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- é le i 
A fe~ületesen s:temIé!ódö ember elót:. úgy tünik 

fd. mintha a halál és az élet eJen :é tes fogalmak 
vo!nár'-..l.k.. melyeknek semmi közük sint's egyma~hO"Z ; 
!JÓt egymást kiz:irjak. tökéletesen tasadják.. Ha azon
ban a ~ti és a szeUemi világ felszine alá né· 
ritnk, enn"ek éppen az ellenkezőjét látjuk. azt, hogy 
halál né:kiil nincsen e:et Egyik a másikat fel té telezi 

A magnak a !ö:d be kel! temetkeznie és el kell 
rOhadnia. mert különben sohase' l~ belóle arany
ka1:i"'l és életetadó kenyé:" Az wlJlIéjen valakinek 
meg kell halnia, mert kiilonben soha se lesz belole 
é!etetadó igazság. akár milyen szep és szent legyet 

is :lZ kii!önben. 
Bizonyság erre a ketesztény \'a1lás Ha J ézus 

NagnJén teken mf!i nem ha~t vo:.na, hanem a ha hil 
cUi! kibuvót keresett és talált volna, ha evangéliumi 
t~nitádnak igazát kere."Zthabitával m€g nem pecsé
alte volna. akkor a kereszténység is csak egy száraz 
tilo.zófia elmélet m aradt volna, mint a többi, mel)"2-
ket mir régen elfele j tett a világ. Saha se l e tt volna 
egy új \ilág. ü j é let el.ind ltó lelki ereje, közel 2000 
esztendőn át az embert müve!ödés egyik legfont~abb 

tiny~je s IIICg ma is több mint hétsz3%millió ember 
lelki kenye!'i!. 

Nagypéntek nélkül n i ncs b úsv et, - ha!.j J r,Skül 

nincs élH. Ezt úgy is mondhatnók. hogy az. étet a ha
lálból taplá!kozfk. Hogy iS mondotta Jézus,? .,Mt-n aki 
JT'.~gakar)a tartani al. Ó él~et, elveszti azt; aki pedig 
eh"C!SZU a l. ci életét én érettem. me.gt:aWja" . Csak egy 
tutó pillantás a törté:nelemre és eu cs.om.ó ~tetö 
példája au elóttünk ennek a na gy ig37sagILak. Róma 
egykori ZS3.rT'.:ckai nevét, akik önző módon ('Sik ónma
gu.lmak. a maguk. hataImanak b iztositásáe.."1. éltek, 
meptkotta .... agy régen elfelejtette mar a világ , de oa 
hOSÖk és a martirok, alnlr népei; sz.abadságáért es bol
dogsigien áldoztak: él~tükf;t, awk, akik:?t z.sarnokark 
balil ra juttattak, az. utókor áldó kegyeleti:ben örökké 
élnek és hódoló tisztelettel e:rnleaet iűk ma is a ne
vüket. 

Az unitári%mus a leUtiism.ercti sxa.ba d ság vallása. 
Az uni tárizm.usból azért lett vallás és a z.ért nem ma~ 

!'adt CSUPQn csak egy száraz clmélet. e1en.ykzó világ
nézet. hanem életetadó szent vallo';s, mert az unitáriz
rr.usnaK: is meg \,"annak a m.a&a nagy mi-l tirja..!_ A sek 
kön1i most csak egynek a oe'\."ét emlitem, a Servét 
MiMlyU. ki pontosan 400 esz.t.endcn.-e l ezel ott Gen! va
rosába~ a mágl}'a langj.3.ban bau martirhalált su;nt 
valUsunk igazáert. 

Az ur:itá..""Íus es más :o;zabaóclvű ke:-esaényelt 
cbbHI. al. e!i'rtero.dőben neles e vitágon mind enfe:é nagy 
kEgyelettel áldoznak az ó halhatatl2..n emlékének.. Ha
tala egy telkiw~gvf;tés vala , melyn'ek a ra tása ~ lelki
wn~E:ti szabadság .... a1lá52. Stivbéli hálá.val illunk mi 
u az 6 E!'I'Dléhének kegye!.ettel .áJdoro ~ sorába. 

Aldott ll%. jgank eml.ék~te! 
Dr. CSilti Gibo-r 
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lI'yülülködii f'lcm ~ szó. nlCly a 1. ti á rta tla n élI önrel
;i ldotu. lelkét ér te. Hát e-tért !-anilotta n épét, ««itt vi
~aF1 t ;l 11t1 a bá na tos sdvOcket, KcgllcUe az e lCllcttek c t , 
erén Herelle /,.-yenu ckelkel, bogy moSt. midőn ót c l 
",~nd'lIl1á k . így fi:t~en:'\k !,élci vl~sza? Oh, bbo~nyal 
('> ke~etü ér7é,ek nem ha~ylak . ho,c-y egycthm S:l:Ó l!; ll"/. 
ajk;ira hid ujjon. . 

1)('\ mlJlderröl :>cJlc lmilk l'em volt ellenségeinek. 
Öt( Cl'3k It ICl\'I)(~gáoyabb m ért.ilk'kel tUllt.3.k öt m érni. 
Nl.'m voU más h"l talomról Cogahnuk, mint az Cl'Ö
SUlkéróJ !'om mtis diesö~!(rö l, m int önzöröl. Ok nem 
órl hctt& me,: jézuS I;'OlUlo latviHll!ÍI és eszmélnek ma. 
g3J'!abbrcnd iiséget. .. 

