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EY, a próCéWi jö\'cndólés csír á7.ott ki lelkemben. ott 
a ParlomCllI kcm/,.'1'cssr.usl tCTITl6bcn, amig a Ibcs:l~'\~ 
molókal és fcL<;zólaJásokat hallgattam ~l: OI'S'/~~OS 
BéJ<ckongresszus ülésein jiLnius 7--:8. napJa m. ~épunk 
minden rétegéból, úgys-wlván umszóló csendult kl. 
mint valami hatalmas tavaszi áradás, a béke vágya. 
a ,bóke S7.(!rclmC, úgyannyira. hogy azt lehel rnnn~ 
dani: ez a másfél napig tartó orsrogos .kon.~res::zus 
vaIOOággal a béke himnusza volt , amely ~~l .. e.;ovc l 
7.cngclt egy nép a jakfin, S ahogy a kulönbözo or~ 
sz.ágok k üldöttei rendre vallomás t tettek saját nóoük 
békeakaratáról CgysZOITC csak azt érezte az embel', 
hogy tcngcrr'é 'd\17.7.ud ez II magytu' lelkiáradás és el· 
önti a világot. hogy áldott hullámvcréscivel most mA,r 
sodorja, lkénysí'..edt.<;e a tör lénclrnet Stockholm fele . 
a llépck csúcstalálkozójára, 

Valóban a béke megnyilatkozása. volt C'L; a kong· 
resszus, Nem hanw..ott el egyetler. bántó kifejezés. 
nem tört fel egyetlen sértő szándé:<, csak petTI'letf'
l'.ett a tiszta érzések és az okos érvelések szakada tla n 
magvet~, mint egy csöndes májusi eső, melyneK 
nyom:'!n sdn te 6s7.I'cvétlcnOl sl'i)klkent szát'ba mind
nyájunk lelkében az é zsa iasi 1övendőlés bete ljesülö 
bizCJlYO$sága: Többé roha scm lehet kétséges, hogy 
"egyetlen fegyver sem lesz jószel'encses", melyet ;'l 

béke ellC7l készítenek b[lI1hol a világon. Mert mind
u'l,ok, ak ik II h;100I'ú CS ooke 'ool'Otvuélre állitotl ha r
cában a béke hivei vagyunk, mi az egyre szapörodó 
milliók, az "r~aí'.ság últal vagyunk erősek". Es ez a 
vH,,1.gon II legnagyobb dOlog. mert erősnek lenni az 
iga7.ság á lta l, magát a .gyözelmet jelentI. f.:s, hogy ez 
~alób..n ig:y van, azt mi unitál'iusok tudjuk a leg
lcbbnn . Hlszcn a mi egyházunk alapítója saját véré· 
vci i rla végrendeletQben a d6va i börtön pcnés'l.es fa
lára : "Semmi scm (ogj a az igazságot ut jában fel
tartóztatn!." Nekünk mégys7ÁZ esztendős örökségünk 
e megnyugtató tudat. Ha az igazság ereje flenl védett 
volna, elleneink a7, elmúlt századok alatt leszaki
\..o?ttak v~~na a lét fájáról, mint ahogy a vedte!en 
rügye! leiori a vihar az ágról. 

, Az iga7Ság ereje aí'.()nban ott élt állandóan" ben-
nUnk. Megsoks7.orOzta efÖinket. !Megoldotta még a 
megoldhatatlan kérdéselnket is. Tettre Ö5Ztönzöt ~, 
Ga7.daggá tette S7.egi.'ll)'Séb"Ünket és lángpalli:sával tar· 
totta fel ellensi:geinkel. Az igazságnak csodálatos 
ereje van, Hiába vették: ol. az ellenreformáció alatt 
a 'kolozsvári fölskolinkat. Igazság az., hogy a gyer· 
moklnek }Oga van a tanuláshoz és ennek az igazsá!.!· 
nak az erejével Sz.entábrahámi Mihá ly püspökün), 
diákjai rnilguk épített<!k lakÓ57.obákat és tantermeket 
maguknak fi <tovább tanultuk. EgykOri iskoláinknál 
voltak Ö~7,töndIJak a legjobb tanulók jutalmazálHíra. 
Annale;elnk !h &i.kőltcményeket örizgetnc.k a2 igazság 
erejének ,Jtltcljcscdé$&ől. Ha mi \U'litárlus diákok n<"m 
tudtunk elég cmlncn<;Qk lenni, egyházi iskolánk ösz
löndljait rom. kaL, fer, vagy i7.raeli ta diákoK nyer
ték cl el(llU:nk, 

ITa c,ItYs.-,('r egy gondolat az iga7.ság erejébe v (>r 

gyöke ret. azt többé ut jában nem lehet feltartóztatni, 
mert a gondolatok, melyek az igaí'.ság á ltal erósödtek 
meg, legyözlhetc tlenck. Its miesoda Ig.,\zsága van az 
('(!csunyának, aki 'boldogs..'igra, mOSOlyra , derűs lelki
hangulatra szilli és neveli gyernnekét! Ml<:5lXla Igaz
sága van a dOtgo7.6 fér,finak és nőnek, aki félti a " 
üzemét, melyet a romokból é pített újjá, s melynek 
[alait Kőmíves Kelcmenként saját könnyével és vé
rével fo rrasztott ÖSS7.c, ,hogy puszt!t6 er'Ók romboló 
SlJindé.ka le ·ne dönthcsse többé soha! 'Mksoda igaz· 
ság..'l van minden llépnek, amely m egérett a s7.abad
ságl'a és önállóságra s letépi magáról gyámságának 
elviselt l'ongyalt s Icl6kcsfti életét a S"t:abadság és a 
függeUc:nseg palástjával. s kinött ik:öntösét viSS7.aadva 
s 7.abójának, a maga kész.ítette ruhában jár C7A1tlÍn! 
