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FELTÁMADÁS,VAGY ÖRÖ K É LET? 

JÓl!. VIlI , 51. 

Az Unitárius Egyházn<lk nincsenek olyan tantHeiei, 
do&~áj. melyekel cgyhá1.atyák vag~' zsinatok fogal
ma;o;tak és ólIapitollak meg S1.ázadokkal el'.clött és 
amelyek minkc-t, nl:ll unl!~dus nemzedLket is epp ugy 
kbl(.'.leznének, nl int 117.0~at. akik annak idején az ilyen 
tételeket maguk(!'vá tették. Egész élcts7.emlélctünk al 
egy Istenben való hilünkön (>:> azan Wrek\'ésünkön épül 
fel. hot:.)' emberi okélX'sségein.kct. fizik:li és sy.cllcmi 
erúlnkct J éws CV<lnglliumának mc~\'al6sitásál'a for
díhuk, 

A XVI. s.rAzadban cgyházalapiló ~üspökünk még <l 
lelnöttkorb:ln való ker~zte~ked1s gondolatát predi-
1<;áJjil s ml pedig m..ír szál':adok-kal C1.clött megnyugcd
tllnk II {s('(.· .. cmökcre~7.tt'L>s közö~ kcrt..'Sy.tény formájú
bnn. A dolgok tómkclcgét másként! l.j t ju k é;; itéljük 
meg. mint ak:í l' cS:lk 11 nagyap:ílnk néhány tizévvcl 
.. -lóttünk. Soha nCm tudtunk ugy hozz.'Ímcl"cvedni egy 
~"nc!ola l ho~. hop' aZI higyjük róla. min tha az i, ~;.:d
lemi .képesség legérettehb gyümölcse volna . Az igal':
sag-kere-és lelki lurl .. ta utjain nem hhik cl még azt 
a magaslatot. amelyröl elmondhalnÓ:.t, hogy innen J t· 
t<.-kinthetjük a swl!emi horizont legszélső hatilrát is. 5 

ninc<> lehetf,..;ér. a tc\·ábtemelkcdésre. k~ 1!)20-()s évek 
clejen egyik leglnlc!1ekluelebb gy ülekezcl(iflk hívei 
majdnem mc~kÖVl:Zl(lk a fiatallegMus Bal á7.s Fel"e!lce1. 
ezt a nagy népnevelöt. aki már 30 esztendővel ezclöU 
megrendezte az llranYOSSl'.éki falvak Sp..1rlúkiádJút, 
e,ajmcm kiüldöztek n templomból és a faluból. mCl t 
a husvéti predlkáclóját eu.el II mondattal I<ezd:c: 
.. At~'ámIiai! nmc<>cn feltámadás". F;s ma már melné
\..t'\ megnyugv:,'u:.<;al hallgat ják a g)'ász és II halálves~· 
tescg tcrhe. Mllya alatt roskadol.6 atyánkfiai. h.:l 11 

lelex CS az élet örökkévalóság.hól c1mfoll<edve {'gy 
~}' temet(oscn megmondjuk nyrJtun és ósLintén: ami t 
hlliln"I",1 i~ l udunk és tudásunkkal ls hlsl'ünk, hogy: II 
temetőból pcdij.( ncm Jön vis.<;"l. a többe! senki. akit elte
mettünk mtlr. 

AI. örök evoludó rostáj1n minden reuli.IJésre p('n'~
nek. hullanak az élet fájóró! il"/; c!avult gondolatok, ,ll'. 
<.l!lmagukat kiélt ig:I~.ságok b :1 vllág;)t és életet ff):-

máló értelem mind ékesebb<!n ragyogó napsugar"l i,' 
meg UJ !'ügyekeL fa kaszbmak. Idövel talén még a lT'1!~~ 
ványhegyek is elporlanak. c,.ak az ös törvén}'ek ~ a 
ttundenseget egybe fogó igazságok maradnak \'áJtoza~_ 
blnok s a . f~jl~és nmdjén lec!'iszolódi~ róluk .1 po~. 
mel)" a vilagkIalakulás nagy zurzavaré.ban. kao:iKcls 
v ('!·r.ód~~ébcn rájuk rnk6dott a kezdet !(Iején. I"y v<ln 
a mi h itünk is. Mo mal· nincs halál és temető P:~Oblc
máia a modern uni t.árius embernek, Tudja. realis cr
telemben is. hogy az elct örök, Hogy innek a"/; örök.l<":
való életnek 6 is re.'lzcs~. öntudatos okis vilá~a, mely 
vagv. ;.,k; s'<,!ve;en houAtartotik az e~of!s~h C"l: 