FQr;!U l'lIk figyelrnunl'l)t mo~t il hannad!k CSU
()(IrI ru: C'l'; I!'! llrúnyl .l/t kic~ c~oporL A mL,t Jc;.u - i:1o
oda j á r f1.lta tcJdntelé~ II kü:(.ijmbiis kato :uilum és II 
J:yűlölkÖf:lö tömegen, , 'ajj:on sebol ~em ~i~eD~eletf, Ul:g 
kÜllnvttú !'leme? Do i,:on. voH a sok tOVI~ es gaz ko
:tött i iliom i~, A sokaság ~'Zé.lén o tt :Wott nebány is
merőse: l\1:it la i\ln~·dQ.lén!l, IUiti,l é~ a ZOb~eusok' 
IWyj J. Aniint :IZ itIili tn.ontlja: .,lávolbM ~emlélüdtek" 
_ ami. . nyll\l;í n !Ut jelentI. hogy féltek. Nem volt ta_ 
JIC'C!:O$ liOnál~irtO:l:óllak lálsz;i.ni a ht»: , :l.ki e ll en a. ha
t .. lm.lSok jly tngcsrlel hetelten gyillülctt.eJ vf ·eltettek. 
l> tuUn jól I.~ lelt"!k. hOlY rejh'e tnJJ.r.:.rl.tak. Nall)' VC
szélynek tették volua. l.i magukat - óh minek hát 
még jubbau tclözniilk a s"livükl.lcn e,~yébkén~ i .... t.om 
bol6 fá jda lmai. J\ki~ (ik annyira ~ze rctlc.k Im most ott 
füg" a I..efes"llen l .t'oS"yözv~ és m egalan""t&. H!tüknek 
máI' ct3" uto~.ó c-..zikr.íjll pI!'lákolt, vagy mondjuk in
k:ibt h jtük mar csal. a s7.erelct alakjában éli. lUert 
nkárbolrY íj:: ijsnc.kUs7ált;dtak gomlo1at:lik. S:l:ivük felett , 
mo!"1 i!'. éJII)cn ol,van hat,a lnu volt J ézu<i llak, mint cS'Y
karOlJ Szerették ül. , 'ele egyíiU gyülrörltek, m eK tud
tak volna bilIni érette. 

Ebben 4 b:irom csc)JIorban mind en Iw lógus meg. 
tCli'te." ülvo hi.t ja a léll'kne"k háromféle m 'lgalartfisá.l: a 
lalonákbt!.n a kijl:iimbü~~éget - a. !<"lánhoorln tn/(jtli
han. IIZ eUClll!éJ::C~ én.ületel - s a ~alilel.i:J.kbll ll az 
f'f:"yü tférzJ lI-""Zeret.etet , 

GondolkodtliJ-e mar valaha a"toll TtlSI\'irem, bogy 
Te melYik etOp.,rlban lilloltál \'olna. ba ott let-:t:·, 
\"olul.? E~ a kérdes mély ijnvh"-gü\R.to~ kiván. 

l\l-a. már kiillD.VÜ dolu~ !! r!.\q-i ,ldíík hösciL 6. igaz 
ügyeit c&od!1lni. Dit ba v l"l';;:a"'7..i 1l l elked a. multban. a 
maJd lrétoJ't..r e!'ztendü., bils ,'éti csl:ményckhcz, ,1l-jjon 
ol,yln künnyen tudmil·c dönleni. hog )' Te m ely CS<l
portl1o:t; hrlO1.6na k en:cd mllg:tt!, 

1J(lsvét \{özilled1ével. vélem ej;yiitt, jÖj j zarándo· 
kolJunk el u Gulgol:ihm: CS keres~ük m eg belyilllket a 
J ez!lst f7.ereWk táborában, kik é let üket sem ~ajllálnák 
á ldozni. hogy 8. nenve(}ó Elnber Fiát mcgv1iJts:í.k II ke
rtsl'tbalá l born lrnll<:, kinjloitÓI. Te;::yük mag uIIkévi 
gnntlohtaJt, lelküle/ét (~ kl ... .érclj íi k m eg m cgéftt'\ll i az 
ó ügyét. :)~ 6 te1"\'eit, a., Ő ~zel\\'edéEét és a ke resztfá n 
tanu~ilolt hőSI~.ségél-. 

E~ J e~J. fokmérője ke t tSZténysc/l:ünknek. el az 
ürük1<.évalltl';1g próbaköve. 

Amen. 
Bajor J"n~ 

Bartók Béla unitárizmusa* 
. .Hllrom. C énY~kel l'ijgzl t6 hivalnlos adil l 6 Buda

IXi>lll Unltnr ius ErryhúZközség anyakönyvciben Ilktve 
nYllvántart:ása!ban, egy adat egy n-cw-yorki ~nittl!"ÍUl" 
lelk~"-7. haláloz.:'1s i anvakönY Yébcn, _ teh l t négy adat 
a hitékt (onnal ~·llegnyl1vánulásáról. kél adat pedig fl 
bUdap..."'S1! Un1t{mus EgYh6zkö~ég Ir:'lttfl.rábó.l, oz egyik 
egy kántorv&av.tál, ;;al kapcsolatos szakvc.lem,énv a 
mas;k oedis.: arl'a, engC<.\ olapos kövclkcztclc.s t, I;ogy 
Sa rl.ók: Ula (w. unitarius én~könvv l'evizlóJáru vo
n~I~~ÓJn kétsél(telc1IIúl cszközö\l vl-!cmen'y~t zenei s 
ki.\lÖno~cn népzcncl -!oZ('m90ntból az én"ekC"'...könyv egyes 
éncltclt C (!I-II~ lva lrfls bun ls mcr, teu.e (snjn QS, ez n ill
eben I!1cg); ü~n lel\(ll ha t luvnlaJos uduL l'özll 
c'zldclg: B . rlók BélÓllnk fl Z Unllfll'lu ,,: Egvhll:,o ho' v .'6 
larlozás-':lt. ' " 'u 

NJnc.st:n határn a IllI)Jnt{lln~k - még itt c hC'lyc-n 
1I ~ {) kcrde,bCII lcrillctckbebb 1l~'lh,tmoslfjg! fó r um ioi 
,!nltllr!u!'l tlCl hn:,llb Joi n ~em - rnlkor B1rlók B0Ill 
Ill;ync,:,cz"-'t I tckkc"tet.1 hovll lu r'lozl»;úról ~zól ll";k. 
Ullyarlls 6 ma!!30 vol t IIZ, ilki e rro51 !loho nem v li l lolt 
n ÓI II mindennalll clelbtn ll- a~ erre vonatkozó h.Jvo.-

2 VN ITAUIUS t l.E'I' 

I SZTALIN GENERaLISSZIMUSZ I 
a liibb!'zútmillió!! bekelálror na jty Ve"tére m t:tc hatt. 
A munka Iduir613sou ájt:ín relCIIU!ü uj lá,...lIdahn\ 
rtnd k iala l<ul:í saért éli a világbtke renJ)tartá~a tfde
I<ében 1.lfejtcít s"ta katla.t lun hOrcol' tcvékenyré "'" "Z út. 
Jel~öí S .. tt'i lin ~cnerallH.l! imu~:t kli:ttl elmekbcn Í:s e.retl
Illényeklrcn gazda; \):J.lyafut:isállak, 

ÁllIImföl éle:·ki.t lisa. k ívet.ele!" h lltlvu.éti kép~o'!osege 
hatalmas clmi:leti tud1Ú'sal pho.!'Uh. amelyet a kü
Iimböző tu,lomány:i{:ak terü le tén is aLkol6 módon 
t-n',;nyc!"it Cll. 