MiCCiOda if(u:-.sága van eJ!)' nemzedeknek, amely ki!t 
S7i)rnyü hdbol'ú tantalusi kin<jait atélve, kez.ebe vcs.d 
és erősen fogva, viszi a b6ke 7.ászlóját a vég:;ő gyÖl'Á!
lern felé, hegy tudásával, tcehnjkájával és lelki j rJ 
s7..ándékfival megépl\6e fundamentumát egy békés, bol
dog világnak. mely ncm kovácsol többé fegyvert és 
minden anyagi ~ szellemi képességét arra fordítja, 
hogy üdvösségcssé tegye a maga és gyellltekei életét! 

Ezeknek az Iga:r.ságoknak pedig olyan erejök van, 
ame llyel szemben soha semmiféle fegyver sem lcs:
jÓ6zercncsé:<t. Men az élet és a lélek törvényei ugyan· 
az()k a viliig minden d:S7.én és az embernek alapter
mészete, hogy szereti u jót. cl szepet, a nyugalmat, 
a boldogságot, u békét , Amit pedig az ember f'gyszer 
meg67-cl'ctett s 67.akadaUan, hosszu, nehé'" harc, mér
hetetlen áld~7.atok ;lmn meg is szerzett, nem veheti 
cl tőle senki, mert ragaszkodik h07.7.á, küzd a me,g
tal'tásáért és mcgvédi azt minden fenyegető VC6zt.Jy
lye l 87,('mben, , 

Amig czeknek a gondolatoknak a körvonalai kl
rajzotódtak bennem ott a Bókekongres:szuson.a ~;)I
lumentbcn, eszembe jutott, hogy 'Tlen nyi tcn.~lvalon k 
van még kint a magyar életben. H IS'/.cn még Jofonnán 
csak a J<ezdet kezdetén vagyunk, Arra gondoltam, 
hogy o tt hömpölyög mellettünk a Duna, melynek val
lomá.'Sát egyJ<ol', egy mámoros éjszakán, eJlt!5te .~ 
lánglelkével S7.avakba égette Ady. Szelid hullámai S~: 
mogatoon nyaldOl$Sák a parlamentc.k királynőjének 
kőbe faragott bokáját s a pró habjaiban (,zet' évek lita 
tcmcerrnyi encrgia Ikcr~etőzik keresztül ha2Jánkon, ml
közb<'n meg sok 8'(.:bezcr kis parasztház tárja kl a b
lakait a v ilágosság uliul. Kell jöjjön egy nemz.edék, 
amely tudásával és ~cchnikájával megduzzasztja ell;Y
iSz('r az ös folyót s fölfogja enrgiáJál, S7"óval van Itt 
még sok t(!(ln[való. Mégis a.: volt az érzésem, hog}' 
mint a világra segJtett gyermek az első lélegzetvétel 
utAn halkan nyös7,örög máJ' flOra ink ban az EvanGé
lium' és l'\l,él'l mi már egy kicsit méf::is bOld,Og~~ 
vagyunk, Mert OdvÖS6éges valOO1g a hegyen prédlkllJ 
emhcr szelid tanitása: "Boldogok a békességre Igy~' 
kC7'ók", mert ők győzclmesek lcsznek az IgUli>ág creJ", 
llltnl II példájuk nyomun t:',g:yrc követe tőbb a kl~hás, 
Emb~rck. bl-k{,t ti v!lógnak!! Pet/ló l,otvan 
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A )0 üc,y 5Z0LC,ALATABAN 
Az angliai un:táriu<,ok hetilapjn. a .. T he l~qUi~" 

(A Kutató) ,ozcrkeszt6je. E. G. u.oe I~ész... 19?8. ma::
eius 15-e.'l fcJhivás:l! fordult a,z angliai '!1l1táriUS ~
Jckezelekhcz. E cikkben felhn'ta 3. gy,:,lekezetck .l!
IU"elmét arra a parancsoJö .heJ~~trc. :<uml a nuklco~s 
háború veszedelme az ~oen~~ ,Jelent., Ez a \~ 
ji;7Pdelem az emberi nem el~t.ét en.."lti. Fel~\l\'ta ,a gyü~ 
lekeze:e.~et. hogy 19~8 maJll:> e!só .\~PJ~ az 

,_', htcnliszteleten a szolgálo le.o..ldpasztoro:, 3Z 
~~ábo!"ti: ves7..cdelmere hn'ják ~el.a hiv~~. !1~'ZI
me!. Kért!'. hogya közös ethatározas .~ ,a közos a~as
foglalás dc.kument.iJása ceIjából a gyule.!{~tek. eJoze-

.. köroljék a szerkesztöséggeL hogy kik k;:"lmnal< 
~~~ a tiJtak.:zó hadjáratban részt ve.l·'-?i: )''f.~JUS ne
gyedike után pooig küldjenek be cgy rovld osszefog-
lalást az elmondol,l ~e.~l.. .' <. 

