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V ÉVFOlYAM 4. SZÁM .. , 

.-~~~~-------------l:n azt vélem, bogy az a val1ás tarthat szá .. 
mot a művelt világ kezdeményezésére. amely az 

rint legtisztítottabb ..• a.z unItárIUS vagy m1)nd~ 
juk nevén: az unitáriusok vallása. Brassai. 

"A .JÓ P ÁSZTOR
H 

• 
Aki tudni ' a.klarja~ hogy mi lyen al eszményi l€lki-

:..-... olvassa el János Ev. X. rész 1-10. verseket, P= .c..\,o():, 
élhol Jézus magáról b eszél. A jó le lkip3.g,z,tor n em vé

letlenül, neni is emberi mestterkedések ú tján, hanem 
Isten rendelésére jő a h ívek ser egéhez, A tőr~nyesség 
ajtóját " pászJt:orok P ásztora az igazi : ,jó ' P ásztor" az 

Or J ézus nyitja meg el őtte. A j ó páSLitor IJa maga ju
hait nevükön 5ZÓli tja". személyes31 ismeri hiveít : 

• 
h iveinek gond ját. baját, ör öm ét, b ánatát. uA juhok 

ha llgatnak szavára", mert hangtiából 'az égi Gatzdán~3k , 

a n:>ennyei , Atyának hívogató h angjaI ör ök szeretet e 

csendül feléjük. "A ,jó pásztor életét a dja juhatért" , 

Tudja, hogya legnagyobb kitüntetést égi Gazdájától 

kap ta: mint számadóboj tár ra a z ö gobd jaira ..... b íwta 

lelki nyájának egy Eereg:ét. Ezért élete se droga, csak 

a Teá blzottakat megtaxthaSsa, A lelkipásZ1rorság nem 

hiv·atal, melyet emberek adn.ak, hanem hivatás, va gy 

küldetés, melyet Istentől vesdinlk.. Az emberek tenni
valója a., hogy istená küldetés égi csókjá t a leli<i.p ász

to, homlokán m eglássák, szeretettel fogad ják, szavára 
• 

h allgassaruak és kövessék, A lelkipásztorság n em ke-

nyérlkeI'eset, harem egy szent szolgálat, melyet akík:or 
is el kell vége2ini. ha belehal unk. A jó lelkipás.mor 

nem önmagáért, hanem hiveiért é l, hogy r+ekik "éle.
tuk legyen és bővölködjenek". A pás~or n.em beres. 
"A béres, " e lhagyja", juhokat és elfut , " ha lá tja a 
f.ark,ast jőni", "A j6 pásztor életét ;ad ja juhaiér t", A 

lelkipásztor példaképe az a jó Pásztor , ki keresz tha 
lá Bal pecsételte meg idvezítő szent OOiní tálSa!it: az Úr 

Jézus. Ö mondá: " én ismerem az A tyát, amiként is
mer engem az Atya," J 6 pásztor tehát c~ak az lehet , 
ki ismeri Istent , az, ikinek v-an hite 's h itén.ek erejével 

m<ísc>kl:>an is h:itet ébr<=.t , A jó vásztor n em h Mulról 
te.relgeti nyéjáJt, botlbaJ v ereo-etvé n hátát h anem elöt-

b " 

tük megy és úgy V'62Jérli öket kies mezők felé , A leg-
. s:aebb p rédikác-i6 a jó pé1daaaás. 

A refor máció egyik nagy vezére ezt m ondja: .. A 
nyáj megtud é lni n apsugar n él!kül, k iállja az aszály t , 
h ideget és meleget, r;agadoz.6 vadak p usztítását, ha j ó 

pásztora, van; viszont szétzüllik, elpum ul , ha "rossz 
pászioI'la van", Az unitárjus hivek seregének sorsa a 
lelloipásWor k ezében van, Megrendülök a feler.>sség fé-
lelmetes súl"", és nagysága alatt, . , 

Dr. Csiki Gábor 

, 
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, ÁHITAT , 
"Tudom, kinek bi!tem!' , • 

Timotheusnak; legkedvesebb tanítványán,ak Jrta 
Pál apos tol : "Tudom, kinek hittem és bizonyos vagyok 
benne, hogy az én nála letett kincsemet megtudja 
őrizni ama napra". Akkor történt az.. amikor az öt a 
Szent szolgálaton maga mellé állitotta az evangélium 
fá klyáját. ' kezé be adta és mint .,s-z.eretett fiát" állhata
tosságra intette. Lásd: nem tévedtem. amikor Isten
ben hittem. Iránta. való hŰSégem nem volt hiábavaló. 
Szeretett fia-m, - légy te is Jézus Krisztus hű vité:z.e, 
Istenben csalódni te se fogSz soba; 

, 
Istenről én is vallást teszek s rrtikor azt teszem, 

nem tévedek. Tudom. kiben hiszek. Tudom. bogy Isten 
kiben hiszek. v a. n. Találkozom vele lelkem legszen
tebb élmé nyeiben, Ö az én ! zámomra éppen olyan 
tényleges valóság, mint lábam alatt a föld s fejem 
fölött a nap és I~ a t-ény, hogy én vagyok. Sőt, szá
momra Ö. az egyetlen kétségtelen valóság. Hiszen en
nek a világnak is, amelybe valahogy - magam se 
tudom hogyan, - beleszüIettem, a földnek, az égnek, 
emberek, madarak, bogarak születésének és halálának 
is, saját létemnek, szívem dObogásának is más ma-, 
gyarázatát adni nem tudom, mint ezt: Istentől van 
mindelL 