Ihl:'ib. ~'ú lyo~ vCllz trl!c ~ r> hUladu emht r ir (:g .n.i.. 
Il!t'in. do é letrniívének eredmcnyel még S".(o rosabbra 
ru7.lk é~ tov:i.bbi 'kitartó munkán. üS:t;tijnzík a villigbe}[:.'I 
t :iborához tarhnó d ol{:07Ó emberek millióit , 

J. V, S:r; t á II n bal,Ha alkll lm.ib61 egyhá'tunk ve. 
H"lc)~ége 11.11 a l:ibloi távJfatM intézte r.fik~i I\1títy.bhoz 
l', l\1.l!!"yar \'I,'é \lI<(izlár.-·\lsá" l\1iniS7.terlanácSának ctniike~ 
he7: 

J. V. SzlálíLUlak a viláGbéke őrének e.lhunvta 
feletti K)'ÜHban mély r i!uvéttel OS:l: tO"lunk. -

A MagYUl'or!'z,jgi UnilaMus EII."ybllll. 
p-' , - -', , 

talo,. adaiSzo!r.-.1:lolast is, Cök(.nt [aSLizt.:;, icl ük.bo.!!l , 
Inlglagadtu. De ezzel ~"Z_mb(.n ~ondoLnunk kell a rra' 
Ül, ho~' Bartók Bé'a ol\l!:n ember volt aki há rom 
lép~;-l ncm tolt (e!es:egescn é.o; minden ~e\, klXleten::.k 
nagyon-nagyon meggondolt, mélvkkvésű rugói vo. tak.. 
Teh!rl, nem érdektc~n fcltll:-n i a köz.öSő:é~ t,.!őt!. hogy 
nehány, f<"lillclcs, adniokat kellően nem ~'1nc' ő, fele
lŐI:en kiJe:(.lIté:;s~1 sz~mbe: n, m=ly s • .':ri nt B:u lók BE!Ja 
i:-.1c.n t3g"" dó lett volna, ~:vi1alhat..1.Uan adat c..k álln ak 
Ii.r,ddkcze:,re unilárlu.., voila mellett. Azt mc~ senki-
" 'm léte!(9..heti í~J Bartók Bé:áról, hojCy olliló'agos 
!!-\'("ntag :Jd úsa; e llenére, kó!)nlul:aló módon beiroljJ ma_ 
~ Jt egy egyhúzköz.>:Cg n~v>o t4.ba é~ léS.zlvc,,"Z ' nnN' 
hlIC::,1i ü~ycib(.n, Amivel n"Üll értett e l!yct. a bbnn még 
<l pc!::;ál"1 kon"\'(;n~ió és k iso:::o!gári meg~'Z.okott.:iítg ere
~':'!g sCir. VGtt ró,;,t. Eg:, ene.' j.!l!cmc, szók;m' nd.' s:. 
m:nd-:n€kfalclt álló US?til c:rnber.;ézo közi2m 'rt Uny; 
.'nnak 10viÍbbi bi<:onyg<lt .. u'o szü\UCgtclE.'n. 11a val. ki 
alt az <.>llcnvelést hozná fel, hogy Bartók Bél" életé
bM m~ olyan tá.~ad.lm: konvcnció.k u a:kodtnk, rnc
'H.;" !c:tétl cnül megkld:ll lák cc\' rc:ekczcthCJ: való h i_ 
\';)1,,:0;:- tartozús1, még nkkor is lanul~ágos :;z~\mtlnh"TIl 
BOlÍók Bt!1l vúlasztá~l az unit6riu., h·tn~ 

Mint C'mlil'::ttük. Bartók 'nz i ~ l c.nhil kérdé.~él5l cs 
"nnak hrl\'o Wlgy he.lyle~en voltáról sch3selll n·/ib.l
k07ott. E~v ritlla:kori !ejlödésc elejéről .szánn:1zó k vé-
:Cn kivi.U, nem' lajék07.tal b c. nnünl.-e t arról, unit 
áJt.l![aban Ut egyén b1cnh i\·trenck vagy hi tolk ns'g6-
lI(.k m.'\o~'::: 7IIck. H ogy milyen volt vis;:o"!"lyl ;'lm ezekben 
II kérdl',:ckbc.n cgy&lJJcg, -az megközelít heletlen m::'" 
l udl s?~mu n'k!'a. lk- kel j érnünk, a ké7.2e: roghalc'i 
adatokkal, nézziik mM!. azokat közelebbről. 

A Budoo::sli tJnitú r ius Egyhfllkö;u-cg 3Hérési 
JnyElkönyvcnck. 57. hmj;"m, I91 t1. évi 3 sotszúm alat t 
a I,övelkcző ndatok ~U l!lIInk: 

B Clj·::gyza.J kdte: 1910 iú!iu;,- 2.5, AUéró nwe: Bar
lók BC :!, III kir. zenl"ak. l<'m\r, nó~ , 35 éve;;, szU.clet"! 
Nngyszentm!k ló.<; (Toron!fl l vm.). lakik: R akoskc C'<::;:tu r, 
Teréz-u. 28 .. útté r II róm. kth. c~vh:i L b61, nme:yböl 
tmHl k állni ki!tlJíloU i!,<I zo1vány t:mu~ga szer'n ~ je· 
IClltke.zett kl. Ol kövc ú 1910-ben ~züleJet! B6:a ra. 
LC'\ké.<,.-j jegyzőkönyv sztul\:a: 187/ 1916. 