Az Inquire:- máJUS 11-1 szamaban. a m~ .. ~"e
zett beSZéd.~h·cnalok a!~'pj~. a srer~~t~ oro~mr:l 
állapítja meg. hogy a gyu.l~"ezete.1.;. a ",a:m~l na!!\~bb 
számban feleltek a feHuvasra. A beh~dott besZéd
nizlalok anyngal kés?0bi .~~?~ntban ,reszJete,sen }~
lalni foru a. most mar eloJ)arob3n ket Jl1e~llapltast 

tes~: 1plkioi'sztorok _ irja _ felelóssCg~ről tanuskod
nak a beküldött bes7kdyáz]atok. A br7éde.1.;.~ k.'ln.!;;
rét ten}'eket is.!nertettei;:. mél~ vallasos f~~~g~
zelböl fakadóan. A beszOOekból az e.'nbertse~ JO\'Ole 
fp.lett érzett a(l;ooalom olvasható ki, 

'Az an"'llai unitárius leLt;;észek fentebb rövide!1 is
mertetett akciójahoz az amerikai unitárius és un.i
\,erzalista lelkészek egy része is csatlakozott. ~rdekes 
megemlíteni , hogy e mozgalom el.ro .m,:gnyila~ozasá
ról éppen az Egyesült Alla.'1lok IUmOiS ál,lamából, kap
tak hírt, EbbC!n az lillamban van ChICagO var;.;S8, 
ahol 1958, a~ausztus 9-15. napjain tartjak - mant 
aITÓl már hirt adtunk - az unitárius es más haladó 
keresz1énye.~ és ne:n kereszteny vallésok keD\'i.~JÖi 
XVI-ik \'ilág;;;ongresszusu.kat. 

Az Jnquirer emlitett svíma közli 3.2. E"anston va
rosban muködö uniyerwlista gyülekezetek lelkészei 
aHaJ maJus negyedikén mondott fohm eg)es TCsl:dt. 
me!yekböl az. alábbi mondatoknt emeljük ki: 

Tudjuk. hogy a nukleári.<; háboru és a modem n:i
boru. bannilyen L:nnája az emberi civiliz:lcl6 végé: 
jelentheti. úgy érezzük. hOj1;Y a nukleáris Mb<>'.1 
bá:rr.e~y .'~iIl,anatbar: kirobbanhat emberek. \Ia~' gc
pe" hll:itpooL Tarutsd meg al! emberiséget Brr3 -
hja az evanst'lni megnyihlkozás -. hogy kezdje me ... 
az egyetemes Jeszerelest, és szüntessék meg a nuk
leáris íegyverekkel való kísérletezést Tudataban va
gyunk az elvaJasztó ideolÓgiai különbsegeknek, s az' 
is tudjuk, hogr ezek folyt3tódni fognak, de enyhitsd 
a f€SZilllSé-get gauiasági és kulturális kapcsolatok let
rehozása utjaPJ 

A nagy és nemes üg,ve. ... szolgálatára ,kötelezzük el 
{lUst is magunkat , - írják az elgini unj\'erzalistAk -, 
amikor az ember'ség ü~'éb2Jl megsz6lalunk Dol
gOZ!ti akarunk az egész Vil:igot szabalyozó rendért. 
mel~'ben a világ népei bCkóbcn élhetnek egymás mel
lett. s í~y egyaránt. reszt kérhetnek a közös élet gyü
mÖlcseiból, de teljesíthetik a közö·:;i>ggel szembeni 
kötelességeiket ls, Nem akarjuk támogatni aZOKat. 
a.\.-Ik a tcrmesZRt emit természetellenes módon az em
beriség elpusztitáscira a.lcarják felhasználni. 

Az Inquirer május 17-j sz.áms felhivja az angliai 
és más unitárius gyülekezclcket. hogy az atomve
szkJy kérdescit \<;taüléseken bc ' reljék meg. s e meg
beszé.lése.~ eredményét 1958 jUlius hó kÖzepéig hoz
zál( a szerkesztöseg tudamasára. 

A béke és a népek közötti barátság hónapjába.» 
örömmel olvassuk azt. hogy más népe.1.t, yelünk egy 
hitei \'alló fiai. a jó uton járnak, s a maguk módján 
és szc~"ásaik .szerint a bekeharc: aktiv ~",atonáivá val
na.' 

J;'pren("z J ózsef 

Az unitáriusok viszonya az anabaptistáklwz a XVI. században 
(A májusi számban megjelent cikk fol ytatása) 

Mos, lássuk, mit mond a k ön:r\' a kereszLsegröL A 
kereszu;eg csak mUiató jele a belső keresztsegnek, 
amely szentlélekkel lészen, belöt lelek ben. az ujonnan 
születe!>bcn. A keresztseg jelzi a testi kívánNigoknó.k es 
a bűnös testnek letételét és a Krisztussal v,,16 el temet
kerest es a hit által uj életre való feltámadást. a szenl
léleknek \'ezé.rJése szerint. Maj. nem használ semmi 
kíilsó jel önmagában. az igaz hit nélkü! és az ujonnan 
va ló szuletés nélkül és annak igaz ~)'iimölcse nélkül. 
amelyek az i!l;az keresztényi szeretet. az ártatlan és 
szentséges élet. 

M int látjuk, ugyanaz a felfogás. ami a morva ana
baptistáké volt. 