Tudom., hogy Isten, kiben hiszek. az én I.l\tyám. Igy 
a.'ltán soha el nem csüggedek, kétségbe nem esem.. 
Tervét, mellyeI sorsomat ir.ínyítja. nem ismerem. 
"Mert én tudom az én gondolataimat, mely:eket én fe
löletek gondolok - azt mondja, a,z Or; békességnek és 
nem . háboruságnak gondolata, hogy kívá.natos véget 
adjunk nékteku

• Csak Isten tudja minek lQiért kell ve
lem történnie. Én csak annyit tudOk s nekem 32 is 
elég. Az t. L, hogy az én gondviselö Atyám: és Ö 
még a rosszat is javamra fordítja.. Neul tudom, hogy 
mit hoz számomra a jövő, azt azonban tudom., hogy sor
som az O ~ezében van. Az eget se lehet mindig fel
hőtlennek látni az én életem se lehet gond és ba,j nél
kül való. Tudom, hogy a bajokhoz lelki eröt is ad : 
m egtanít _hinni, imádkozni, saivárványt látni, bajok 
fölött diadalmaskodni. 

Tudom, hogy. Isten, Idben hiszek i g a z s á g o s 
I s ten, ki úgy szabta. meg a világ mcnetét, hógy jók és 
igaz.ak jutalmukat vegyék. . 

Tudom, hogy Isten, kiben hiszek a b é k e s s é g 
Is tene. Bármilyen titok.zatosak Világot kormányzó 
tervei, az egt.~zcn bizonyos, bogy () békességet a.kar a 
földön az emberek között. Igy aztán azok, akik hábo
rút aJ(arnak. Isten ellen vétkeznek még akkor is, ha 
az Ö nevében megkel·esztelkedt.ek és naponta. hét 
Miatyánkot mondanák. Hű vitézei akkor is, ha meg
nem kercsztelh:ednek. 

• 
;,Tudom, kinek hittem". Tudom, ,kiben hiszek ... 

Legyen áldott sunt · n eved jó Atyám, hogy hinni 
és 4 imádkozni tanítottál. Legyen á ldott szent neved, 
hogy földi boldogságomról és mennyei üdvösségemrőt 
kegyelmesen gondoskodtál. LegYj!:n áldott szent neved 
az idvezítő hitért, szeretteimmel együtt a Te gondvi
selésed szárn~j alatt vagyok és a Te tudtod nélkül 
-.:nég egy hajszál . se görbülhet meg fejemen. Legyen 
aldott a Te szent neved a boldog bizonyságért bogy 
"sem_ halál, sem ~let. sem jelenvalók, sem elkÖvetke
zentlok nem szakíthatnak el engem a Te szerelmed-
től." Amen. cs. G. 

, 
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A benső . nyugalom 
Isten teljesebb m egismer ése, a tJis7Jtultabb és 

<73 zdagabb élet el'I1yerése vége tt jáImunk ke.ll a tis.tJte
iet ösvényén és a belsö lelki tevékenység útján -
mondottuk e lap januá ni és mirciusi számában. K i
fejezésre jut1lattJuk: !niké.nt . !ejles-ztJhetjük ki m~
gulllkb3!ll a tisztelet erzéset, ILetv~ h ogyan ~ kell :-eve
ken.ykednünlk le lki. vo~tko~~.ban. ~ beJ?s o lelki le
vékenység fonto~g.árol .szo~.a z::eg·all~plt?tt~k;, h~gy 
engednünk kell atrengem lekünkon ?L külso vol la'g e.:.€
ményeit, 'monda;nivalóit, beny?máSla.i~ s . . azck art. ma-

_ gunkban fel k,ell dolgoznunk, majd pedJg kl kell ár:esz
tanunk.. Igen ám, de nent m indig vagyunk kép~iek 
arra hogy a külső világ- benyomásait szelektál]uk, 
meW.álogassuk értékük szempontjából. Hogy .. ezt a 
süelektáJ.ást megtehessük, e{!y igen f?ntos kovetel
ménynel~ kelti. eleget tennünk, melyeJ Igy Io g.~alhatdk 
sz.ava:kba: ter:emtsd me~ ,magadnak: a b e l s o 'l1 y~
g a i m a t és tanuld m;g az i!yen pillana~dk?an 131 ,1~
nyegest a lényegJteLerurol, az éI1i~e:st :~\(: e l te~~~II1:?l, 
a jót 'ai rossztó l, &ll jgamt a harrustol megkuIonboz
tet:n.L Ennek elJérésére is képes az ember. Ezt sem le
h et elméleti tanulással elémi ;· a gyakorlati él€ltben 
h~ll ,megpl"()bálnJ és eredmén:yre jutni A belső n yu
garlom elérése é rdekében nem kell tartósan. ki$za,kiba.
nunk m agunkat a mindennapi élet za,j1ásából, köte
lességeiböL Csupán biz.tositanunk kell magunkno3lk J'il3,
p onként egy-egy 0sendes p illaruatot, am!i:kor magunlklba 
s~lli.utk. Ez -alaItt a röv idke idő al,aJtt; erős aJGllI'attal 
úgy k ell m egviz,sgálnunk ... já t bmsönket, lelkünk 
barrtlalmát, öröme:iDlket és szenvedéseinket, gon:ljajn
kat, tapaSlltalatairlJkat, tetteinket, mm tha s !Zok nem is 
a ml é rzéseink, vagy tetteink volnának, h an em egy 
rajtunJk kívül álló emberé. Minde~t azért, hogy iár
gyilagosan tudjunk íté lni. Igy k ell cselekednünk, me r t 
különben önv:iregá.latunk, önért.ékclésünk hamis l,esz., 
Képzeljük csak el pl : h ogy ha engem egy súlyos csa 
pás .ér , az mindenekelőtt nekem fáj a l egjobban., fele 
barátom l egjobb eseLben réslIvétet é r ez ir:3nyomban. 
Vagy h a va-Irum ör'Öm 'ér, azt én érzem a legjcbban, 
felebarátom kevésbé. Hogy a c~apás súlyát és a z 
öröm érnés:ét kellő módon tudja m értékelni, szüksége€, 
hogy ú gy szemléljem azokat, mintha rajtam láviil 
álló emberen estek voln!ll meg. Megfelelő be:!sö erővel 
távgyilagooan kell <zemlélnünk m agunkat. H a ~ el
é r jük, saját élményeink, fáj d almaink, örömeinK, tet
teink egészen más megvilágításb a kerülnek mint az
előtt voltak Minden a mag" helyére kerUl. 'A lányeg
telen eltün:ilk:, a lényeges kiemclkedik. 