Ax a nyagi világ csodó.latos törvenyein !dvül, mcl~'e
ket a modern emtK>~ mind szemiéHetöbben It,»". fel
színre. biztonságunkat <llát.ámasztja. mcgerositi és két
~égejnkeL v~ép clos~.I<1tja hitünk, mely azt mondja. 
hogy lsten, aki örök.kévaló. ne;n te remthetct! önmao;:á
búl idölt:~es, mltlnndó emnerl. akit éppen Örökkevll.ló 
lel kével eleveníteu meg a magáva l lehetetlen. öntudat
lan anyagból. A folytonos vált07.ás CS a mu landóság sza
kadatlan hullámverése! fölött. e!öttün'tt jár győzelmes 
példamutatá9ával az örökember. II Ihakílfelett diadal
maskodó elet. az Úr Jezus. a~i így szólt egy~or az em
beri világhoz ... Bizony. tli7.ony mondom néktek. ha va· 
laki meglartja al': én beszédemet. nem lál ~alG.lt s/a,~a 
örökké". Az Ö nevében !köszöntelek most Husvet tale· 
kán unit.árius testvérem. bárhol vagy is e toppant vi
lJgban CS kérem IlStent, adjon neked boldog ünne~t. 
Örvendeztessen meg az élet gyözelmes hitével. ts ker: 
lek j ó unitárius módra. légy éber őrhelyeden. Gondolj 
szüntelenül. mtg almaidban is arra. hogy Jé2:us te
sZlde: lélek és éle\. O békességes szandékkal ;oárt min, 
denüt! az emberek között, i\I~ a be.'l7..éde i~ :n~ge!e
venitö emben nyilatkozot! meg s nekünk UIllI.ra;,U;lsOk
llak követn ünk .kell őt taní tásainak megV:l lósl tagcó...ban. 
Adjon lsten erő i . lhogy legyőzzük a ros~zat jó;,a1.a 
hal.'tlt é lettel. a gyű lölséget szerctettel és a hab() l' u~ 
s:r.á ndókot a bCkesség jézusi erejEh'el. hogy az ember~ 
ImSl':titás s7.áudékdtól ne lássOn halált többe soha ~nkl 
ezen a vil-:tgon. 

Boldog hús\'éti ünnepeket .kíván 

Áploilis '1. 
Tize llll e~Yf!li "1.l!t lI11nCIJc ljiik nz Idén f1pn.is 4..(;t, fcl

·~(lb<ldulásunk évfordulÓjú\. A músodik világh.'tOOru 
bo~(l!.maltÓI való me~SZablldu\{'sunkllt Jelentette 1946. 
f1pnlls negyedike 8 C'.lZel együ\l politikai. 1(i''SRdalml él; 
nell"l7.etl lel~/lzotl.sáSunknnk fl véJ:ó\, A fels'l.nbndfló 
stovjet hadS!.lrel,: vl:re hullnll'ls(,val flld07.0H azér t, hOI-\,. 
Illi hozzálflthassunk sznbud életünk épíléséhez, Wnkl'e. 
Illent és szétzihllt 1o:Y.'tl'nink, U~emelnk hclY l·eflllitásához. 
('l"kúlcsi és !S7.clleml frontjnink megszervezéséhez. Az cl
tl'h 13 eS1.tend6 clP' szakadalirto épí tés volt. melynek 

~redményci mindenki c!öU nyilvánvalók. Ebben al. 

ujjliépUIt életben anyaszcntegytu!."/;unk ls. megtalá l t~ ~ 
lelkek építése terén a magn munkátkodasána~., m~.ll _ 
helyét. Gyülekezetcink. n lelkipásztorok L\s a ~ulonbö.zo 
munlwme"/;6kön dolgozó világi elöljárÓk iránYI.tása mel· 
l!.llt [\ békeszol~6.lntnak lelkes hívei , a hf1bo rU IÓl.meo-
tes életnek boldog hOl·dol.ói. hogy ez,\l tnl is méllo ml)
don képviseljék felsznbadulflsunk évfordulój ának, /1))
rilis 4-nek €7.e llemét. amely hitünk s"/;er inl egykor <Il'. 

el-\csz vilflg me~békl:lésének szeJlcme lesz! 

