, hogy nem tudta a balkeze, hogy mit tesz 
a ~'Obb keze. Különösen a szegény tanulókat nagy sze
retettel segélyezte. Szivesen ls tette, mert élete leg
nagyobb részét jó módban töltötte. A háború vé<>'e 
felé a j6 mód az ő részére is megszünt, azonban" a 
kedvében is tudott bővelkedő lenni. 

:Elete vége felé a haborús idők eldurvulasai kö
zepette súlyos fájdalmakat kellett elszenvednie, <ön
magán kellett tapasztalnia nagy mestel'Ünknek, a 
názárethi Jézusnak azt a szomorú. do fönséges élmé
nyét, midőn arcul verték. A vértanúságuk koszo
rúját ls keresztény alazaltal, de férfias lélekkel vi
selte el. Blulmat sugarzó arcát csak rövid ideig ár
nyékolták be sötét vonások. Rövid Idő utan ismét bi
zalommal nétett embertársaira s rosszat nemcsak 
nem te tt, de nem is kivánt senkinek. :Etete bizalom
teljes, hittől áthatott szeretet voll. Ez teszi halhata t
lanná munkásságát, életét. Ezért él köztünk mind
örökké Józan Miklós püspök személyisége. 

Benezédi Pál. ,.' • 

Rir!lk 
Meghívó. Sz. 42-1947. _ A buda put! unitárlWJ 

egyházközség 1947. marc.16-an, vasárnap d. e . II óra
kor a tanácsteremben évi rendes közgyiilést tart, 
melyre hiveinket ezúton szeretettel meghíV:;uk. Buda
pest, 19'47. febr. 10. Kovacs Kalmán s. k. gondnok, Ba
rabás István s. k. lelkész. Tárgysoro:z.a t : 1. Lelkész 
jelentése. 2. Gondnok jelentése. 3. 1946. évi számadás. 
4. 1947. évi . költségelőirányzat. 5. 1945. évi zárszAm
adas. 6. A kocsordi egyházközsé$! kérése. 7. Presbite
rek valasztasa. a. Körl köz!in'ülésl képviselő válasz
tása. 9. Indltványok - irasban előre. 

Budapesti egyházközség tudomnsál'a j utott, hogy 
hiveink körében valaki egyhbi adót szed. Az egy
házközség ilyen megbizatAst senJtinek nem adott. Az 
Illetéktelen ad6szedőt kérjUk a rendőrségnek á tadni. 

()jpesten a Szent István téri refonnátus templom
ban, milre. 23-án d. u. 4 órakor unitárius is tentisztele
tet tartunk. 

Pestszen tlürinccn február hó 16-6n. vasarnap d. 
u. 6 órakor műsoros családi összejövetel volt B:z. ~gy
házközség tanacstermében. Az összejövetelt. az IÍJusag 
rendezte. . 

- Kerékpli rok az egyház szolgálatában. Az Egy
hózok Világtanácsa i\ magyororszáll:i protestans egy
házak részére kerékpárokat adomónyozott. hogy eze~ 
segitségével megkönnyithessék munkájukat. Az 
Unitárius Egyház szintén részcsl.llt, százaléko9 arány
ban az OdOmanyb61. Képviselő Tanácsunk már ;t is 
vett'o az erre a célra adomanyozott négy kerékp rt s 
egyházkőzségelnk között szétosztotta. . . 

J67.an Mlkl6sné elhunyt pü5pökilnk neje Ujra :I 
fővárosban, kedves családja körében t art6z~~I.~: Eb
ből az alkalomból 19 meleg szeretettel köswntJuk. 
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Dl'. Kiss .Elek püspök 
A S;o:ékelykcreszttíron 1946. szcptember U-én tar 

tott Zsinati F6tantlcs dr. KiS! Elek teológiai taná rt, 
egyházi főjegyzőt választotta meg a J6.ron MlkiÓ$ ha
hUllva! mcgUrescdctt püspöki székbe. Ugyanakkor 
U,lraválasztotta ru: egyház két f6gondnokllt ls: dr. Gdl 
Miklós tordai ügyvCd, volt or sdggyGiésl képviselő és 
dr Mikó Lőrinc ny. táblai tanácselnök, több mint 
h~ esztendőn keresztill az egyhnz volt titkára $ZC

méJyében. 
Dr. Kiss Elek püspök laSB-ban Medesércn (Udvar

hely m.) szüle tett. Középiskolai tanulmányait a ~é
kelykereszturl és kolo-zsvári unHáriw rögimnáz.!um
ban szerezte. Teologisi tanulmányait Kolozsvárt vé
&,ezto és lelkészi dlplomAt 19t3-ban nyert. Tcologia! 
tanulmányaival egyidőben folytatta egyetemi tanuI
mAnyait is es filozófiai és pedagógiai doktorrá lett. 
Ezen tanulményai befejezése után 191.3-1915 az 
oxfordi Manchester College növendéke, a nagy Car
pentemek és társainak tanitvanya. Hazatérte utAn 
Kissolymos (Udvarhely m.) papja, maJd 1922-b.en 
mcgválasztbtták teologlai tanárnak az ószövetségi 
tanszékre. 1938. óta egyházi főjegyző s ebben!\ minő
,ségében a püspök helyettese volt. 