. ,Miért ~el l így cselekednünk? Azért, hogy a külső 
Vilag szavat m egértsük s b€.Il sŐ világunk: isme:"etére 
e ljussunk Igy feLtárul e lóttúnk az egéosz v.ilágegyefem 
s. b~nn~ n1Ji. ma~nk s rádbbbenünk, h ogy mi magunk 
klCSlfiYltett másai vagyunk a nagy univerzumnak mint 
{i~~l~? S?emélyjségek. Ha ezt az u mt j·áT:ill.!k, feltárul 
elottünJk egy teljesebb, egy addjg még kevésbbé ís
t;-l.ert, ~ok tekion tetb en 't.itokzatos világ, mely m osrt már 
e~bheto n:yel.ven szql hoz.zlánk. Ezen' az úton ha,1adva 
kltárulk ozci.!k előttünk a nagy mindenség s b €U1ll1e nli 
~a,gun~, kinyílnak: addig csukva tartott kapui s mi 
l észese~ vagyunk oa legcsodálatosabb látváll1ynak: 

. meglátjulk magát az örökkévaló a mindeneket t e
remtő jóságos 1stent. Meglátjuk' önmagun!k;ban és a 
~lso VIlágban egyará n t - képességeink mértéke sze
nnt. BENCZE MARTON. 

• 

A debreceni unitá rius 'asszonyok felhívása.. 
Kedves Unitárjus Nőtestvéreink ! 
.Szerete~l üdvöz1ünk és szíves tudomásoto-kra, kÍ

~_~~~~.~ hOml, ho~ mi, a deb receni uni tárius IIBib-
~a .. ?,l GSSZO;tY31 -:- .szöV"ethulLadékíaoitnlkat össz.e
gyuJ~e - szol'Ványamkból is b ek.érve, aJz.Okból ad'án
dékozasra a lkalmas, jgen szép tárgyaok.aJt varrtunIk 

Boldogok lennénk, ha nemes törekvésün ket ~eg
~~tené-tek és szíve,s tám.ogalás.tokkal segít~égü!l1k re 
lonnétek. ~ 

! á rgy1alink: 1. K ézzel festett selyem doboz 20.-, 
2. !upáttrlJa . 10.-, 3. Baba 20-50.-, 4. Járó és á lló 
nyul 10.- fonnt. 

. HitbestV'érí WJaretettel: 

Debreceni Unitárius Biblia·kör Asszonyai. 

2 UNITARIUS tLET VI. IS. 
• 

Válasz dr Szabó Istvánnak 
Az Unitárius "€let március 15-jki sd1mában egy 

e1métkedés jelent meg Dr. Sz-abó István hi tt.estvé.rünk 
neve alatt "Néhány SZó Jevus emberségéröl" címen . 
A cik1k írÓja vallásos érzéssel ír a kérdésről., de - és 
ez a .. de" ad1a kezembe a tollat _ hltva Jlás3 any
nyira egyéni vélemény s annyira ellenkezik unitá
rius felfogásunkkal, hogy ' akkor, amikor egyetle n 
unitárius egy.házi lapunkban adja l e k özlé S"ét , n-em 
tudom elhallgatni' ennek a megnyilatkozásnak sülyos 
h ibá j át _ laZ unitárius szellem teljes' h iányát. Már az 
e lején m eghökke nt, mikO!: kijelenti Jézusró~, h ogy 
"emberi éS földi fogalmak k orlátai k özé szont~a az:t 
mondjuk hogy ember trolt. De sietek hozza ten m , 
hogy e k.ijelentésünkkel felet te veszélyes területre 
léptünk." 

Vespélyes területr e léptünk, mikor kijelentjük, 
h ogy J ézu s ember v,olt? (zzel· unHárJu s v alJ.áSlJTh'k 
alapté telét tesszük 1<:érdésé: az Egyisten hitet. N E. m 
Illonója ki ugyan ,a nagy szót, de sejteti. példá'lcl\:al 
19ye\ks'""ák bizonyítani, mintegy ráv ezetn,i, hogy Jézus 
több voU mirut ember, söt m.eg a tökélEtes emh er 
j el zője is' kevés számára, tetm .észetföl.ötti erőket tu
la,idonít neki s m egkérdi : " rT1I2lyik ember volt e r re 
ké pes Jézus el őtt ?" 