De Dávid Ferenc nem maradt meg az elméletnél. 
unitárius egyházá\'al az 1578. év március havában tar
tott zsina!c.n elfogadtatja a kisdedek keres:.ztelöének 
megszüntetését. Azt mondta erre a régebbi unitárius 
eJ'!;Yháztönénetírás. hogy David elítéltetése u tán 1579-
beI) ~anott zsinat v:sszaállította agyennekek kcresz
teleset~ Er. igaz, ric ujabban a kutatás sok olvan adótl'a 
t~d r ámutatni. amely azt bizonyítja. hoJOT a~ visszaálli
t.as csak papiroson történt, _ az é letben, a valóságban 
nem keresztelték a gyennekeket Dávid halála után 
s~. Megcáfolhatatlan bizonyílékul szolgalnak ('!Te 

e~rban ~ ,iezsuita jelentések. Fogarasról IS90-ben 
eluZI az. u~ltartus ropat uj földesura Báthory Bold i
z~, eh~szl a templomot is s Vásárhelyi Ger,gely je
~ulta, patert hozza Fogarasra. Ez azt jelentette a fel
sobbsegnek. hogy aEg volt gyermek a vár06ban aki 
k&eS, ztelve l,:tt volna, 14, 16 és 20 évesek et is keresz
te t -most, m iután szüleiket kén yszerítették katolikus 
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hitre térni s vela!;: gyermekeiket (We,re3s E. Erdélyi 
Történelmi források V. kötet 31, 35, 1.) Ugyancsak m~
maradt Carrillo .tUfonz jezsuita jelentese 1593-ból es 
1594-001. Eszerint Székelyudvarhely!. amely eddig az 
,.árianusok" ekJézsíája volt. átvenék s a jezsuita páter 
10, 20 éveseket keresztelt, (Carrillo A. levelezése I. kö
tet 43. 55, 1.) 

De püspö.."eink is ugyanazt Vallják, t gy pl. Toroczkai 
,I';!até (1601- 161S) szeri1n csak a poganyokat kell mC,g
keresztelni, K átéjában kérdezi: K inek való a moso
~atás? (keresztség) F eleli: Az olyan pogány embernek. 
aki Isten nélkül. Krisztus néIJ..'Ül és a keresztényi gyü
lekezeten kíVÜl vagyon, hogy mikor a Krisztusban 
\'aló h it által megtisztul. ezt a belsö tisztulást a ;,;ü1sö' 
mosódassal megmutassa. KÖ\'elkezó kérdese: A ke
resztény embe!' gyermeket meg kell-e mo;;o~atni? Nem 
kell, - feleli. ::'>.li szükség azt megmosni. a ki születé
sével hozza a szentséget: a szent gyökérnek szent az 
aga, (Benczedi P.: Az unitárius hiteh'ek kifejlődése, 
39, 1.) 

A z 1626-ban kiadott Discíplina ecclesiast lea azl 
mondja a keresztségTÖl. hogy majdnem teljesen el v~lt 
hanyagolva ~yházunkban s \'isszaálHtásilt jln'nsolJa 
Csakhogy e rendszabályokhoz kiadott utasítasok sc';l 
teszik kölelezöv"t:! a keresztelést. MJndbssze an,~Y1~ 
mondanak. hogy a mely egyházközségben ~ szül~ 
kivánják, ez a helyi szokas szer'.nt kiszOlgal!at~ato., 
Azutil.n hozzáteszi az ut.asitás: Gondot. -',ell f~rd~~~ 
a z emberekkel annak megértetésé:rc, hOg)' akisd"", 

( Folytatás II 3. ol d al aljan) 
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a Sze nil élek ... eSi:'etekbe ju. ~tatjlL mindazOkat, n' •. 
amiket mondottam 7II!klek" Ján. 14. r. 26. V. 

• -\z elsó pilnkösd tökclt>\escn iga70ltn ezt a tan i tní.· 
nyok!hoz intézett jélJUsi mond1st, amelyet Okétseget 
ldz;:iró;m bátorilt.'isnak, bizwtoámak 57.ánL Különben a 
lélek IClmészctéhez turtooo tulajdonságok Iwt3t:\sa 
közben mi magunk is rújövünk arra. hogy CgÓS7('1l 
magától értetődő dologról van itt szó, Amit ugy.wis 
Jézus mondott a tanítványainak h..'Írom éven keres7:
tül. amit mcgtanított mcklik a lc.gkiilönbözőb.b dolgok
ról. flltalában :lZ II S7~llem amit O k(.pviselt szóban es 

cselekedetben. mindaz megfelelt u7. isten i i~azs~g(lk
nak, az teljes mértékben megegyezett az isteni "tEg 
belső törvényeivel. Ha most mIir figyelembe vesszük 
azt II ~apaszlalaU tény.t is, 'hogy :l. nagy iga7.s.f1g0k.. ha 
atha!júk a.,; emberi valót, ot.t benn eleterŐ!k.ké, majd 
megismerő erök)<€- váJto7.na'k., ak:kor könnyen megért
hetjük. hogy ~k éppen valami "m.i.gnes" hUmyzott, 
ami "kihúzza" a tanítványokból a bennük levő tény
leges tartalmat, Ez volt a szentlélek ereje 3Z el:;ő 
pünkösd alkailmaval Alkalmas voll-e erre a "müve
Jelre" ;3 szentlélek ereje? Alkalmas volt , mert a szeM,
lelek ereje Iste ntói való: magasztos. tisz,ta. tökéletes, 
:;.zen!. isteni erő. Hangs.úlyoznunk kell, hogy /?rŐ. Ami 
pedig a tanítványok>ban volt, mint iga7.ságt..ar~a tom 
Jézus mun'ká'Ssága következtében, az is megegyezett 
azzal ami isteni. A lélek sik,ián pedig az egyne:núek 
vonzák egymást: a tiszta a Usz.tát, a jó a jót, (l sz,ép 
a szépet. az igaz az ,igazat. A szentlélek ereje teMt 
'kihozta a lanftványo'kból azt, ami be1t:nük volt, vagy 
ahogy az id'ezelt 'bibliai szöveg mondja: eszükbe jut 
tatta azt, amit lI"lekik J ézus mondobt. Ezért tudtlik 
hamisítatlanul hirdetni a jézusi cnvan~é!il1mot s ('7.érl 
volt erejill.: cselekedni annak szellemében. S hogy ez 
a jézusi s.zcllem mire képes a maga tiszta mivolt.aban, 
azt az eL-;ó p ün'kösd:i és az azut·áni eseménvck vala 
mint az első ke:·eszténYek 'hősi élete bizonYltja. s -
hála Istennek - unitárius el'etünk is sok szép peldát 
tud felmutatni. 