UN ITA KIUS tU."}' I 

, 



Sza.ba.del'víí kereszté1lység 
Az utóbbi el'ekben n mng.nlr unil:irius megnyilntko

:r~'\sokban is gyakran hangwU cl Cl. ól ~t rO&olo~: 
unit.iriu.>ok ~ sza,badclvü kCl"CS7.ténysCg. S~!ln meg IS 
kCrdik _ miért nem mar,ldunk nICS (IZ éVSZl.1ZUdos !i7.0-

ldsn..'\l és orniért nem 1l1ondjux mll~unkm csak cgy
.st'crúcn unlt:iriusoknak. A föltett Ikérdésck indo:.col tnk. 
ugy &ezzük n'tlaswtnuil';'; .kell a~okra. "Nemcsak SIO
J.' ,~ ;;7..'I. n l kél szilva!. hol.~' tX)vul\ :l kul'. - 01 .... 1'1 CZ 
c a.,!( ri {ol'1'l'lárn ' "onatk01-!k, h(lnem :l .klh·dés lényegére 
Ili, A .külsö fOJ'/l111ról mégcsnk annyit, hogy ~okan ősz 
~ {'té,'cs;;uk II ~lI:nhud('lni kCI'Cszl('on~'sé>!cl uz un SZUblld 
~~yhlWlkkal. Pedig n kettönek egym.'issal semmi knp 
Cio!llUl nincs. A .,zabadcgyh:'i.l'Ak szervezeti formájuk
ban szabadoi\. amenl\.viben nem (:u'lowak s:erue:cri
leg egyik történeti eg .... házho..: scm. elteikben a :tQnban 
a dogmatikus <keresztények b.1borÓhoz ólInak dtözclebb, 
A 5'tat lldelvú kcr(''<'Z.:Cnrck (!\loiyarországon külón 
cgybázkö1Ségeik nincsenek, iUct\'e az unitárius cgy. 
ház kebelében élnek) sajdtos módon - szerr:e::eti/eD 
\'alamelyi~ történeti egyházhoz tartoznak, CSI.lPoin e l· 
t:e i.kb8n pC:ltosubban hit('l\'cik~n sz.1bpdok, 

l. HiUanilag teh:it unittiriusok, vagy még a z uni. 
tárlusaknál is szab.'ldel"úbbck, szervezetileg \' is-zont 
megtartották r-egebbi egyht\zi keretei ket - s sokan 
közülük formalisan ma scm lettek unitáriusok, 

Vizsgáljuk meg - ha csak vázJatosan is -, melyek 
azok a hittani sajatosságok, amelyek II szabadeh'ű ke
IV!<ztényekre jellemzöek: 

2, MÍ\'t'1 II kereszténységnek különbözö egytltn .. '1kra 
vagy felekczetekre \'aló .. szakadása" (elvi síkon I~g
alábh Isi II Biblia szavainak különböző módon va ló 
magyalitzatabol ered, s ugyancsak e lvi sikon a keresz. 
té ny felekezetek közötti különbség leegyszerű"ithetö 
erre a télelre: u kiilönbözö felekezetek "gyallo!t o 
Blblidt - más 'módon mall'lIoráz::ák, értelmezik _ l'! 
köz t iik co különbseg, Lássuk. hogyan vélekedn('k a sza
badellii keresz.tények - nem II Biblia egyes reszei
rö l -, hallem magil.rÓI a Bibliáról. 

Bizony, a szabadelvü keresztények aBibliát leemel
tek arról a magas pokról, aho"a Luther helyezte és 

sokkal közelebb hozták az emberhez a:dl ltal. hogy a 
régi d ogmákat - melyek szerint a Biblia ISlen szava. 
\'a&)' lsten igéje -, m('ly sz61 az emberhez. megfordi
toltlIk, $ most a t~tel igy hnngzlk: a Biblia az ember 
,;.:~\' a Istenhez. Kétségkh'ül bátor lépés \'olt, s kihatá
~mbun sok zavart okozott, A misztidzmusra hajló hivő 
ember szegényebb leli eg)' múzlóval, úgy hirt. m int 
a kis.gyenlll.'.k, kit nagyobb tarsa l felvlJágositotlak, hog,v 
II ka rácson~'fát nem a JézUSka hO'ZZa. _ A föhrUágoso
dottak, II racionalis ták - fl BIbllu cllensegei _, kik 
II B!blia lermészelludomállyi tévedéseit, elJe:"ltmondil. 
sait használva fel, támadták al. egyházat _ szeGe
n~'eb~k lettek egy érv\·el. Aztán csooruatos módon 
ktderuJt , hogy a ~baddvú keresztények, kik il mr.)
dern szellemtudomany történetkrit ikai módsz.erevel le
s1.~ték ugyan a .Bibliát a lutheri magaslatról (ha ilyen 
tekintetben létezik egyált31án magll5.'Jág cs mélység) _ 
de m int a \'ilágirodalom ls tenélmenyekben leggazda _ 
gabb gyüjtcménYét, oda he.lyeztCk minden szenvedő 
emb..:!r q,sztalflra, aki vágyik az isten-élmen) te . • ~ ro
digiekböl nyilvanvaló. hogy Jézus Krisztus a termé
szetfölötti csodalény - Istennek cg~sziHö!f fia _ hite
lesebb emberként, mint a názáreti ácsmester fia tűnik 
fel a szellemtörté netben, akinek immáron nem a SZŰ. 
letésc a csodálatos, hanem a z egyéni~ge. Életére és 
munkllss3gára többé nem a csodálatO!; gyógyitások a 
jellemzőck. hanem a csodálatos tanitásai és pelda
mutató cselekedetei. 