T alóhmk mé.i! nd"'lloka l g~·enr .. : kci\'el k:lpC"l;olnt 
b~~n Ewke.n li száraz nnyakönyvi IIdatokon t il ' mc~öen 
~rdcke"cbb a t'Cvöleges r tszvéC "1 az cgvhjz iigycib: n . 
Az Unil ól'lus Egyhfl1. Bm16k BéJ lh07. rord\J!t e~y kt\ll
lor"Ma'Szlú~l)\ k"aOCSOl l losan ~l:':i k\"é!cményért és t"a
nflcso l kért t őle az unlC (i rl u s ének~künyv zcnci szem
I,ontból \"":.'I ló rcviziója lflrg"\'flb :l n, A ktmto Vlí'US1.US
>nl k'3pc;;oln l o~' \-O:..:'lnén}'C élénkCll tUkröz:i l :'i r !;!y'l go.';
.. n/ltl t és a tudMb:r, szol"gaJombn cs zellei rtl termctt
'~~~bc v(lell hltó t. A7. Un itl'lri u<: Egylrh.nn]{ (\~ énekes: 
kön n ' rcvlz!öjflval k" pc<"oh tonlll t /Slo t-au :'iC5"ot j.é:-tl 
ho,;.zzllfordu!t'wn kaocs..'\n bcha163n rog 'a:kozotl a ké--
dé"scl és komoly ok\mk ,"nn !ellétc lez.ni, ho~:v ké tsé..: 
;{'!enill mCJ!1C'11 s.zakvélt"mCn)'ét nz e}r\'c$ c r'ck kh<;z 

. ri"tz!Hl terjedc.l me;; meJl6klettcl cgvelclIlbcn Ir:'isbl l"; 

• A ~!o~I, m~">·',,·!. kU'önu.. lI~tu"H1 '"~ !Id. ",,"sy ""'rr!u' 2'..(." 

,,'" j l .. ,"!.ő!. U~40 ,. <.i k lbo.!n('k n·u, ~v ronr"Mj,t., 
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foglalta s ebben ~('nci é:; kü!önö~cn népb."'.:.:i »tcm
pontbé1 tag13!la Allósoontj~~. ~ZC!~_ a I~,.egy~é ck 
lr Jsba lolllalva mé,E( nem kerultEIK C!O. ér.~el fc.:'ld:!! 
ti kutatás számára c l1l'_l!ék;c~n0 a fcll .l r:3 s.'l. . 

Ulcbbl a datok már az Ullltltr:IUS Eg,.\'~azb.m Lv ........ 
kcnyk::::Ió Ba rtók Bé!át .:ibI'':z~lják cs k~y S'-clnpo~ t
ból kill~nö~"n (':-dckcsck Barto;;:",lk. az :;....,.;:ol.ómu\e~z -

,_ _ . ktl'lCSo"aL.i nlm \'olt az cg~'házl z;;..nc\"cl. 
ne;;: .... :TUn1 • E k' • m ~ •. kö é
Tcmp:omo!( ~.l;;.mára nem Irt. z :csc'·. ':' .:.... . 
böl Annal érdeke-ebb Kh~l. h ogv cgy ka~_o. \'3,~
I~"i kérdb.bl n \'clcffi,-ny, adott.. Vgvan ~\ _, l~l!unO, 
ha" . a:aDc,;.an rog:a.:",ololt nJ: Ulllt.if:l:S cr'.xc ~on;)-v 

", - - ..... l ~ m"'''''c!öltc azokat a szunpontckat . _.h_"· "0 .' '-'n' _ . ,. k ' r."é.,,",<:ltés.c\"cl - v"",cmcnyc ~? ..... - ~ -am.:.\('. · .• - cl ér t -"c __ c.bb 
éllck~~~ön\'v .!~n(1 lesze il nuu' nn.g,e'llor: .', d.' , 
'< h''Zn~'halóbb ~:sz... A 1113:'.,'ar uneludom .. n~1 fog, n 
,. d""'" _ c1ókcra.b=e c.~c.ICn - a Barlck-mcg
gaz agI ,am "'k'! et <"vc'ö e el-eg"zé,e,.l(ct tartalm azó me. .el. illI:' v .... -
{,en('U'r . .:.k kell tekin tenünk, ., -zere:1 ..... 

- Mind~le;';hez n tétw r:thl:':: C~~:( n~nv, __ 

r ' ,··~'··~t Il'C~1.IJ·ük Ba r tók Bél, egv_\l.mos :,,_emC.lev ~U.,.U .. - • .', II Ma 
lé.ctG, mé:Yl>é~es(.n ma\!.yar en.: ,::u nn1\' ,z. VO ,.I. -

g} iH \'oIL UZ igazi, j6 p"lI·lóta ér tc!I:,~be? , neoe bCI~I!= 
!1,u!!Í:,.'tt (>gé~-z. munká!; l>!ctén kcrcsz\:.l.1 Ugy, tudta e:? 
mczdit~mi. hogy az ne m sé.:'tctt.:- m~s nePE i>: érdekdt. 
Ö maga mondotta cl, h~:<{~. éte,:; .. leg,.-r.cf;.t:?;ed_ttebb 
n3pjait :l pllras.-z.ti né!> k040tt lo_lOtte Erde ~~ben:, AJt 