Hát lássuk ezeket az általa fe lsorakozt" tolt ter
m észetfölö'ttli. erőket JéZUSd1ál. , :Egyszerű embereket 
gyüjtött maga k öré s nem kételke~ett abban, .h~gy 
tanítvá nyai tel jesíteni iud j'k hivala. ukat ... MiIrep
pen lehetséges .ez? - kérdezi. T ovábbá: " . "tudta. 
hogy Ő luag·a birtokában v an a.nI1;:?Jt az ~rőnek,. am.el~ 
m eg tudja viLágósítani a tanítvanyok erteImet. K l 
volt erre képes Jé"Z/Us el őtt ?" • 

F elelem: J ézus eLőtt és u t3n is m inden n agy 
szellemnek v ol tJak tanítványai, követői, sokszor fana
tiku s hívei aikilcre a ·nagy ~zellem ezt az á tIorrriáló, 
jobba n tmo~dva .lélekformáló hatás t tudta ~ak,or~~n:i. 
Jézus előtt évsZÉmdo;!{lkal , sőt é vezTed€kkel IS -kínaI es 
h indu bölcsek éppe" úgy megtJalálták a m aguk kö
vetőit, mint Jézrus. És azokn ak a népe:kn e-:{ m ::!. 1.S 

ezek a tanítások la' tiszteletük tárgyai, m int n ekün k 
J,zu, !:anÓIMsaL Ehhez nEm kell" tt t e rm €&Ze rJö!ötti 
erö, csak az átlagnál, m ondjuk kora müve l t~ég~nél ' 
n.agyobb é rte lemmel megáldott ember. n yen p: d ig 
volt a történelem foly-amán n Em egy. a nélkül, hogy 
isten ítés ig túlozták volna el jelentöségüket. 

Másik Jkifogás alá sillető Idjelentés e cikkirónak a 
Jézus csodatétele iröl tett vallom:lsa. Cik!k.író lnély:: é
ges meggyőződéssel hiszi, hogy ezek a cfodaté tele k a2 
ev'angéliwnban Leirt módon m €gt.örténtek, H át ez pri 
vát ügy. Egy az-onban b izonyos: nem ismeri Jézus 
alakján ak igazi jelentöségét, aki 3 _csodákban látja Jé
zus n agYSágát. Jézu st n em a c~odálk t ették n aggyá , 
p an:em azok a halhaba·Uan eszun€J, ör ök igazságu, er 
k ölcs i tanításai , amelyek ma, majdnem kéteZEr év 
umm js, idötállók, alI11!i:lcet a zót23, ~:em tudott eddig 
senki föli1l.mú lni... I·stenne k számunIkra m egiaJkotott 
ig.az képe, na.gy ajándéka, h ogy a hamfgVó,. bünte t.3 
I sten he lye-út a szerető, .m egbocsátá Ist.ent adta n e 
künk. " csodánál több et érő példák ezek J ézus r end
k ivüli , kiveteles emberi nagyságáról. 

És most lássuk ezeket ru csodákat. Biz.onyos, h ogy 
a Bibliának ez/ek a cikldrót gondolkozóba ejtő részei 
a Mtezer év előtti műveltségi fekon á lló ' ember szá
m ára problémák lehettek. Mert mi a csoda? Amit az 
ember józan é sszel, emberi értelemmel , meglévő is
m'erete.i.vel nem tud m egln ;;gyarázni. A kétezer év 
elöttri. ember előtt tehát sok dolog ct oda volt _ ép
pen alacsonty müveltségi foka' miatt - ami m a má r ~ 
n.em csoda.. Hogy Jézus betegeket gyógyított keze 
érinté$éve1. szu ggeráló s.zavaival, az, ann.ak a korIll31k. 
emberei e lőtt lehetett csoda, de ma már tudjuk -
ell e.ntétben a cikk.í.ré á ll ítllsáVi31 ~. hogy igenh , a t u
domá ny m ári"S ismeri, sőt nevet" i s tud .a-dni ezeimek 
a jele nségekin.ek - szuggeszció, autoszu ggeszc ió hip 
nózis. s j-b. - amit az orvostudományban m ár s ikerrel 
is alkal:maznta!k (Be.l'TLheim, ChaTcot, PLlcz, K rarft_ 
Ebbjng, h ogy csak a nevesebbeket említsem) . Érthető 
ha J ézJUS korának primitív müvel tségű embeTe cso~ 
dát loálott ez,~ben a sz~ár? érhetetlen jelenségek
ben_ De nem ertem m eg clkklrónaka!Zt a kÉrdé é t _ 

• 

• 
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m iután Jéz 
Melyik emb: ~~~atétégelei" elő~l lerótta elirn1eré ét. 