,3, Végül nizhllos. és helyszüke miau Igen hézag~ 
fölsorolásb.'m ejtsünk pár szót az eg,vhazroJ. Az egy
ház szerepe és hivatása a szabadel\'u kereszténység 
megítélése szerint nem csupán 3Z. hogya hivő lelket 
a ttilvilagra előkészítse. hanem az. hogy az élő embert 
- a maga sajátos lehetőségei"el _ itt. ezen a földön 
~ jézusi ertel~mben \'ett istenfiúságra nevelje. Nem 
oncé.1 az egyhaz, hane m célja. hogy legyen .. a földön 
békesség", a hfvó JeIkében boldogság _ s az egész 
világon jólet. Mindezek a lehetösége~ m inden bajunkra 
adva vannak - csak élni tudjunk .1Zokkal. 

Dr. Jakab Jenö 

ECCE HOMO 
P!látus !helytartó jenlz:sálemi palotája elött zúgott. 

or(htoU a .,nép". - Feszítsd meg Ot! hallatszott sürü 
eg,}1T!ásutánban a kió.1tAs, A papi ,fejedelmek által 
~el megfizetett söpred~ őrjöngött az utcan s örült 
a.:'llk3. alknlomnak, hogy munka nélkül pénzt kereshet. 
KIS szünet után pedig ezt ItidltOtln a gyülevész sel'eg: 
- Bocsásd $Z."lbadon! 

Pilótust ~egzavaI\ta az ellentétC$ állásfoglalás, Kai
fás főp..1p SlOl.etl megmagyarázni. hogy 3 törne" nem 
Jhus s.zabadonbocsátdsitt kő\"cteli. hanern Ba.r-.~bb.1.ét, 
~Bar~bn~) .,a rablÓg"iIltosét. Szokás "olt .:on·anil; 
, og) a Z5.1dOit a Ko"ilsztalanak ünnepén annak emlé
Kczctér<'-. haID' Iuael népe kiuabadult ' az egyiptomi 
mbszolgaságból. szabadOn bocsájtotta,k e'''' rabot 

P'M "'"' . 
\ tus a .. tágas erkélyre lépett, Kezel határozott 

~~!.dülctt~1 folemelte, C$endet intett s [gy ~It: _ Aki
,. a szabadonbocsótását .kéritek, nem méltó a k e
I?e~emre. A.rtatlanok vere tapad ti <kezéhez s lelke n: 
~~i.\g~, De Itt van egy fogoly, aki vigas:zt a lta a S'.:egé

. cl<.e:. ól betegek.et meggyógyította és a :halaItakat fel
:~~~;z~~':6s ak~t li Dávid fiának mondottatnk. Ez a 
.Jtzu t . a szabadulásra. Intett a centUI·iomík. hogy 
l;\1~ r;;;"z.~ az e::ikélyre. Amikol' Jézus Ikil~pell, P i· 
Ime a7 E~,~~~t~ ~gy ~.61t a tÖJneghez: _ Eeel' homo. 
d . üvöltölt :lZ utca.e~"2.ltsd meR CI ' Bar· Abbfit l"nli!,e-dd 

J~'7.us 0 11 áUt \~c\en arccal ~ ól 
r6hull\'1t ,,;'lIUm, de né"/és ....... '· nrl . CS3?ZOtt haja 
~n 1\ A . " .. ·UU mo'1l. I~t~m ('ró s u· 

no. 1. erkél)" lll-i$ik '""él:.he kilökték ri katon.. ..... k 
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a rablógyilkost. Sötét. alattomos néz.e,senéJ. bozontos 
fekete ~.akGlIánil csak lelkiismerete ,'Olt söretebb. 