Később is több Izben járt kUlföldÖn.- 1925-ben 
résztvett az ango} unitáriusok centennárls Unnepsé
geln, I934-ben a kopenhágai és 1927-ben a prágai 
nemzetközi unitárius kongresszusokon. 

Mint fiatal egyetemi hallgató a kolozsvári egye
temen pályadijat nyer pedagogiai munkAjával. 1915-
ben "Az értelmi CS Erkölcsi nevelés viszonya", c. két 
kötetes munkAjAt a Magyar Tudományos .Akadémla 
dlcsérel.ro méltatta. 

Az ószövetségi tudományos Irodalomnak jeles 
munkása, a próféták világáról irt nagy munkája kéz
iratban ldadásra készen áll. E tárgykörből legjelen
tősebb munkaja 1924- OOn jelent m eg: Az isteni tör
vény utja cjmen. Több könyvet foroltott angolból. 
Nevezetesebb ezek közül: Carpenter: A kereszténység 
helye a világ vallásai között és Buddhizmus és ke
reszténység, valamint A. Hall D. D. - Beliefs of a 
unitarian - Egy unitárius hitviJjga. 

Cikkei jelentek meg az unitárius folyóiratokban 
és a napilapokban. Néhány éven keresztül Unitárius 
Evangélium eimen egy folyóiratot adott kl. 

A magyarorstAgi unitáriusok köszöntik püspökü
ket, Dávid Ferenc utódát. A<U'on Isten erőt számára. 
hogy a nagy szellemi örökséget megtartha.s:sa és egy
házunka~ fclvirágoztathassa. Isten áldása legyen el
nöktársam, a két fögondnokon is, hogy fáradotAsaik 
nyomán erősödjék az egyház s rajta keresztül terjed
jen és hóditson a~ evangélium. 

. Rádió. Március 16-án,vasárnap d. e. 9 órakor uni-
\Anus vallasos félórát ad a rádió. Szolgál : Be nc z e 
Márton lelkész. 

Vallás~anítás. ISkolába járó növcndékeinket és 
kedves szuleiket érteslt;ük, hOJ:lY Budapesten a val
lástanltást. azon a napon kezdjük el, amikor a pol· 
r.::armesten rendelet szerint a tanItás általánosan meg· 
kezdődik. Felhivjuk a figyelmet arra. hogy a mór 
~:tlott p~lgánn~terl rendelet szerint, a tüzelőanyag 

nya rruat~1 szünet március 3-ig tart s amennyl
~n ezt. a kenyszerú szünetet nem hosszabbftják meg 
~. a .va:lástanltas ls ezen a napon veszi kezdetét a~ 

19 IS ennalló Csoportok helyén és idejében. 
l'IIAV telepl istentisztelet. trtesitjük hiveinket, 

hogy a X : kerületben. a MA V telepl protestáns ima
hazban ml.nden hó másodIk vasárnapján d. u. 4: óra· 
kor Istenhszteletet tartunk. 

Bf~ Lajos hódmezövásárhclyi Iclkl!szünk hos7.
~b~ 1~7je beleg. Lapunk neyében ls sok szeretettel 
koszont)tik .n. beteget és a ml egy Istentink jósagos 
ll.ldását kén lik, hOl1;y minél elöbb meggyógyulhasson 
s fOlytassa lUdásos munkAjAt. 

J 6akarattal szolgálnak ... 

ös.s-:: b"t::~uJ%~~~rlll8 Segit6 BI~ot'-'g, meI,. Ih 
vékeny~gét. mind.en f~~~~::::e~1 vég'd álll'50S te· 
megkÜlanbibtetés nélkfil, a fenU Jelln::Il:~~:e:U 
bo 6vekkel e-te16lt munkásság't. II ta 

E Jóakaratú unltl.rlus segftö S7.0llálat DyOatkozik 
meg az ors~1 több inséces vidék6n. Iltm uDiüri", 
magyarak kozöU. arnlkor a 6egitö buoUú.g a konnáQ' 
lI1(ltékes s:rerveinek támogaÜú.val ts azokkal Ott 
m6köd.ve, tám.ogatJa alokat, akiket a háború ~~ara 
leginkább sujtott. 