Arnin t. · fi erre kepes ? 
k ' mar tUdjuk ' 
.. ~ve nem történ t cSod' csoda mncs. Attól a perctöl 
"UK; m ár benne D "" a, amelyiktö! kezdve.nem hit
lycSSége, han~ .~ :::~ 1,5 ebben án al kérdés veszé
vQlna erre k€peg i Ebb gsu ly~an, hogy melyik ember 
hogy ernbei' alig:h ' I Cn mal' burkoltan benne van 
hi ttJestvél'em ho~~ ~~ na berre képes ... gondollkoozrzái 
jössz, h ogy ~em - e~ 71' megtehette-e '! S ha rá
ne k a csodá nak' a50t f_·~~kel:tes ember sem elég en
lépés, ho ezt . z ,e 01 ezésé~e. ~or már csa k egy 
tehette ' gy csakis emberne! tobb ... vagyis: Isten . ' " 

tá l'iu~la ~~lI~n a celzato~ beállítás ellen, ami unt
unitá l'iUS

P gOnd] e~er:~. m .. eg, ~ltakozom a fe~világosodott 
.letett ' l o oz.as neveben. Jézus emberként szü
.. "j k'é€ tI, SZlen.vedett és h alt meS!. Isten mindenbato' 
ora {' v.ru1o n e " 1' ti" - , ván 1.' " m SZu : . ~( és nem hal meg. Tehát nyil-

va o mmden egyéb argumentum nélkül' h 
s zemélye és élete n Em fedi az Isten fogalrn3t.

1S
, ogy 

Hal a. ci~író lelki beállito~ágáruak ' jObban meg
fe~el a ml~. mInt a racionális gondolkozás, ezt, 
m,~nt m~ga~ve~eményt, t isztelettel tudomásUl veszem, 
~lnd~nki higyje az t, ami boldoggá teszi. De C!ak ad
dig ti.sZ1tel~,. lafID.íg megma.ra:l mJagmvé lernénynek. 
De. ha az ~!klV:anko.?iJk belőle, mint megtalált igaiZSág, 
~~ t eret lkiér a m egnYilatkozásra,. aa<1kor azt. ol~n te
l ul~ten a1kalmazza, Glm elyik emnek a r etTroglad . f el
fog,asnak talaja J ehet. Csak nem az unitárius ~zell€m 
és gondolkozás JGfej f1Zésé :e hí",,~ott és elkötelezett 
Undálius Ele t hasábjain, 

Elhallgatom egy€b lcifogásaimat, hogy elmcn<l
hassam azt is, antiben egyetérthetünk vele, ZárósZla.
vaibam \4oya,nis ezt m ondja: "En nem nevezem s ern
mine1<, csak leha jtom fá nadt fe iemet J.:;eL~ire s ki 
mondhata tlanul szere tem, .. " Ezeket az u tolsó szava
kJat mi is vele m.ondhátjuk. S02rethetjü!o mi is mind
ny ájl3 n k.imondhatatlanul. de nem azért m,ert Is ten, 

. nem .a cooda.tételeiért, hanem a zé: t, hogy személyével, 
életével, p éldtaadás ával megmutatta n ekünk - a tö-
kéletes emberidcált. ~ 

GYALLAY-PAP DOMOKOSNÉ, 
. ,,. 

'" 

• Mind Dr, S 2:m.bÓ Is tván cilcl\:e, mind a fenti kö~
lemény, n elU egyezi l.;: u gyan a mi álláspontunkkal -
az UI1li tál'ius hagyomá nyo·\m afn: megfelelően, az. egy,ü l; 
v éleménynyi lvánítás tiS'lteletJb entEil'tásána.1< 0.lv e al ap
já n azonban készséggel adunk helyet a fenti - egyéb-
kent é rtékes - megállapításoknak is. " 

ÖZV. Józan Miklósné , 
, 

néhai nagynevű püspökünk bitvestársa Budapesten 
e1húnyt. 'A nemeslelkű élettá rs, cnfe~ldozó éd€S~'flya ) 
az ig3zi nagyasszony m in taképe volt. Egyháztársa . 
dalmi életünkben is arunak id e jén tev"é]{eny résztvett. 
mint arz egykori . Nöszövetség elnöke. Gyöngéd , szelid, 
h alks:aavú egyeniségébőI áradt a jóság és sugárzott a 
szer etet ffimdazokra, akik áldott lényén ek vaLaha k ö
zelébe jutottak, E nemes erényeinek hartása ,tükTÖZ?
dött abban a széleskörü mély&éges részvetben 15, 

amellyel egyházunk társadalma a Fa.rk.a ~réti teme1.ö~ 
ben utol-só útjára kísérte. A gyászszertartást Dr, CSIkI 
Gábor es;pef'es, püspökri helynök végezte, aki me gin
dítóan szép, gondolatokb an gazdag bes~dben ,vett 
bucsút egy;házunk n evében a drága halottol. .f:.. snnál 
Szolga Ferenc lelkész tartott őszinte ~rzés:ktol á.!ha-
tort, meleghangu búcsúbeszédet. Plhe~tte leoy~n 
csöndes. meg5zomoI'odott sz;vi! gyermekeIvel, unokaI
val maradjon az úr Vigl3SZtalÓ kegyelme. 

lIalálO'Mlsok. Joakab C. Aronné Kósa Szerén~ ~o
csoNion elhúnyt. Jakab C. László ott,ani egyha~koz
ségünk pénztá:rosa édesanyját %y.á:;z.oIJa arv elhun:;t-

. ban, _ K-ereke5 Fevencné Ungvár.! R óza, Ker.e]t€s Fe
renc debreceni egyház.községi pénztáros feI:e!'C~e Deb
réoonben elhúntyt, - Székely Tihamér umtál'lu s l-el
kk" afia', Ujs:;tékelen (Erdély) meghalt, - Aldott Em
léküket k~gyelettel' őrizreUk ! 