A tömeg tijból ztigatt.a hangját: - Bocsisd el a 'u·· A_" . . 
PilAtus megdöbbent. 11átat Iordított a tömegnek s 

hah'ány arccal lépett vissza a tárgyaló terembe. 
J ézus, mielött elvezet ték volna, letekintett a hul

lamzó tömegre, Elszorult a sU\'e, amikor !.."itta, hogy 
azok !közül is sokan a..'-ikkc.1 ö jót lett. egyiitI orditják 
n tömeggel: - Fesz.itsd meg Ot! - Ime. az igazi ember! 
suhant végig a gondolat szomorú lelkén. Erdemes-e az 
emberi nem a meg;\'ált.á.sra? riadt fel benne a ketség. 
Dc ezeknek az. él"".relmeknek a hullómcls.-'it nyomon kő-
\'elle a sz("rt:>tct hulláma s fáradl mo.sollyal fordult el 
az utca képétól. 

E jelenet {,ta, Ja (ov -hiján. pontosan 1958 eszte 'ldö 
tel t cl. S ali egymast \·:'tltó nl'mzedekek között 
mindig sokan. nagyon sokan voltak, akik tolt· 
tl'ikkc!. gondola taikkal és é l"Zelmeikkd i~zt k iál
lották Jézus fele: Feszitsd mcg öt! Jézus 
pedig mo!tt mal' nem a Pilátus pillol1\jának er
kvl\"érCJ.aflnt'm ist enfiúságának dksó:ségeböl szem· 
Jéll a nyomontItakat. engc,'ll 6 Téged, akiknC.k ll2 
Ewmgélium \rilágoss:igat adta s Cl>eodesen sóhajtja: -
Ime nz igazi ember. az esendó crnber! De ez egyben 
Itélet is klcnünk. S íelelcHink csak l'/;.)' lehel ' BOl'st!!;d 
~ Uram 1\ nllilt s a jelen ('mbert &yarIÓllágait, mert 
sZÍvünk mélyén mesi.s (:Sak azt én.-zzük : T(' ~'ag)' az. 
élő Istennek fia! 

Dr, S:obó 1.#1'011 
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"Boldogok II lelki $Zf'ginllek, Tle r , öt;ik II mennyeknek 
or.zo:iao: ."' 

Mulé 5. r, 3, v, 

TekIntettel arra, hogy ncm h,het :.két t~rnak swl+ 
gálni" $ becsületesnek maradni, - JE'XUS el5Ö követöi 
valóban !elszabadultnn ére~k magukat a régi kő-
1&I!Sések. Istenorvá ga ereiInek régi é r telem be vett li 

régi módoll gyakorolt óle /é.e alól, mely á télés külön
ben is csak árnyéka volt régi nagyMganak, mélysége
nek, in tefl7Jtásának. Azért voJt áldás ráju~ n& ve ez a 
fe lszabadu lt állapot , men csak így vált lehetövé az új 
követelményeknek megfele!ő ember építése, ;\1ássá lelt 
ugyanis idők f olyamán az e;nbe/'. ;\1egváltozott lelki i:s 
szellemi m ivoltában, só: m i g testi orga niz,ációjá ban is. 
Más módon kellet t és lehetett éppen e zért elvezetni 
őt ~ten ismeretéhez es tiSl.teléséh~ hogy öl meg ... 'él
towl! ~üJsö és belső körülmények között is felismerje 
oh ivatiLsllt. E vnltcz<lwk következtében, most már az 
e vangélium. a jézusi szellem ú t ján. indu lto k meg sokan 
új világot te remteni a z emberi lélekben s ennek ~üJsö 
\'etúletéten, a z ember i társadalomban, F. sokak köza l 
az egllik a beteg fel ebará t fájó élettt i.stápolgatta s a 
vigasztalás balzsama! nyújtotia oda né k i, hogy elvisel
hetöbb legye.' éle'e; a ma. ik a z evilági szegén ységtöl. 
a n yomonisagtól megbénított em.bertBrsaknak állott a 
pártjára, hogy együtt hord ozzák il terheket s közös 
erove l küzdjenek a társadalmi berende zkedések igaz· 
s:íglalanságai elleni a harmadik imád itozni tanitmla 
meg azokat. a kik m3r nagyon eUá.<;ul tak. hogy Ieinyil
jek lelkük ajta ja s beáradjon oda lsten kifogyhaUitlan 
ereje s ki4rad jon onnan az élet hív szolgála ta ; a ne~ 
l'ItIed ik szh'ének es lelkének egész szereteté .... el vette 
körül él7.okat a megfa;)'ott lelkű embo:!l'eket. akik 
csalódtak, ak ik sokat vCS7ite ttek. a k ik nagyot 
a;<artak s mégsem sikerült semmi, az ötöd i k az isme· 
re:, a t, .dils fényével il;.lckezeu világosságot gyújtaru 
a sötétsegben járóknak, az éjet és halál nagy kérdÉSei 
körül botor.kWóknak. hogy mindenki reádöbbenjen 
emberi méltosagára; a hatodik jót tett. noha k-:n'ábban, 
csupán el6bbi adottságai birtokában. belsO ösztöne en
nek ellenkerojére késúette volna, _ most ezzel az uj 
err!berségével kezdte bizonyítani és példázni, hogy fé· 
ket le het \'elni öszl.öneink. indulataink, helytelen 
kc.'1lVencIÓink gáUástalansázának. S igy tovább. 