A punkösd utan.ni idök a mi mai élet ünkre is clkö
vetkeztek, Tesh 'érei m! Bizonyságot tehetünk anól 
h 

• , 
ogy van-e bcnntínk dlyan tartalom, olyan benső e,ö, 

amit kiválthat Ibelölünk s aktivizálhat az élet szá
mára Isten szent le;kének ereje: az az erő, amely a 
:naga . ~züntelcnül tarló müködésében a gondviseles 
lOrmáJaban hull reá dI"tága úldásrk>ent életünkre!? Az 
életet jól meg kell gondOlni, csodálat os lehetőségeit 
Lel kell haSZ'Ilálni. be1e épített törvény5zerúsel1ei t 
r~ndre-rendre meg kell ismermi s akl.'<or l.átjuk, ho~ 
bi~.ony sok a tennivalónk. de erezzük azt is, hogy 
mmde? <I"endelke7k<tünk<re áll. a:1yagi és szellemi tÉren 
egy.arant ahhoz. hogy leltSze1:>b eszményein.k valóra 
Vlál]anak ~ ennélfogva lényegében könnyebbé válj]( 
életünk. Amen. B en cze .!\l a rton 

(Poly talas cl 2. oldalról) 

keresztelését sem Krisztus, sem az apo~lolok nem 
I'~ndelt& el és nem allapitották mct!. hanem az egy
h~z .hozta be amit a bOtránkozás kikerülése okából 
tuml leJ:let. (Tóth GyÖr.!!y: ez Unitárius Egvház rend
~7.abá lyal ~4, l \ Ez tehát a z unit;íl·ius (!D"vho\z bh'-talo~ 
álláspont.ja. .. <. d ., 

. C?sa"k az 1~38-i de;.ési egycssegbe véteti fel I. Ráköczy 
üyorgy. ~ kovetke7.0ket: A kisdedek. gyermekek Atyá
nak. F lunak és Szentléleknek nevcbc.n kercszteltcs
senek meg. Ez~ most már 'be kellett tartani a paPOk
nok. m~1. ti ~eJ~elem 1. Rákóczy CYörgy .. sub noena 
notae. JTI.~ldehtah5o"-sa1. u~yanis a hütlensé~ért járó 
~llam l buntetéss.el fenyegette meg öket. ha 'TIem tart
lák me)! a deéSl egyesség pontjait. Igy, am int látjuk 
körülbelül 70 é,-? tartott e!Ofházu nkbrul, az anobap~ 
tlSta hatás a lapjan. a gyennekkereszlelést elvetó 
S2okás. 

Botá.T Imre 

Béhegyíílés a n épek barátsági hónapja 
k erel.ében 

A Magyaforsza.!!i Unitárius Egyházkör lelk(><:?· k ~ 
II nadl·b· ·d.pc l' '1'· .. eme "'-'; • . ..... S 1 um .lfl US gyülekezetek pr '>sb·t ." . 
r:nal.na~ 195!!. n:ájus 28-án. d. u. 6 ól·akor. II n~p~keJ~~~ 
t útsú,?! hónapja alkalmabó\ tm·tolt bék ~ I . 
alábbi h,ltúl'ozati javaslatot hozta: egy u ése az 

, "A~ 195!!. máj.us hó . 28-~n. tartott országos lelkészi 
és ~na6Ybudnpe<;~1 p.resbltefJ .crtekczlet rbin,-(;\ öi me _ 
erosftve az uTIitánus egyhaz eddigi határozat~'t ~ 
O.I'SZ~lgos Bél(.:;tanácshoz fordulnak és ünnepélly~~~ 
kiTIyilatkoztatJClk, hogy az egész unitárius egyhij, \. 
anna.k hivei a béke aktív harcosainak vallják m~g e~ 
kat ~'S minden erejük kel arra töreksze:l.e!t hogy a k~
let es nyugat közötti feszültség enyhülésé~el a népc:.t 
el:fym~s Irözötti barátsága r:negteremtödjék. Képviselni 
luvá~J';1k azt a szellemet. hogy a békés egymásmei
lett eles gondolata világszerte megvalósuljon. 