, • ,.. on' mi tudjuk róla. hegy 1'-enn-z.erzol stl.U<-,,
m..... • d " d 'G' ép nak ('gyl!< lcgcr:>s~bb g YÖ!<CI' . E . _ e,v g'z. :lg. re.,.1 n -
zcn:jc Erdc.:.'·1 ~crmek at unJth:,us valhs ls . • az ~gy
~<:c'rii~éji( m:lga~zlos i!' tenhHe. nunden .sall.ang e-~ clfrá
z.i::; I~é:kül Ez fl sz.inh~ kb.zelfo~ha\o h:t ~g dh3,ttn 
meg az crdé:yi hava~okat é>; {envo cnget~~c,,,,ct " n _p
zel"< rcjtt'it k1nc; 'Ciért kula~6 BJ.rtÓI{ Be_at, .>; a~.: a 
mE:::"vőz&lé're juthatvnn. h og).- enn<:.k az egyszc:rl.I....<"é
géae;r m"-ySZCTÜ hit nek komoly S2.e~ e?e !E?Etett,.. ~~ 
erdé!yi ntozenc kincse!ne:" :n~~őrzese.be~ es, ,~,< '~~,l 
m agvar néoha~ ... omtinv '::~ms~taUan ffi"_gt3l'~d~ n. 
ma"3. L- o:-ra az e!hatá r cUls- a Jutott, hogy ezt il. hll~t 
tek~ti m;.._~·~,é nak. Bartók Béh unitárius lett é3 az IS 
mar-adt. h 

A m agyar unilur:usok büszk#;: \ehetnek 3r~a, og" 
ö elQ--ha2ul< bizol\'Vult a~ egyetll:'n kere.lne k, ~melv.be 
Bartók Bé:a c(l"ctcm~ssc~e é~ ma~~rr~aP'3 m.gt~lá b 
az .. Iaoitó tanitá~ában €?,;; é\~lmurkajában a .. t. amit 6 
a \'a! ' !\~tól v :irt. A vi.': ~ unihlIiu:;ai oc-dig a Parn'l~f'Z"s 
tCle;É'.c fC! illlol~ ma!,var zcne~ierzö lelki e.m' nyeb61 
erőt mcrHheln.:.k m C'nla t<Ífaik i~azsa~03 é;; l é!cke:nel0 
voltának bizony!tás:l.t'a, 

(-) 
.--.----_.-----.--------------_ ...... -----._ .. --.... , .• .-.. .:,-:.. 

Hollandia 
Icnnészeti c,apastól Ih(,~ láto;:{atott néye fele fordul az 
egész v i!ag rószvclC; Törlén ú: me folyamá n ö:;i el~en
re:c, :;. tcn'i:cr, ncm eJ!yü.'<!r veszélye-z.tette lakói é-etét. 
1284-bcn a l E, nger 12 falu I pUS2ti tott- el, s k~l évsz,á
zaddal késöbbcn \421 -ben is nagy voll a tenger pusz
ti.t :ísa. 

A hd!and nél) nagy miivészek - Rembran'd\ és. 
tar~i - mellett, a h ~~:l.dó sze:lcm olyan kiváló kep
vis(..;öi .. adta a \'i1á/lnak, nü nt E. a~mus és Grotiu,'. 

A wagvar unitárius egyll3z és a ho: l3nd 1'2-
monsirálli egyház közölt több é,,~ázados lcstveri 
k:pcsola t áll fenn. A XVII-XVllL szá.adban több 
lelkt!z:ün k tanult egyetemeiken, köztük nagy pü~p5-
kün'{ S:zentabrahAmi M.ihAly is_ Amikor k c,}ozsvilTi 
nagytcmplomunk tornya a tuzvé~'Z áldoza.ta lc tt, -év 
s"jzadokkal czc\ött - együtlérze::;ük és á!dozatkészsé
gük f(':énk lS megnyilatkozott. 

A jelen szA:;nd e lsö évt~deiben több l~észük 
és ~'3nanlk !átoga lta ml:',!!; magvaron"Z.Agi és erdé.:yi 
unltáriu" ~vu~ckezelelnkcl , s megnyilatkozása'lk min
dig I:mul~ago~ak voltak. 

A m al1;Ya r unItár iusok testvéri im1dság " is l>-'záll 
hten rc~é A holland nt:t) é 3 a holland gyülekezetek 
~ol"'a [E,!el\ oU van a ml egvül1é-zö segílsé!!ünk h' 
l-UfSl,ilk, hogy II ho!land né9, mely m eg'ékezle a Zu 1-
dcr·tónl; D lengert , irotH felóu!ti a g6taknt, {I béke 
t s a h'.lladés ro o,::v crőmúvelt, 

A mCj{(>rlö b:m'lts.ág t~tvéri eg.'l'ülter?.ésc száll :ll: 
nnl'ol é~ a beiglI né!') ~ lll. angol és b el€,a uni Mus 
gyU\ekc7_("'~< felé, h lS1.C:n A tcn l{erflrtól ök is sokal 
IIzcI'IVootek. 

h tl.!n :l.djon ~!"ÖI az újJá~plléshc1. . Ferenc .f ózs~r_ 

HIREK 
• 

_ l~.Cd\'c.l' Oh"3!~íl,!knak t stCl!lol :ildott hoNog hi,s. 
"éh IInucp<..ke! k l\'anunk. 

t\prl!1:' 4·~1, hatánk fehrab3dul:i,~ anilk llyolc:ldlk 
t'; !crduloJá t ~Ol~OZ? n~pil.nk IDeit.; módun ünu('pli 
n .cg, Egyh:hkon'e;;cmk IS LStcn lisztclel kcreteuclI ern
lékeznek meg a n:lgy na.p jclcntösegé.röl. 