Az elmult ŐS" folyamán ls eukblSl a" adoll\ányok_ 
ból Juttatott a" amerikai uDltárius egyhá" a" unitá 
rius gyülekezetek gyermekeinek cukrot és esokoládé~ 
valamint kEsóbb a nagybudapesUekDek, \ejkoDZervet 
sajtot és kakaós gyermektápszert. Is. Reméljiik, bog; 

. á ldásos segitö tevékenységüket a tav&820n újra fOly_ 
tatni fogják. . 

Az allgoI unitárius gyjilekezetek a" angliai uni"_ 
rius segítő bizottság felbivására használt rubanemO' 

g yUjtöttek egybe, s amint a napokban ideérkezeU le
ve!űkbíil ériesqlünk, sikerült végre BZere\etadomá
nyalkat elindítani Magyarország felé. Reméljük, boI]' 
m árcius hó folyamán már 9Útoszmsra ls kerUlbetoek. 

Az amerikai unitárius seeitö bhottsá, két képvl· 
selóje tartózkodik jelenleg Magyarországon: Rev. Car· 
leton Fisher, az amerikai univerzalIsta egybáz lelké· 
sze é9 Kojsza liona, akl már Franciaországban éve· 
ken á t dolgozott az unitárius segUöblr.ottság munkál· 
ban. Az angliai segítoöizottság elnöke Rev. George J. 
G. Grieve londoni unitárius lelkész ls Jelezte, bop 
prágai látogatását követöen Budapestre ls eOátogat, 

Rev. C. Fisher lelkész szolgált az Unitárius Misszió 
H b templomaban február 23·án, d. e, 10 órakor II 
ntmzeUmzl unitárius vasárnap a lltallnával tartou 
ünnepélyes istentiszteleten. 

• 

Sepsy 
Ferencz 

nöszövetség II na
Elnökké: 

len5rökke: és dr. Bölöni 
lasztották. Albertné beszAmolt 
munkáról. Mint a beszámolón kivül is nlS
szövetségünk igen lelkesen es eredményesen milkö
dött. Egyházunk ve~etől is a legteljesebb elismeréssel 
szólnak az éJtaluk végzett nemes munkáról, de an
nak értéker;ől valamennyien ls meJ:lltYőz6dhettünk. A 
közgyűlés alkalmával leányegyletünk tagjai beolvad
tak a nószövetségbe s munkájukat ezentúl annak ke
retében fogjlIk kifejteni. Igen jól esett hallanunk ar
ról a nemes egyetértésről, mely a nőszövetség mun· 
kájában megnyllvánul. Meggyő:WdésUnk. hogy mun
kájuknak sikere ls ebben rejlik. Ezért Vadady Albert· 
nét külön ls elismerés illeti. A beszámoló felelevení
tette azokat az eseményeket, mel.yeket a n6szövetse~ 
hivott életre: II szépen slkerUlt karácsonyfa ünne· 
pélyt, me!y 3.% ostrom utan, a r~ct szokások ~~man. 
elevenittetett fel s mely J!Yer::mekeink iJl:fIZ: oromére 
szolll'ált. Igen szép eredményekről hallottunk a sze· 
génysegélyezés teréről és a szilveszteri térsas össze
jövetel valamennyiünk számára feleithetetlen marad. 
A nőszövetség munkásai ré~zéről. akik 1aradhatatla· 
nul igyekeztek masoknak örömet okoznI. mcS! kell 
r:mlltenilnk e helyen ls Kálnoki Kis Jenőné, Vadad v 
Albertné. Sepsv Jánosné. Kertész Llllosné. Kapo~J 
Mltrla. dr. Bölöni Andrásné. Nagy S6ndorné. Izs~ 
Lás'l.lÓné és abeteS! U7.oni Gyuláné nevét. MunkÓ· 
lukra pedi~ áldást kérünk. 
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Miért hiszek a haladó unitarizmusban 
Az unitárius gondolat térhódItását mutatj~ azok 

a megnyilatkozások, melyeket az amerikai UNtA.MU
sok 125 é'lcs iolyólratéból. a The Christian Reguter 
egyik sl.é.mából vettünk. Ezekben a szemel,:,ényekben 
a ma! amerikai társadalom vezető személylségei ad
nak feleletet arra a kérdésre. hogy miért hisznek a 
haladó unitárlunusban. hl 

A sz.abadelviiség hivő 6zava: szabadulju~ a -
ékeny 8wlgalelkliségt61 és el/litéletektöl; töreked

[-nk tárgyilagosságra; ápoljuk a vizsgálódás utánl 
~ at és fokoUltosan Igyekezzünk el~'Utnl a valósá
~or teljes ismeretén alapuló tiszta értéksZemléle~e'~i 
Ez a törekvés vezet az alázatossághoz. mely n u 
célt nem érhetIink. . 