Harcolunk azért, hog)' a :lUkleáris fegyverekkel 
val6 kisérletezést. a S7.ovjciuniÓhoz hasonlóan min
denütt szüntessék meg és minél hamarabb' jöjjön 
létre a csúcstalálkozó, i(lIhol egymás érdekeinek tisz
teletben tartásávnl teremtsék meg a világ békéjét, 
amelyben - ~'1 is szLiJ( -, hogy népünk és egyházunk 
megtalúlja a maga méltó helyét és betölti hivatását. 
ls~n áldása legyen mindannyiunk béketörekvésén". 

Az országos lelkészi konferencia keretében (máj. 
28-30.), melyen gyülekezeteink v.a1láserkÖcsi ts 
::myagi problémáiról. va.lamint békeszolgalntunk kér
déseiröl s a szószéki szolgálatok ellátásáról volt szó, 
má jUS 30-án d. c. II órak@r Huszti Kálmán reformá
tus lelkész. él Konvent ktilügyi osztálya VC'"Lctöje tar
tott clöadást " v aUási tilet a Szovjetunjóban" eimen. 

A szenvedések nyoszolyáján 
" Van az emberi szen.ved:ésnek olyan foka , amelYllek 

kietlen !I'Tlo3ga.sságában mindenki egyedül. van a maga 
belsó világával éS scm a külsö bajOk nem érnek fel 
hozzá, sem részvétet nem tud érezni". 

James H Uton az emlber i !lélek mélységeit feltá ró eme 
S7.3vainak benső igazságát csa.k az tudja átérezni a 
maga teljes valÓSiá:gdban, a10 maga is ott tusakodott 
valaha a szenvedések TI}'"05Wlyá ján, a tCSl!i- lelki kíno.."': 
parttalan h ullámai között. Résztvevö, a~ód6 lelkek 
veszik körül betegágyunkat. en,yhet "kínáló mosolyt rin
gatnak az ajjkaik., vigasl'taló szavak gyöngyei per~ek 
felénk. Mi szenvedő, beleg emberek a zonban mIvel 
s em törődve, konok. Öl'lZÓ makacss<3ggal a roppant 
zsarnok: az "En" ra:bbiJincsei kÖ7ii tt vergódünk, e~y 
ide""eink CS izmaink hálózatával köriilh3.tárolt szűk kis 
világ kö:r.éppontjában. Ilyenkor megszúnik számunkra 
a külsö világ, a magn min dig megujÚl6 kemény. ~a~
caiwl és lkinálkozó szépségei~J, a folyton ~eJlod?, 
haladó emberiség .:t maga túz10bogású. eszm~~el .~ 
eszmenyeive.l, sas $7.árnyak helyett h.~IOSz.ámya~t olt 
hitünk, s az égi magasságok lelkun)t,~e~ felvl!la.nó 
biztató fénye _ a remény - is csak tuno szellökent 
suhan el mellettiln.k. 

Áldassék a T e Neved Uram, hogy a szenvedések 
nyoszolyáján im.."llár mind teljesebb fén~~n rag%J0~ 
Cel előbtem (lma ,nagyszerű ~zemlélc1 leheto~~e, ~m é~" 
n dk pel-emén csigaMtz,ából kilép ismé.t az onz~:: a 
és a 7.5amoll.:ból újr a aJazatos szolgaddá szehdul 
lázzadozó lélek. - nt im 

H 'lát adok N~ked hogy mások Mjdal~a e? ak-a., , ...... s szemeim kutJán 
mór ismét feltáMad S2~vem"., ~. m"lcG 
mély600l fel-fel bU7..og tl[\!od a ré:;v.vét, Oszlflte, -,ny. (:, 
könnyeit. 

. . . t szét lehet osztani anélkül, 
" A szell.eml kJncsckc mbe r Sót növekszenek, ha 

hogy veS7.ltene vele nz c A·rra kell törekednünk, 
szétosztja azokat az ember. . ...."1 ) 
hogy ilyen gazdagsá gra tegyü nk szert" (G örög U<I cs. 
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M;\jus 18-im lélekemelő 
firmáltak a budapesti 
erosödött ifjú tagjoi. 
hiz~'Ságot unitúrius 

xin kon
meg· 

tcU 
A 

templomot a szülők, keresztszülők ~ a 
t.'lgjai ;r.stHoI.1sig megtöltötték. 

A? istentiszteleti szolgála~t G )'ör[j Istvan leLke;:;z 
Im.:ija vcze.ttc be. a meghatottság ÖI"Ömk<»:u'.Ycit csi!-
101;t.'lt.v3 meg az iljnk és a gyülekezet tagJ3 mnk s ze
mében. A szósWki szolgálatot R . Filep Imre lelkész 
látta el és ö vezette a kon l irrmációi szertartást is, 
P .,t;hó Istvan püspökL helynök buzdilÓan S2Ólt a kon
l irmándusokhooz és a szülök, Ikeresztszülők keD'á
teteje mclle~t megáldotta az Úrasztala )cörul áhit:lto
SAn térdeplö gyermekeinket. A konfi.rmádó\ szertar
tás keretében Kini!)' ~va . J óz...1Jl MiJdÓG, K ozm.1. Jenő 
Gábor ('l' R. Filep Katalin imádkouak, a benső mC'g
lO'óz.ódés ('rejével. 