Lengyel unitárius testvéreink üzenete 
Az "Unitárius .:Elet" szerkesztó~ége a napokba 

Lleángybb·el De:m~'atikus Köztál'sa~ágból K akkóbót a~ 
a I megmdlt6 sorokat kapta: ' ' 

Drága Hittestvéreink l 
~z.i\ibő l köszön.jük az "Unitárius €let-" t dáio 

sanlosem tudta olvasni k" "lünj' _ e. I ( a 
' . OZU ", mert nem értette a 

magyar sz.ot. Vegre akadt egy hitlestvé ünk k ' f l 
neve~~ett MagyarorSZágon és magyar 'iskoi:~ 1 "ác -
nagy orommel elolvastaJ az eddig haszon nél.k~·t f~ r~ 
l'~!pQlQat és me?"lagyaráz~ .~, cikkeket. Sikora J~nos i V~ 
l?'Sllleste.r. Cl~e: Wopleru,ca 71 poviat BLelSika Si~ .. 
51a. Most elnokhelyettes a krakkói unitáriu ek'l~-" 
ban. s ~S1a-

Mi Lengyelországban nem soka 
mégi~ .. Is ten ~gedelmé~öl vagyunk és ~OI~~~~~k)E~: 
le~ef:Juk ösemlket , vallasi szeretettel errt1egetjük' l<:~t
verem.ket ~ID:arorSlZlágon és Erdélyben. Hálás ~é
k€tZet?en tart~uk. magyar. testvéreinket, akik az 
1660-lk évben Igaz::! felebarati szeretettel maguk közé 
~~~.ták a szerencsétlen lengyel unitárius exulán-

tn .még szívesen visszaemlékezem. mikor 1937-
ben. ta!l.álkJcyctam Oxf?:rdban néhány magyar unitárius 
tud<.>ssal • .a'lclket sQTaumnal is S!llÍvesen üdvözlök. Bál' 
tes~lleg m~s'?e V!élgyunk: egymástÓl, de szívvel és lé

. l~kil~el .. egyutt :va~u~:k!. ~~ütt imádkozunk. Igaz test
~ érI . s~retet~71 udvozoIJük magyar ruttestvérein,ke t 
es lkel'Jill< a JO . Istent, hogy áldja meg az igaz keren-
tény munkájukat. -

A k'1~ói lengyel testvérek, 
GRYCZ KAROL SMILOVSZKI lelké;:" 

*' ' 
A levé lheiJ fűzött sorokból - amelyet t öbb len

gyel testvérünk írt a lá -, megtudjuk azt is: ki!G. tás 
van a rra, hogy Varsóban rövidesen leányegyhá ... köz" 

:::ég alapításárlB. kerül sor . 
Ezúton is őszinte érzéstöl át.hatott meleg üdvözle

mnih.."!Ct és ' köszönetünket küldjill{ lengyel unttar .. US 

t estvéreinknek ezekért a megható sorcke.rt, remélve, 
hogy egymáshoz való kapcsolatunkat a jövőben még 
Sl,ol'o93.bbra, fogjuk fűzni. 

• Unitárius szellem 
A mult század u tolsó s ·a jelen század első évtize

deiben hírneves politikus é s pá ratlan hatásu nép
szón ok 'volt Barabás BélJa. Aradon született, de .apja 
Háromszékl'ől teleDedett ki a .szabad~:á gharc ti.z.enhá
rom vertal11újának -eiqlékezetét őrző szép vá rosba, 

Barabás Béla katolikus volt, apja kivánságára 
azonb 3n a felsőbb gimnáziumi osztá:yokat a mi ko
lozsvá.ri kollégiumunkban végezte. 1929-gen érde.kes 
emlékirat jelent meg tőle, amelyben nagy .E7.~etettel 
einIékS2lil{ meg unitá.rius kapcsolatairól. Diákéveiről 
többek közt ezeket mondja : 

_ Az 'aiDám előzőleg levélben érdeklődött. h ::lgy 
mJlyen feltételek m,ellett vesznek fel, .am!elyl'e B.en 
czédi G-ergely igazgató sajátJkje'LŰleg biztatóan vala
snolt A beiratkozás utolsó ·napján érkeztem meg' ebbe 
a nagy és szép városba, ahol sohasem já:tam. Az igaz
aató aki különben zord ember volt, .szekely szánna
~áso:nra tekintettel nemcsak fölvett lal n yolcadik- osz
tályha, de helyet is juttatott a ' nagy kollégiumi épü-
letben bennLakónak:. . 

MondhJartom hOgy az a nagy ma.gyar szellem, alZl 
a figyelmes bán~smód saz a. könny~ ta~ítási m6.ds~~, 
ttmely az un.i t:á l~usok ősrégI kolléglUmanak !-alall kozt 
s a) tanítási teInnekben uralk.odott, . e~e~ ~~mcsaik 
meg/latott, de .mintegy fő!l'ázott eddIg k ozomb os gcn
dolkodásomból s az ént fiatal leLk«;-m, ott, abban '8J ba
r.átságos légkörben mintegy önm-jgára talált" s a ;~SSZ 
és gyenge tanulóból egyszerre jó diák vált belole~, 
Olyaru könnyedén, úgysz61,ván játszva m~t a ,tanulas, 
mert nem<;Sak a gyakorlott tanárok bá!1a~mi?dJa: de a 
tanulótársak között élő b arAti és bajtarsI vilSzcny 
mintegy nemes versenyre kel'tették ::1.orgalmun kat. 
igyekezetünket. é' ' 

Ezzel s: meleg r okonérz.ésrel irja a koll g,lum 1 

elet akkori fol;yását. BÜwkén jegylli fö l, hogy . 1920-
ban a.z; unitáriusok . öt kérték fel a véndiák 'hglalkoz6 ' 