Aki eljutott annak a Cellsmeréséhez. hogy ,a VI
lágnak szüksége van a szellemi szabadságra, az Igyek
szik szabadulni a dilettantizmustól, úgysU.nt~n a ha· 
szontalan és önmagának való élést6L A világnak a 

badság utarll vágyakozása ellenállhatatlan kény
:rrel kötelezi őt, hogy annak megvalósItását &Wt 
g4Jja Emberek, akik fetismert~k a lelki sza~~~.s g 
sz~gsz:er(iségét nem leszne~. többé f~adt, kozom: 
bös sz:abadelvűek, akik tétlenul beleme~.lnek a gaz 
dasági és sz:ociális jólét élvezetébe. Úttörőkk.~, elő
hárcosokké v41nak s minden erejükkel arra tör~ked
nek, hogy ne újakkal cseréljék fel, hanem teiJesen 
széttörjék az emberi élet bilincseit. . 

A szabad Vizsgálódás, a kutatás, a vlzsgálódb 
utáni vágy, ez a szül6anyja mi~den sz:abadságnak. 
(Arthur E. MorDan, tervező mérnok.) 

Egyetemes atomer6 tü~t. fel a IAt~atáron, hogy 
rövid Id6 multán összes mal mtézményelnket elavu~tá 
tegye. Megjelenése nem is annyira veszedelmeft,:t le
lent, mint Inkább egy ú5' mozgat.ó erőt az. embert élet 
szamára itt a földön. I tt áll a demokratikus szabad
ságnak ez a hatalmas új eszköze készen arra, h.Ogy 
épltsen vagy romboljon aszerint, amint az emberiség 
határoz. Az egyház ténykedéseibén azt látszik mon
dani, hogy' "épltsen" bár azok az érdekek, mel;1ek 
harcra sorakoznak a thermodinamikus módszerek és 
eszközök folytán elkerülhetetlenül bekövetkező elavu
lássa! szemben "nem"-et mondanak. Az egyházn.ak 
mindenesetre el kell ismernie az atomenergiát, mll?-t 
az alkot. b új erőforrásait. Azt hiszem, hogy az uni
tárius egyház az egyetlen az egyházak között, amely 
tisztában van a jelentőségével ennek az új világos
ságnak mely lehetővé teszi az emberiség számára, 

'hamarább megláthassa a demokrácia igéret 

U oyd W right , a világ ma élő legnagyobb 

volt korsz:ak, amely hangosan kö
értelem szabadságát, az ember 

arany szabályok alapelveI
vagy, röviden az igazi 

ez a mai valóban ezt cse-

MegnyertUnk egy hosszú és költséges hAborút, 
melyet a totálitás despotál ránkkényszerltettek. Ez 
azonban még nem jogosit fel arra, hogy most ölbe
tett kezekkel várjuk, hogy a demokrácia erői ön
maguktól mindent rendbehoznak. A szabadság fenn
tartása és meger6sltése sohasem történt csak úgy 
magától, azért minden Időben elszántan és határo
zottan meg kellett küzdenI. Hitler és Mussolini Igaz, 
hogy meghaltak, de az önkény sötét eröl, az egyén 
Jogainak tagadása, a rablás! váJ::y és az elnyomatás 
még mindig életben vannak. 

Mennyiben tartozik ez az unitarlzmusra? :E:ppen 
-:":Ssk annyiban, hogy: az összes dogmatikus egyhaza
kon felUlallva az unitarius egyhaz hangsúlyozza kl 
az ember bennefekv6 Igazi értékét és azt az iga7.sá
got, hogy lsten irantl hódolatunkat erneertársunkba 
vetett hit és bizalom által és a keresztény testvériség 
j:tyakorlá.sa utSán bizonyithatjuk be Illazán. Az unl
tárizmus a hitt~telek kötöttségétlH megszabadulva 
Jobb emberi .vistonyok meJtteremtésében latja és ke
resi Isten orszádnak földi megvalósltását. 
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(WlnIred Ouerholser, elmegyógyásx. Az Amerikai 
Elmegyógyáswk Egycsületénck vá1aszt.oll elnöke.) 