Bármi iót, szépet. igazat és nemes dolgot tettek aron
ban - iS €>bben mutatko7,Ött meg Igazi k!;,!l~sztén.... vol
tuk - \'<iltozatlanul ugy éreZlék,. hogy még mindíg 
ke .... ~t tette..~ s hogy amit tettek az még nem az igazi 
s ~ ke .... e;~ ~1~en1ö ... Bármennyit gyarapodott 
~n erkolcsl >tesz.séguk, bármennyit tisztult ér
zesvJiáguk, bár.ncnnyj{ eró5ödöU és nem.' ooe.t cse
Id;~etekre késztető akaraterejük, tisztánlátásuk: szere
t:etük.. az embertestve;e.!tkel való együttéI"zésük. mégis 
ugy éreUék, hogy meg mindig szegények .• Jelki S7.e
~!,yek' , h~' mésl mindi,= hijá"al vannak ezeknek az 
erenyeknek s hogy még nagyon sokat kell S2.el eD,i&;. 

Atyámfiai , Testvéreim! Gyakoroljuk mi is ezekben 
rmgunkllt, Szent €>I~edetlenseggel éljünk Ha wIlaki jó 
embe:i!,c:k nevez. téged. el ne hidd magadat, Ha hálás: 
val~l, :mell meHéje állottál. nehogy azt hidd. hogy ki
~ő~tel az emberek közül CK)' fejjel. Ha ma elvegez.ted 

o godat: j~sson ~. ~ holnap is nap valD'on 
II a'ldtor IS. várnii, a kotelr Hgek. A szent és nemes elé
g~!enseg el .... ezet a lelki gazdagOdás- Utp!"a. ahol 
teh"at, soh~sem "a gyunk gal.dagok, eUenben mindIg 
ga ::dagodn: f("'~lInk. _Boldogok a lelki 17..e"L"Il\'rk," 

Am. • . n. 

Istentöl áldott és boldog húsvéti iinne
peket kívánunk kedves olvasóinknak. 

Kon jim"ind"s l j jainkhoz! 
Az. utóbb! időben mmd többet toclalrk 

HJu u~itáMWi tel5tvéreim, akllt az. emberiOZO;::et\le~~;k 
most érll.cztek el oda, ahol az. eJ.ótletek }lufi , .)un 

kek !",s:rJtz.adokon ót a konnr:nádó fe eJthe'''t~ 
nyoru, ",réges. boldog \in.nepély~ daó ~ • Ob
VItték lst(."Il{lnk elé az. evangéliumi j azd CKSUkat. 
resz.thalál t szenvedett J ew$ emlékb-e :!m, lf.Wf.(.n. ke· 
ikenyérrel es urvacsorai borral terftett ..: omainkb;an 
1\105t is: a lelkemben zsong a ko!ou\'jri ha~~ ;:tt, 
lomunk tomyanak harangja és orgon3j~rn.k h ' ,. po. 
meIy eltöltötte a lelkemet amikor'óbb I ll" U. 
it j \i tesh'crcmmel: fili.kka l 'és lim'~': aJ aw~,nt utVl:n 
..... . ........... UIW\ ......... tt az. e.
~r~ ur ve~"""",wel bevonultunk a uwoLásl I L 