díszsz6nokának. . GYALLAY DOMOKOS 
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H I R E K 
Allami Egyházügyi Hivatal felállítását rendelte e l 

az 1951. évi r. törvényciklk:. Az állam és ar vallásfele
kezetek közötti ügyek in tézése igy különösen az 
egyes vallásfelekezetekkel kötött egyezmén~.k és 
megállapodások végrehaJ~sa .. es a · '!.a~.lasfelek~zetek 
állami támog)altása tartoZIk többek közott a Hlvabd 
hatásköréhez.. Az iskolai vallásoktatás tanulmányi 
felügyelete a K ÖZ10ktaJtásügyi Minliszter és közoktatás-
ügyi szervek felapata. . 

A Népköztársaság Mi~rtanácsa !lz Allaml Egy: 
názügyi Hivatal elnökéve Kossa Istvánt nevezte ki. 
Dr. Csiki Gábor esperes, püspöki helynök, Dr. Oél
fialvi István fögondnok és Pethő István, egyh ázköl'ii. 
főjegyzö tisztelgő látogatáson jelentek meg Kossa l si
ván elnöknél, akivel e.gyihámnk idószen1 kérdéseiIföl 
hosszabb megbeszélést folytattak. 

Az Allami Egyházügyi Hivatal elnökét lapunk ne
vében is tisztelettel üdvözöljük 

A tavaszi szokásos Esperesi Vizsgálószék során 
Budapest Debrecen Dun.a-Tis~közi Szórvány Egy
házközség Dunapa~j. FüzesgyaNJtat. Hód.{netővásár
h ely, Koc~rd. Pestszentlőrinc. ~ P;>lgárdi egyházk~z
ségeket látogatta meg Dr. Csiki Gabor esperes, p us 
pöki helynök és Pethő István egyházköri főjegyző. A 
vidéki gyülekezetekben al szokásos közt,gyűléseken és 
istentiszteleteken kívül gyülekezeti összejqvetelek is vol 
tak. amelyek során Dr. Csiki Gábor és Pethő István tar
tottak áhitatot. Az áhitatot követö műsoron Ko:sordon 
J akab Va li és Bakos Iloruka versekkel s...:erep.zlt€k, 
utóbbi saját költeményeit ad ta elő nagy sikerrel. F U ... 
zesgym-maton Ungi IlollJ3- szavalt, Debrecenben Boér 
Margit és Pap Éva gyönyörködtették a szépsZlámú ,kö
zönséget sz,avalatalil~kal. A műsoros est során vEftltett
képes előadás keretében bemutatásra kerültek az er
délyi és ma.gya~rszági unitárius templomok is. 

• 

Az Országos Béketanács jelentése r zeritllt eddig 
több' mint 7 millió aláí.rás kö:veteli lm:zá-nkban is a 
nagyhatalmak között a békeegyezmény mielöbbi meg. 
kötését. . 

Ezzel oa magyar dolgozó nép is a maga részéről a 
jelentóségéhez. mért nyom·atékot a d ott ennek a v ilág
szerte napról-nap.na; s-zél€6ebb arányokban kibo~ta
kazó m0lio"'3.lomnak.. 

Unitárius vallásos félórát k özvetít a rádió jú1ius 
8-án reggel 9 r-rakor, július 22- én 9.30 órakor és 
arugusolltus J9-én 9.30 óralkor pedig rádiós istentisztelet 
közvetítésére kerül sor. 

Buzogá.ny Kálmá n debreceni lelkészt válasZJt6tta 
meg budapesti egyházközségünk a Barabás István 
nyugaJombavonulásával m egüresedett lelkipásztori ál
lásra: -=- Buzogány afia lelkéstikarunk legidősebb, ér
demes tagja, aki Erdélyb en is, jelenlegi állomáshelyén 
is. különösen szórványokban igen figyelem\l'"eméltó 
missziós szolgálatot véwzett, Budapesti műl\:ödé~ére 
I sten ll"zdag á ldását kérjük. 

Bensöséges egyházi ünnepség keretében. ünne
pelte Agoston J·ános hódmezővásárhelyi presbiter afia 
és felesége; Sallai Rozália bá7a~ságlrotésük 40 éVES 
évfordulÓját Ez .alkalomból házi áhitatot mll'tottak, 
melynek keretében R. Filep Imre lelllresz m egáldotta 
hitben gazdag életű testvéreinket. Mi is Isienn.ek ál 
dásá t kérjük életükre. 

K isgyörgy La.jos pest:szl.mtlőrinci· ·af.ia és felesége 
há2'Jasságát t izenkettedik gyermekk.-el áldotta meg az 
Ur. A keresztelési szertartást . esperesi vizsgálószék al
kalmából tartott istentisztelet u tán Dr. Csiki Gábor 
esperes, püspöld. helynök végezte. Az újSZiÜlött a ke
resztségben István pevet nyerte. Isten áldását kér
jük: az újszülöttn'e és ' a boldog szülőkre. 

1.1\ koreai hareok legsajnálatraméltóbb szenvedő 
részesei: a koreaj gyermekek sorsa iránt meginditó 
módon nyilv-ánult meg a nemzetközi szolida r itás ér~ 
zése hazánkban is , 

A Ma.gya.r Nök Demokra"ti.kus Szövetsege Ol'Sllit 
gos gyüjtési akciót inditot1;. Q' koreai gyertll:eh'""ek meg