Délután 6 órak:r az új kön tŐ6be öltözött Nagy Ip:
nltc utcai gyülekezeti tere."llben zajlott le a konfir
m31t i rjak beiklatasa az egyházköz:seg önálló tagjai
nak sorába. Ez <l .kedves ünnepség szolgált a1:~almul 
arra it<:. ho~ :l gyönyöl'úcn renovált és muveszi é1'
t'!--.ku termet átadjuk ismét 3 gyülf'"kezf't taruaina k. 
clsőrenden az ifjúságnak, hogy hitéleti bU7.g6lkodfl
su nh"'l\ak S7.ep otthona legyen. Áhitatot la l·tott Pethő 
lstnin püspöki hel~·nÖk. A lélekemelő áhitat meleg 
Cl"7.ésekkel töltötte cl ri ID"ülcl<ezctel. hálát ,'ld\'8..n Is
termek. hogy hililnket, megUjh cd ott életünknek eb
b<>n 3 szép otLhomiban. szabadon és a békességet építií 
ember erejével tudjuk meg"allani és megélni. Beik
t.dó és ter<!mavató beszédet R. Filep Imre lel"ész 
mondoIt, A hÍ\'ek nagy serege buzgó figyelemmel 
kísérte az unitárlzmus sc;' sajátos problémáját meg
vikigitó beszédet. mely f"j;;'épptn a ,.magunk refor
m.kin ja'· gondola tat hangsulyozta. Az ifjahXlI <17. egy
házközség tagjai sorába i\látCffy G éza ~ondn:l"k fo
.zad ta ~ közvetlfn)és. sz,i" bo' fakac;!.ó s7.;lvakkal Va
dad/ Albe:tné, a szot:all:;' bizotL<ci.g elnökc. mint all,.n 
~ mint I>zol~jlattevó egyhaztag szólt az ifjakhoz. 

Szépseg, tisztasál!. cpit6e:-ü. a szolgálat al~zata és 
II hit ragyogt:! be ennek a felejthetetlen talá lkozasnak 
órAi .. 

A beiktat-<ist köveleen magnsl"end ü művészi mú
sorban g..\·önyörkgdött. .a gyülekezet €s szúnni nem 
akaró lap"",al jutalmazta KO\".:lcS János énekmuxé!oz. 
\'alaminl K atona .<\!!nE'S zongornmüyesznő nagyszeni 
teljesitményét. n . v. 

:\ l)cslS7.cntlör inc.j egy házközségben pünl~ösd ün:1e
pén 23 ifjli konfirmált. szép templomi ilnnepség ke
retében, A hilükról yall:jst tC\i) fiatalok unitárj·:s 
eIetüllk jÖ\'cnoo reménységei s hisszük. hogy fogn
dalmukhtlz hl\·cn. anyaszcntcgyhazunk huscges e" 
odaadó tagjai h.'sznck. 

Június l-en. a szokásos hónap elsó vasárnapi .r~\·ü
lekezcl i evnngélizációnkat megt:ll'tottuk. Dr. Sza'ló 
István presbiter e\'angeliz..i.ci6ja u'an Eg}ed Mózes 
presbiter olvasott fel saját írásaiból. Tovabbi m.jso~·t 
az cgyhá.zköz:ség fia talsága szolgáltatott szavab' ok
kal 6. zeneszámok.kal. A jól siket"Ült összejövetelt d r. 
B.'\I"taiIs Ákos gondnok zárta be. A szeretct\"entlégse~ 
nsztalát ez alkalommal a csepeli és soroksári s:/:r,!'
vinyhiveink teritették meg. 

~z Cgy~Ö~ állam.! lakótelepi templomának cs 
gyulekezetl terméne-k a tatarozásilt megkezdt ük, A 
munkálatok idején, juliu<;ban 6; liugusztusb::m nen' 
tartunk evangélizációs összejövetelt 

AZ UNITÁRIUS eLET clöfi7.ctési dija cj:!ész évre 
12.- Ft K&jük ol\"asóinkat, hogy az .,50.561- VIII. 
Unitáriu." Élet K !adóhi\". Buda,pe;t"" elne,'c7.ésü csekk-
47A"\m..lful elófi7.et(:-scikel befizetnI sZI'·eskl!dif'nek 
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HíREK 
Ot, l\1 iroslav . N~\'ák a .csehszlovák eg}"ház pUsPÓk.~ 

esy~t\zunk _elnökscgéhez Irtt&cU banlll Icvt'\(>bcn Irja. 
a kovetkezoket: "Nagyon örvcndtünk. hogy hirt hal
lanunk eredmén}'cs munkdjukról, mcl}'et nemcsak. az 
cgy.h..\2.ban. hanem a békemozsalonl swlgfl.la taban 
is \""égezne k. Ez a mozgalom most késziti elő azt a 
kongresszust. <Imely a neJXik nagy találkozója lcsx. 
Stockholmban a leszerelés és a nemzetek <kQ7.6UI test
véri barátság ügyében. Progál'an a napo"kban tartot
tuk a nemzetközi együt!müktldés konfcreneiájat az. 
a tomfegy:verek ellen. lit tt.a.lálkoztunk a mai1,yar kül
dötut:<kel is. Ez 3 konferencia megállapitotta, ho~y az 
II.tomhábonl 'ké rdése a kereszté nllség központi proble_ 
m.cija, amelyert minden keresztény ember egyénileg 
felelósséggel tartozik." 