. Tis ttújllo kÖl.gyiil6t tartott budalX"Sti egyhil.:lkö.t.
..eg~nk fc!Jr':l ó.. ~an. BUl.oginy Káltnin érd,,-,dódé_scl 
kl~L I _' !~I~1 je,cn_~é-,.:- után, sor került a I!S7.túj it sr2 
~'7. ldo;<;wbcn _mcgurescdelt két gondnc-ki tiSl.t'i:égre: 
Fr.r~r.c .föz.sef c" dr. S1t.ent-lványi -Af1J:id diait vá1asz
:~ltak mer., ,- FerenC!: Joz"ef aíia eg:it!l!lzj l-J(:.ün<tr,ck 
,,~ próbfllt,_ ~r tékes mUllkasa. akinek Cl'_drr.ényék31 
bl:.:lat6 llluKodésc el e jo~o.s , ';'i rakoz:iss:al tc..'öuhmU 8.:l. 
(.gyM~k('7f:ég h,,\'<"~. -:- Dr. S:7ent- l\·jJl..Vi Arpád aIla 
<.rdC!YI egyh..1zun'!I: clctetY.:n !~1 1(..:1. ki .annklde'én ér
Ickcs tt\'Ckcnyiégc.l, különö'en a na~ycn~';xü t_mplo
lt:.un:( !t-':{pitése körül szerzet! erdc..--n...:;;.;,et - A oénl'.
t,l fnoki á!Jás b:!löltthkn'él a közbiVllom újból "as.ka 
Cha aiia érdemes ~1.emé.lvL fe:~ JO. dult aki i.mml.r 
nyc!c..:.d ik év~ k'tI b t' p'éldás b\lzgó: á~-ga't f..J·~:fuI ég:' 
t ... !jt.s tl.s~tét - Egvhl~,;;Ö7..!.'::'gi j ~~Yl'.ö\'e Györ fi l stv_n 
lelkLz aIltH v1111sztotta m -:::g, a közgyűlés. A közgyffié!.· 
id, Ber(\e L 'ljo!; aU: t, aki évU;tcdcken kEr .... !:.z:ill bud~
pc~ti cg) hUu;ö4Sé~ünk buza6 pre"Sbher<! \'011, ~rdeme; 
dIsmerleül tb. !l '~sblterr~ \',jhlsztotta. A p:e b ter. 
\·álaHI,J. .i sodn több nei prc..:bitert is \' ih::;ztottak. 

A Duna-Tisuközi Szón ':in ye;n'há?J!;öz--e:; februál' 
h.:.vi ;:vü lc:it('zet! öSS2cjövctc!én; R:í..;:o:.,i>:!l~tilll R Fnep 
(m re hc-dtn(>Z.ováHi.. r.'~':yi Ici!re;;z eV::lDgé:lzáit S'lolga 
(o' c.ren(' lt.lkész sZ8\-31a tn és több más müsorS7..i.m cgé-
~zílc lt \; ki a l'Zéet.n ,::i!.;:('rü1t Ö$"'l.ejövetelt . . 

l'e-t':zcnt!ölinci egybazl!é~égünk legutóObi köz
.,;~·u!L"n uj gondnc'~okat vi~J ~:...tott: dr. B.ut3lis AkOS, 
K:idllr Gyula és Suint6 Fer ! n c -.: l :ai személyeben. -
Mindhá' man már eddig is rigye!'smr~mé;,-6 ten~.keny
~égd [ejtettek ki a p estszcntlö:inc.i ej!yház.köz-~g éle
ltbell. S imon An~r.is egyházkörl s71unvevö aIiát, aki 
m:al gondnok év.c"en át ad aadó ;.1do:z:a~e.szséggel vet t 
részt az egvhézkö .sÉg é letér.ek ir:mvitüsában', érdemd 
'!i-mc!I?-i:ül a kÖ',:gvúlés tl ~zteletbeli gondno'.tka "3-
la,.ztolL - Q·'linl e s;:!voól grll tl~á~unkl A közgyülés 
Icgy idcjú:CI! '\. a~za.y Pál aIiM egvhazköukgi. pénzbA'I'
n okr.:l~<.. KO'ZDl!l Tibor t <.cg yha7.köL.SCgi jegyz6ve vá lasz
tetta m e,!!; 

A ptiesi iriJc:sopurl i.i ~ésén dr F .lbiim Istv:\n' tő
gi mn áziumi iglzgll t6 tana .. V;,llll!'2:uti György - t!s 
t6n.ait~o.k [orrl.ld:tJmi refonmnozg'3lm:~ról a péi.~i, bu
dai é,; debreceni di9:r,lut6kr6 l S e Jr_ozgalffiakka! j1r6 
irodahn i {elle.ndülésről felo!vasást tartott. 

A "Szeut:ibrnhánli pihenö"-bcll - Nógrádve"óc",
Mag~'arkuton - Jóvi-z.íi iort1!:s közelében, ~~dö ~('':leU, 
nagybucapestl vagy vidéld unHárius e<a!ádck IS fe!,:, 
frh ; ü~ést tala!hatnak. T ájékoztatást a'd a budapesIl 
Ic:k'észi ,h ivatal, V., _ K oháry-u. 4. sl:eméJyeen va,1{~ 
1cvé:beli irdek!ódésrc. - A p:heJIébcn cs:ak a la,kém 
hiv.:!t>!l irás!J'",li beu~ !ás3val lehet ,náJ)á,.t kapni .. 

I ;;:o~ordon a gyülclrezct as-~'Z.Ónpinak áldoza~!tesz
~ég€bö! 1952 dec, 24-én jól sikerlilt karácsonyra unne
pé:y volt a h ivekkel 7.súfolásig megtelt tcmplotn~an, 
LeLl.:es.! Imája utan a gyönyörú~ rel~WzHett.- kapá: 
c!cnyÍJ. m~~!~tt !>'za \'a!~ak: Abrudbmy~l.I ÖrkÓnYr Ba 
kos Erzsébet, Cseppentő Erzsébet, Erd~yi Lilszl~. lrnrc 
Auré:ia, J ekab P L.ajcs, Kato~·a E~vlra,. M.c.Jnal'., ~ .... lI P 

Hanna. Ne~v Já nos, Sz;::bó AttJ.1a es Sz; sZJ, ~Ol~. a 
Vé " ü! J l kab Vince gondnok mondott e~y ŐSI kart.
cro~yi kÖS7.önt6t és kiosztott m~ntcgv hntvan sze.:ct:! t 
~oll"agot a gy(ltC'koknok. 