\ 'lr3gol;,c<'1 C'kesitelt temolomba. Akkor ...... , g te t a. 
, , ", ., ben ' ..... ~ csak ~}-e eo:n."Ien e t nem ma már t"óom' m ' , I . , • .. •. I vo tunk II 
egszebb Virág. remenysége és jövendó Igéret(' Unlw-

ilUS .\nYI.l:>zemegynáulnknak. Lelkhm ... ··~ . k . d r l .. ...... .. ",a ran 
r ia e . a '. ~érJ~, h" rátok g.mdololt: ti . akik 
~orban. el~rt,~ ,e-<- mar ez.t ,az. e~ számad1s Idej~t, vaj
Jon kesz.ultok-e a konflTJnácllwa? Vajjon n,űleitcll 
go~dC,ln ... k- e ~ITéI., hogy a ti .. élewtekben :nily~n fe
lelossegtdes 1'16<:rak kÖ'>Zöntott be? Vaj(m a lelk,. 
páSZ.tOT; aklOek munkapareellaján laktok gondc.lI 
kello ;:1?ben reátok, ös~gyűjt.őtt~ ben'neteket ~ , 
foglalkOZIk .,"eletek. hogy ismerjítek mc~ a vilá_ 
~o.~ ,a ,I~~bekes.;é&esebb é letű és sz.árdlk(1 '!mber 
oTOk~.~ taní~it, vagy min t csepp a tengerben. 
elvegyultök a Fovaros m1s!élmi!Jjós t.omcgCben. Ilogy 
rT.eg sem ~ud találnj ,ti teket? És li. akik nerte iQ 

(Irs:r;\gt:an "gy éltek sajátos unitárius SZOr.·ánY50rsban 
hogy egredűJ vagytok, akik konIirmilhatnáto'lt és talán' 
l1"ée: Káté-t sem kaptatok?! S7.eret"lIel gondolok felltok 
bllr~ol . vagytok az országban és surernele'< eg)'t)ele
rel m \iteket, hogy lelkünkben a jézusi emberseg tinta 
evangélh,imával álljuk körül majd egy gyön)'örű má. 
jusi va árnap valamelyik templomunkba,n az Uraszta· 
la t ifju életetek el.sö szamadá ival. ;\1051 azén csak 
megkérdezem a felelősségtudat leg".comolyabb hangJdl'l: 
ké<>zülttk·e a kC:1lirmációra? Pel ~& l st 'l1Ón 

Angol unitáriusok évi nagygyülése Londonban 
Nali!:)'+Ikilannia unitárius gyiilcke'Letemek k6~n~a 

Londonban van. Mlnt.egy négyszáz. gyíileite:u:t tartozJ.k 
ide, Al istentiszteleteket angol nyelven tartják, 'kivéve 
az. ősi walesi gyülekezetekben, ahol ma is walesi 
nyelven pridikáJnak. 

Az egyházi életet keresztme1S2etbeu mutatja be v
évi nagygyűlés, melyet az ide i év április havának 15-
18 napjain Londonban tart.antak. A hampsv>adi temp
lomban _ a kőzel húsz londoni unitárius templom 
egyikében tartjá:k az idén az ünnepi istentisZlelete1. 
Az ülés rendjén iktataják be az é'l>·ente változó elnöki 
szekbe J . Chuter Ede parlamenti ltépviselőt, il volt 
munkáspárti kabinet m~, aki egyben az uniUi· 
Tiw; világSZÖVetség el.nCMe is . .... 20 egyházi élet üt.öeri:n 
a k.ét titokár tartja il keret J ohn K i.ellll és Didley 
RicIlords. A smMális osztály illésén A. W. ValJance 
leL !tész tar; előadást a tiatalabb nemzedék i<érdé'SCJ
ról. Az .. Essex Hall elóadás"·l F, Kenworthy pl'(Ifesz.
szor a manchesteri unitárius teológia fakultás dékánja 
tartJa ~Régj profeciak és modem kTiuseIc" dmen, 

A :1ŐSUive\.5ég ez. alkalom:1lll1 ünn:ePli_ ö.tv.enéves !e~ 
állási ~'Íordulóját. :\ féTfjszővet5Cg uli . ~1I Lov;1hian 
Cyörgy az angol szaksz.ervez.eti ~\'e.tség JtÖZ,,!'O"ti u
náesának tagja tan. eJöadésl. FenIcllen 4teriíl 101' il 
nemzetköv unitárius élet sz.ámba'\--éteIéJ'e, Ezen ~ üle
sen K.. T wiml lelkész e!nOköl, a:it J Mag)'atOl szagon lS 
járt a l'llIii.sodik világháború f:16tti években és va! .... eny· 
"yire ma&)'aru! 4 megtanult. l n tart e lóadai1>: Dr, S. 
van der Woude a \i!ágsmvctség titkára, az. ~i 
nemzeti k6n)"VtáT igazgató hel)'eue5C. SdmOlf mas uJes 
egé-sziti ki az wrejö\'elelt, 