Nekünk éppen olyan nagy öröm . hogy a csehszlovák 
unitárius és s.zabadelvü testvérein.klk.el nemcs."'l.k az 
egyhflzi munl-::,iban. hanem a b6kcmoz,galom széles me
z,ején is egy vonalon haladunk. 

DR. KISS ELBK .kolozs"ári unitar:us püspök apri
lis 20-án már betegen végezte el Gagyb.."ln F~o: ~ 
nes lelkész beiktntás-·H. Lábon hordta a S1.O"OOrnc
nyes tüdögyullndást. 1\'la má!' há!a ,Istennek )ob~a~ 
van, h\bbadozik, de orvosai tarl'lesara egyclore 11.1-
mc.lnie kell magat a fárasztó utaz:lsoktól. A főt iszte
lendő úrnak mielőbbi teljes felgyógyulást kivánunk. 

BALÁZS FERENC Ei\lLtK ONNEPt:LYT lartottak 
i\leszkőn. máJUS 11-en. A Bahizs Ferenc "ezf'lése ald~t 
ujjáépitett templcmban dr. Koni.cs Lajos föjegyzo. 
mint püspökhHyettcs pl·édi kált. Bahlzs Fel'ene m~n
kássll<>"at Lórinezi László űl'mösi lelkész idézte emlc.k
beszedében. A gyülekezet dnh:irdáját Kereki András 
f"!1),yh:'izi fogondnok \·ezetle. a sirn:il Resti..., ~lCS es
peres beszélt. az ünnepséget az ,e~~,koron Koesordon 
is szolgált Szekely Gergely mt.szs."QI lelkf.sz l'uldezt<', 
:gen ügyesen. 

l 'rJ ESPERESEK. A nemrégiben meg31akILIt ud\'ar
helyi egyházköl' közgyúlésén az alábbi vúlasJ.táso. ~.a.~ 

, , ••• , "" ..,. ,._. ~.,........ IJ"~' .. ~ ..... _ In p " O~ t",,<,\,· kÖJj 
-X •. ,{Oi.: ... te;;:. ............. • .... -' .'.'~ • . . ..... ". 
jeg\"7.ö Végh i\Iihál~' honlOl"ódu]falusl: . kOzugYlg:.lZ .. al~ 
rlr . SÚ~Z Déne~ sz.ékel\'1.ldvarhe!yi lelkeszek. Felugy~lo 
go"ndnokc k: d r. Csiki' Andor ügyvéd és ~c~er La~úS 
nl' g ',mnáziumi i<>":lzgató- tamk. A kereszt u l"l cp,yhaz-. ,. .. ., ~-<, ,y"'e-
kÖr az F;kán i\11dor espel"eS ell:al~1 o?-,.,..., 'a . n;e,;:w. 

'rlett heh'l"e a ciklus hal ralevó n>sy.!re Matlll! ZSlg
~~olld lelkt'stl. köri jegyzönek pedig_ Luk;icsi i\l~~ 
lelkészt nila'>Ztotta meg. FelügYE'lo gondnl'~: !!l. 
Gyarmllthy Lajos, . -. A kolozsi:-.tord?ar:lnyo~1 ~or:
ben az el'l*rc~i ti~zts..!get r..oo·Lr\CZl Dénf's t o~ dm 

. . ,., b,(,gc~ked&:e miatt Ic\"kész lemondúsa o la - .\ _I ., ~.. I 
\lált rne!! e tiszttöl - Rc,stas Délies s7R.ntrnlhalyt Ic -
k6;z látja el. 

HJ LELKtSZEK: Dr. Kiss Ele~ . pü~pt>k.. G;t~~:~ 
.. .,. "O-an- Fodor Domokos. lelkeszt, Dl. . .lpn lS - ~. r ' osb K'ss 
Lajos föjeID7.ó-püspökhelyettc~ I-"-...... Ig ... en . . a? ~n 
Domokos volt kadácsi lelkésZt iktatta be (\pnh_" _7 , . . 

, - "1 k t Ekárt '\ ndor ha a-
A, székelvkeres.:I!/ ri gyu e .eze .. a~ 'fi' i\l:'thé Sándor 
1:'"\'31 megüresedell lelkész.1 .:U1.\SI ri I., I a 
magyar2Sákodi lelkiszt \"alasztctta mcg. 

. . 30-iLn tar-
F.GYHÁZKÖRI TANACSUNK a. ~~Jus . . á-

tott ülés€:ben az Unitárius. tlet, e~\': !a~uárlel~~::nl~s 
bHn meghlrrletctt , . ~zenla?raha~~. ;~I~~;I~i~Cll.t f. pvi 
mu nkássaQ(l"" címü pályamu bea: SI 
szcOlpmber hó 15-ig meghOSSZabbltott.'l, 

VN I T:\. RI US eLET " .' 
á . Un:t.1riu,; Egyhazkor 

Laptulajdonos a Magya~orl'k"d~' P~IIIL) tsh ·án. 
Felelős szerkesztő C~ 19· . 

tv i előfize t ési dija 12 fonnt. 3 
IX Hő,rve~ Endre utca . Budapest, • . , ~ . 50561 

TAvb: 137- 18G. Csckk~., . ..::,::::i';'-;;;;;;::--
f"cICluS! uolC:1r Imre. 
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