segítése érdekében. Lapunk olvasói - mint minden 

. igaz ügy támogatásából - . ebból a nemes mozgalom
ból is· kiveszik méltó részüket. 

UNITABIUS tLET VI. 15. 

LapUnk p3pirtakarékossági szempontbÓl fetsöbb 
rendelliezés folytán ezentúl negyedévenként jelenik 

. meg. Egyhá.zköri Tanácsunk a lap elöfizetésl díját a 
jövőre évi bat forintban állapította meg. A Tanács 
egyben elhatározta., hogy azok~ak az eTöfizetökn.ek, 
kik fOlyó évre a régi előfizetési díjat, vagyis 12 ' fo. 
rintot teljes összegében kifizették _ amennyiben úgy 
kívánják - .... a fölös össz.eget a t' jövő évi elöfizetési 
díjba beszámít tatja. Ezúton is felbívjuk kedves elö
fizctöinket. szíveskedjenek velünk közölni, bog y az 

• • 
esetleges túlfizetést a jövö évi elöfizetési dUba kivan-
ják·e beszá.míttatni, avagl' a mutat"kozó túlfizetésnek 
más eélu felhasználása iránt óhajl3;na.k rendelkeZni. 

Atyafiságos szeretettel kérjük egyben kedves ol
vasóinkat, támogassák az ;.Unitárius , Etetet" jövóben 
is, bogy egyetlen , unitárius lallUnkat a 'kadálytaianul 
megjelentetbessük. -Gyülekezeti összejöveteJek. A KOháry-utcai gyü-
lekezeti teremben Svolg,d Fere.nc az Anyák napjával 
kapcsolatban tartott n agyhat.ásu. mély gondolatokkal 
tele evangélizációt. majd Gyallay Dornokcs ~z~ly 
unitárius vonatJkozású szabadelöadast ta.rtott a tere 
m€gszokott de:.rús modoNHI!l. S~. TOt?pa ~ta mű
vészi sz..avalatá.val szin te önma~t multa felül eZJ al 
kalom.mal. C . Kovács Ilon3 kiforrott, e.gyéni s..ava
lásmód ja mindig műélvezet a hallgatóságnak. Az 
'én'ekszámok szintén nagy sikert ar-3Jttak. S. Leonhardt 
Ilona hatásos énekszám.a,i sok tapsot kaptak. K. Berei 
Mária nemes h an-ganyaga, jó i€kolája szé!1en érvénye
sült a."z előadott énekszámolkban. Egyed Ba:á.zs gaz':" 
dag, tö.mör h an,gda már több í.zben gyöny~rk?dtette 
unJtárius közönségüruket ez aJl.kalomIJ1al SZinten. él
m ény volt sz-ép énekeIret hall~ri. Borb~ly Pá~. ~ene
szerző salját szerzeméni)'Ű dal,ait ad ta elo, a kQl.:.ons,ég 
n'aJgy tetszése mellett. GY. D.-NÉ • 

Pcstszenttö'rmcen a gyülekezeti összejövetel során 
Dr. Csiki Gábor esperes, püspöki h elynök tartott ma
gasszárnyalásu --ev.angelitic:iót. A:!J ezt követő mŰ$or 
keretében Gyallay Domokos. a kiváló író ele-verutett 
fel n agy · mtást kiváltó humoros epizód"kat diákko: i 
emlékeiből. SZl. Tompa Márta drámai erőveL elóaqott 
S'tavalata után Pe.tha. István, a gyülekezet lelkipász
tora emlékezett meg ·meleg szava~al a gyülek~et 

15 éves jubileumáról. .... 
, -

Az Unit.árius Misszióházba·n minden hónap ~ l~o 
és negyedik vasárn:apján tartanak gyülek~ze t.i össze
jövetelt. A legutóbbi összejövetelen HusztI Janos lel
kesz tartott mély tartalmu evangéliza ci<?t. Balogh É~ 
művésZIi szavalata után Bencze . Mái,ton és BJmibas 
Gábor Beszélgetés Domokossal" párbesrziédben elmel
k.edtek lia mozgó és rögzitett ünnepekről. A Benc:t.e 
Márton tollából ~ánnazó . rendkivül érzékeltető és az 
egyes vallási kérdés.ek~t népszerü ~O~~1vlb ~~ m:egele
venítő párbeszéd - miként arz: elózo osszeJov€teleken 
előadott hasonló jellegű párbeszédek Ls -. Igen nagy 
hatást váltottak ki. Örömmel várjuk a folytatását. 
Czi.nna!)'" Erzsébet Czinn.ay György o :" gonakiEéretével 
előadott szén énekszáma és gyülekezeti énekegyüttese 
zárta. be a jól sikeTÜlt összejövetelt. 

Lelkész afiait ismételten felhivjuk. h ogy egybázköz-
• • • 

ségük eseményeiröl szól';' tudósitásaikat szeptember 
ötödikéig juttassák el hozzák. 

• 

Kedves olwsóink figyeimét fethívjuk arra., hogy Ja
punkra vonatkozÓ minden kérésükkel közvetlenül a 
szerkes.ztöséghez kell fordulni (IX., Högyes E. u. 3 . 
Távbeszélö: 183 186.) . 

UNITARIUS ELET 
Laptulajdono. a Magyarországi UJl!itárius Egyházkör. 

Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Csiki Gábor. • 
Évi elöfizetésj díja: 6 forint. 

Budapest, IX., Högye.s Endre utoa 3. 
Távb.: 183-186. . 
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