Ar. 6-év e~: i Icmp:omoz3s kc.retében az O~1hoJl ~(1-
Iclclózó d lakok közreműködéoovel vl)lt m3gn~ ~n\o: 
naJu t'::mplom.i ünnc!>é~v. Az 195.1-as Scr'llét .:m tk-é\ 
b(;vezctöj~ volt Abrudbányai Iván c:Őac'~s:il Sel'Vet Mi. 
h6lyról, A kIs J3akos Ensl és Zs\lz;'i ~7 ... '{wJat l lIt~n ~ 
nagy diJkok n.erel,;l cltck. AlrudbAnyal .&;:sébel é, 
S,;abó F..ndre sz.o v "ltntal, Sal{os Ilonka érll?'.~'·:Wmm3J 
Vé" ül KI"!! Er:a:é.be l mondla CI R l-limnus;u hnrmó
nlU:~ lilitrettol, V{t'eO\cn'nyl S4l're~'6 tud~S:l ICg'ilvát 
adru il II n 1g)"!!'Zúmu ho!liatósA.g 1·J' .ke~en Onnepelte n 
rlnt~1 ertelm i~~ lélekemel6 Unnepélycl, 
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Fekete ember históriája 
_ He.gcd l.l~ Géza regénye -

A türelem apOStola" eimen Dlhld Ferencről ir i 
I~ egy érl&cs tanul'"~tl.n)' t Heg~ih: ~.t!.~? _ 
amit llIpunkban' is ismertettunk. Q!'"3SÓmk k~l so· 
kan ismerik taval) megjelent Hunyadi Jan(),!,'ról szólo 
na,,"y t egén)-et: "Mt'gkondulnnk (\ haran'gok". 

Fenti cimen Idadott ifJu~\'Í.gi rcgen.~·ének ~ö:;e: 
KariCfOUy György. akit az arcan' IC\-,? anyilJcgye 
n\Jatt. fekctc embernek ncvcttek ellenIeICl. Karacsony 
Gy!k~' il xyI. S7AUldi nl[dl~i unltil!iuS népmozga~ 
lom C,lfyik hosc \'clIt. EgyS"l.cru r:llu~1 P.113szlcmbn, 
tl'kU mhr a debreceni Al'Ilny T.1lnAs és az egri Egri 
Lwrnc.il lanilllsa és pilldöjn m..'1;Cogotl. D:i.vid _F~r(!nC 
szclleménck kÖ\'1:~töjc. l'lki ennek n nagy vallJSl re
forma torna.I( u Lanitás..'\ban fficgta1nlja nemcsak kIke 
fldv~ck úlj31, Mn"Cm politikai rutva.lásll.t is. 
Megérzi, hog\" c kOI' forrongó !c\"egöje mire tanUja 
lU. Ignzi magyarokat 

A nagyváradi dbyutaról irva, HCfedü~ c gcndo-
1.'\1 rr.l:'gt.rlelöc!ésél így irju. mei: " ... A módos ember 
érC"lte, hogy M"él iusl. Juh{l.\.'z Péter az Ö \'ágyainak, 
l'éIjainlk ad hangot n hitbeli igékkel: a szegények 
Ii(:jlCttél;: hogy az iS érdckük lenne, ha o..-\.vid F'e.rt:nc 
gy6zcdel;nesJ..-ednék. Ámde sokan a módos emberek 
k:öt.ött. söt cgynémdyck n nemes tUNIk soro iból i~ 
gyanították. bogy DAvid Ferenc tanlfttsa jobb..m ÖSSl.<!" 
tudnh logni a leg)"''Cl'furpthsra kés?" 'fér.fiakaL II törö· 
kUk t:l!cn, m int Mélius1: J uht\s.l. Pé":er dö:-gcdclmel. 
hiszen a kálomisták nagyhirü Pétcr pápflja gyülölelet 
~t II m.ag\""llrok kÖl.!. mig al. eroélyi fejedelem nem 
kc\'ésbbé nagyhiI"Ü L\.~fnc egy lAborba gyüjtene. 1Il.()'" 
Jelt is. ;ücik különfeeképcn' , 'é!ekednck a hit~li do.l
~ Sokan ére%.ték, hogy ezen 8 dispután ki. nem 
mondottan arról \'1lgyon szó.. hogy \'aj jon egymii~ tor· 
kAnak essünk-e, 8\'a&,\' cgyilttes erővt'! menjii.'lk II 
hitetlen törőkre. aki inunAron ilt istentE'Icn.k-..."'<lik 8..,,\. 
la.sza .tmiklóson.. 

Ezt érezte KarAcSony G)"örgy is. 
Kar.i.OSOIIy György sereget gyüjtöu. cgyszcrü pa

rasztokból, város.! kisemberokből és Slembe,>zAUt II 
törökkel. A török:srentmiJd6st csatáb."\n: a törökök !,Zét
verték a ~tl<Z:n sereget. akit scm a ~&;ztui 
badak. sem a vá~'Ok. scm. 1\ földesurak nem t1m o
ea.ttak. Karácse:n)' Györc:y ls mártirja lett h it&ock ~ 
polJtikai meggyőződésének . 

Lapw\k ter"jedc,lme- nem engedi meg e r4ren~' 
rf-.letes e~t. 10.000 Déldanyban szól meleg ~~ 
retettel. elismer Lsel n XVl. sl.,.'h.ad nngy ha!adó szel· 
)cmo, David Ferenc élebni1\'ér61 . A regényW képze
lete a hiányOE.' történt'1i adalok:a.t érdekesen töltött\> 
ld... Ajtl.nljuk. h o.gy minél több unitaMus hivünk 0.1. 
vessa cl ezt a 1rod\"($: regényt . 

Ferenc JÓT.!>er 

lIalottalnk I 
Halotta.ink.. Scbcst}'én Mózesne (Budapest), Bru~ 

Vilmos (Kispest), lnudry Umó (Pc;,iu'h e-J)·l. Nagy 
lAjos (Ujpest). Dcnsi Lajos (Rúkoshe~~'l , Hcne;:ei ht· 
\'é.n (Dunapataj), Kertész hl\l"Q (Po.lgilrdi), Bakos 
Árpfod (Kocsord). Bhsko.v'I.'t.!. Mih .. <Olyne (Dcbrtt(nj, 
",,:am1nt ö~v. JanClsl Miháh'né nétmi dr. Ivlm L:\szJ6 
hitoktal.ó Icl.kéu 65 dr. Tóth Stuodorné afja ódcso.nyjtl, 
dr. Gomboo; Jánosné n"éhni dr. Gombos J /in D.!.' a(jn 61.
~'e Budap...""Sten ~hún)' t3k. Ald1s emlékük re. 
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ANKKDOTA.KEDVE.LÖ UN1TÁIUUSOK 