Hiszek a haladó unitáriunusban és a vallási li· 
beralizmusbo.n. mert .ezek éltetik leginkább a re
ményt, hogy az értelem teljes mértékben azt tehesse, 
ami a legjobb. Isten értelenunel és lelkiismerettel 
ajándékozta meg az embert. Ezek barátai és nem 
ellenségei egym~snak. Ha nem befoly6solják, vagy 
nyomják el egyiket sem, feltétlenül Isten akaratát 
teljesitik. Az emberi haladás alapföltétele a szabad 
értelem és a tiszta lelkiismeret. 

A gyáva és rövidlátó gyakran nem veszi észre a 
legjelentősebb dolgokat és jelentéktelen problémákon 
rá~6dik. Ha a mult fejlődési vonalát vizsgáljuk, azt 
látJuk, hogy az ember hihetetlen magasságokig tu
dott felemelkedni mindenkor, amikor erre alkalom 
kinálkozott. Tévedünk, ha tökéletes befel~zettséget 
várunk, amikor örvendezünk azon, hogy felfedeztünk 
egy becsülete9 embert, egy sz:abad, világos elmét vagy 
egy ős.zjnte lelkiismeretet. 

Epen úgy hiszem, hogy az egyénnek a lélek ut
ján a hittételek és dogmák mank6ja nélkül kell j4r
nia é9 megfeszitett küzdelemmel arra törekednie, 
hogy szellemi izmai kierősödjenek és végül feltétle
nül biznia kell a maga szabad lelkiismeretében, mint 
Isten adta vezetőben, mert ez a vezető nem engedi 
meg soha, hogy az igazság elől formulák vagy cere
moniák mögé rejtőzzék. Ez az a szempont, amit ' sze
rintem 8' haladó unitárizmus és a vaÚási liberálizmus 
kepvisel. 

(L. Welch Pogue a Polgári Léghajózási Tanács el-
nbke.) . 

Az egész világon a legnagyobb erő ma, mely 
egyesIti az embereket: a szabadság utáni vágy. A 
szabad emberek ráébredtek arra, hogy erejüket nagy 
cél elér ése érdekében egyesitsék. Most már nem 
anarchia vagy fasizmus között kell választanunk, 
mert ma már hozzá lehet ~ houá. kell j~t~t~i, az 
embert a mi demokratikus felfogásunk szerInh :.~g !ll
hoz. Az egyesült világ ft baráti megértés _v~~ág~, 
amely nem tarth ató fenn a biz:almaUanság, gyulolkö
dés és félelem légkörében. 

Tudománya legfőbb tényező: a társad~lom tu
dományok. behatolva az emberi visz:onyok es az é~
tékek mélységeibe, alkotják az új arcvonalat, de ami
kor erkölcsi és lelki elhatározásokhoz érkeznek Q"I; 

összes tudományok átadják a vezetést a vallasnak, 
hogy megvl1ágftsa és átformálja az ember lelkét. 

Rám nézve valóban felemelő, hogy ezekben a 
küzdelmes Időkben Jelferson, Emersoll és Horace 
Mann vallására iránylthatom érdeklődésemet. Az 
igazság korlátozatlan fejlődési elvének eUog:'!dása

b 
a 

tudományban, a dogmatikus hi~tételektől valo ~ká~i 
duIás valamint a belső egyháZI életbcn a komp . 
szerv~zet hiánya és mindezeken felül a demOkTati~e: 
haladás kihangsúlyozá.sa a vallásban: .~indezek klMést 
nyezők magukban is o. legszélesebbkoríl. érde hitel
válthatják ki az unitarizmus eg~er~, VI~g~yakciÓ 
vei iránt. Most azonban az UOltarlus .eg _ 
nagyszerü teIjesltménye vllágossa tette vaI~~~:n 
nyi ünk előtt, hogy mit jelent a va1l6s fl nyo 
szenvedőknek a gyakorlatban. a li-

A gyöket"ek valóban mélyre hatoltak, ?Ogyal da r 
beratis szellem új erőhöz jusson. A jelszó. h a. s. 

(George D. Stoddard, az illinoisi egyetem e!~~~ 
New York állam volt nevelési n:ek~~~~e:i~ai Ne
Mac Arthur tabornok mellett mu o 
velésügyi BlzottsM elnöke.) 

u N u - E T s L l T A R l 
• f l szá.m _ 194'1. márc::ius 15. 

I. v. . ' ,..... . Egyház. 
Magyarorsz4gi Un ""nu.!! 

és kiadó: Kereki Gabof. 
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