Györ gy Lajos - "Vil.d$jár-ó anekdo~k" _ cunü 
konyv{ben' olva.>.hatjuk. ho&y unltJriruok is résl.tvet
tek az emberi ,ad !lmflnyok -egyik ICl;erték.est.bb.é.'1ek, II 
mosol,y var.hs,'mak. '" mC&n~vettek\snek e:ö:dézé.:.éb.. n 
A go.ndo.k elfu..ósére és jovot épit6 munkánk elv~ 
~ro a jÖkoo\' fontos tényező. Ezt ~mertt' tel Köi.eso..,. 
miko.r a jókoo"ert is toMwodott a bőség mellett ~ 
H.ymnu~'Zban, bt\.r ö ncm n mul.lllata.;;. h .n-..rn at 6n . 
b'7'-"LIo.m CS remény &rcntarl..á~ára ha!>'znfhla ezt a Jd. 
fuJczMt. De akóf,hogyan !.,; voln:l., a nyo.m:LSZtó ~nd 
CS bu ktinnyitéso áld(os at emb~rc. 
~ (ozért h;i\ával kell I,ondo.lni a $3jút n"épükct, 

r.emtct~t \-ig;u,2,taló m!4.')·arokra és köztük at er. 
d('lyi unitár iusokra is. 

I::fllo!;mw!. az unitárius vallás előfutam (l535-l)en) 
uta Ic elös:Wr a nálunk ts jóllsm'trt - .. HovÍl helvCt .. 
;.:<:m ?" - anekdo. tájá t. Magyar vjltozatban a franc.s
kanw barútnak Szent ~rencröl ktsz.illt besz&leve1 
!-:apcsolatosan találjuk ezt. Mikor !i" prófélaJmál sót 
angyaloknt\. l dicsőbb szcn tn"Ck méltó helyél k~csve 
kérd i .. hova tegyük öt? .. Il már unalm3:,sá v i.1 
!>wnQklntot m<:-gelégcl.ve egyik hivő odaSZól: .. Ha nem 
tudj3 aty3Sá.god. hogy ho.va h"!!ycz.zc. tegye ide a hc
lyern.rl', mert én éppe n elmegyek". 

lIelta.i Gispá r az aslnu$ vulgi kötismert anekdo
tÍlját beszéli el a magytlr közönségnek. A szamúr .-ul 
eli nduló fiú és apja sl:.mmiképen scm ~udnak az em
berek tetszese szerin t hal.rldni, akár ~y.k akár m1"ik 
ül ld, akár mindkettő vagy e.gyikSem. (Már lUJ-ban 
Ibn Szaid terjesztette n vidám est>lct o!\'.MÓközönsb
gének tanulsagk,épcn.) 

l\likó De-L...<:Ö (Anekdo.takindi) az - .. Osrscm I~ 
\'i~pán" - történ"etét han, köl.re. A2. e.:UoU ko.:tts 
'n<mdta ezt az ot nyalogató odatévedt kutyának. (A :. 
~ brudbányai l\Ukó kötetromenö anekdotai! még juta
lomknnyvkepen OSl.tot tJk a jótan\l16knak az un itárius 
~imnáziumbnn.) 

Gyallai Domokos feldolgozott több anekdotát el· 
bcsz<:1ésképen. A szegénységi Co.gadalo.m (már a XlV. 
;:záz:adtx.n) kÖ'ls zfAjon forgó !ÖXi.én"et magya r vAlloza· 
th t. Ö még a to.rk~' SUlbó esetét (ma.r 1563·ban né
Lne~ fl,.l'm t.b:m ism~t"t), a bibliás ,;zaM es n pen:/: 
s loly,a anekdo.táját is átdo.lgo.zta. 

Kriza J imos trélás megjegy~re ~ N\'atkoz.i;c: 
György egyik a nekdotával. kapcsolatban'. Gyulai P~l· 
nak trott levelében Krh:a hasonlato.t tesz: "Ogy va· 
gyunk mint Szent Pál, ski n('ffi tudta e lhatározni, m.J 
}obb: Kriszt~l a mennyben lenni·e. vagy a röldön 
maradni?" 

Dr. zsakó ISt ván 

ERDt;;LYI POST.-\. 
Otö Lajos az udv .... rhelyl eg:.·Mzkör hosszU Ideig: 

volt érdemes esperesc. volt székelykeresl:~u~ lelki· 
pászto. r ny ugalomba vonult. Utóda 8 lelkés:zi hsztség· 
tl-en En«irt Ando.r eK'héthl\'i. lclkfu.z lett. . 

Csong-\"3Y Lajos nyárt\d~zentlászl.Ói lelk!~,l.t a nyu. 
galornb.s., ·onuló Benedek GAbor helyébe K &ii&I"e ne-
\"'ezlék ki. . 

Dr. Fekete G~'ula Vo.lt sz&elyke.r"e'&hln ko.lt6-
giwnunk egykori jclcs felügyelö i:ondnoka Marosvá-
1I."\rhelyt elhunyt. 

ld. Hadhat,y Sindo.r erdl-lyi egyházunk .~ év,ti .. 
:.eden kcresztiU \'olt buzg6 pénzté.rnoka, aki fiata.l~ 
kcdél.véért ls nagy népszerüségr..ek örvendett. K o.!o.t.S
\'foro.tt mcgh.11t. . ' 

tlrmösl Ká roly (l. ko.lo.z.sdobokai egyhá:*ör t'gykon 
m.gy árdemi.l esperese, volt kol02:5vhM lel!:dplo;;.ztor K?-
10000'Arolt elhunyt. Dr. Genermch Zolt n.nné- Ormösi 
Gil:ella nagykörösi hil.testvérünk, Me.,<:atYJlot gy .... slolja 
al: e:húnylban Emléküket övezze kegye!'.?t. 
.. Onnössy J6z9CC crMI~'i cgyh.t'iz.unk volt érdenw-s: 
püspöki titkára Kolo.U\"\~ rott elhunyt. . • 1 " • 

D Péterffy Albert "O:t \·ezetó j!lrá.,<:blI"? \·o.t "ön 
f('IÜg):~ló gondno.k S tt,k.O!Ykeres.tturon elhunyl 

Nyo z Jó zsef 

• 
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