OS ITARn;s t u : r 'I 
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HIREK 
Or. E~l.c Tall1{,s, ~y(jjlemenyt főigazgatól ben,s6,seges 

i.inncps~g keretében iklntták. ~ 11 dunamellckL rel. 
cs.."h:l.zkcrulet uj főgondnok, t.~szl.~é~ébc. E!O·házu~k 
képviseletében Pethö István puspok, hcl~nök ~~ 1:.c
renez Józ~cr lőgondnok \:.CH~.k rés.~t az u!Jncpl ko1.
gyűlésen. A I,Ű·vőki hclr:lo~ udvGzolte a(o?on.d~okut 
.:"ytmf.unk ncvt'l>('I1. h01.z{J.fuzve szcmély~',; ,Ólnvam,:á· 

gait l~. 

Ur.assai Sámuel KŐ7.éplskola K olou\,á rl. Amint II 
Magyar Nemzet februá!' 5. szá~lI is _mt'gírta: Brassai 
Sámuelről nevezték cl KolozsvulJ :\ .. számu magyar 
tann}'clvii középiskolát. fl. 7. számu magyar .t~n.nyelvÍl 
középiskola l-rtcsülcsü':Ik szerint :1 ~.olt unllanus fö
gimnázium s igy a régi Alma Materunk a legméltóbb 
nev védnökségc 31all folytatja tovább löbbévszázados 
nevelői hivotasát. , 

lIázassági jubileum, Sigmond József nyug. lelkész, 
\'011 urtvMhelyköri espcl'e~ atyánkfia é,. neje, mr. unit á
rJtLS nös:tövctsé" kerct.sb~n szintén tevt'keny munkássá-o . 
gáról ismet't Mátyás Piroska, Mátyás János egykori 
székelymuzsnai Iclkcsz(ink lelÍnya, nemrég ünnepeilék 
házasságuk 40 éves jubileumát Kolozsvárt. A meleg 
és bensóséges csaiMi Onnopségen Simén Dániel leo
lógini tanár atyánkfia mondott Imát s megható beszéd
ben méltat ta az ünnepeltek szép családi életét és tevé
keny egyházi munkússágiil, 

D r , Csiki Gábor ny, püspöki helynököt március de
rekán sub'os epebántalmakkal a Vas u tcai kórházba 
l'zálHtoltlik, ahol sikeres Imi létet hajtottak végre rajta, 
Gyógyu lást kívánunk és tovóbbi jó egészséget. 

Dr, Nyiredy Géza egyhá:t i titkár-előadó atyánkfia 
pár hete hazatél't ,a kórhüzból övéi közé, Szen:>teltel 
várjuk, hogy gyógyultan és régi lelkesedessel újra el
foglalja felelősségteljes munkaköret az Egyházköri 
Tanács irodájában, 

A budapesti un itá rius egyházközségnek kedves és 
felejthetetlen ünnepsége zajlott Ic február 16-án d, u, 
6 órakor a Högycs Endre utcai gyülekezeti teremben, 
abból az alkalomból, hogy az egyházközség é pület
javítási programja keretében a Högyes utcai gyüleke
zeti termet sikerült uj köntösbe ö ltöztetni. A müvcszi 
jelképekkel díszített l ermet (Merész Gábor unitáriu:> 
atyánkfia munKájn), zSUfoJásig megtöltötte 2 hivek bol
dog és áhí tatos serege, Sokan sajnos be sem fértek a 
terembe, amely ez alkalommal kicsinynek bizonyulL 
Pethő IstvflO esperes-püspöki helynök megkapó imája 
~ avató bes~,éde után a gyülekezeti éneket követ(Je n 
R. Filep Imre lelkész mondott evangéli.rociós beszcdet. 
melybcn a jelképek mély jézusi és unitárius mondllni
valóját, fejtegette, Az evnngélizációt Nagy Sándor 
ntyánkfla vezette kamarakÓl'us müsora követte, mely
n"k lna!!B$ s:dnvonalú l,nüvé;lzi teljesítményét a gyüle
kezet lelkes tetszésnYllváfi1tással fogadta, A müsort 
hangulatos s7,el'etelvendé:\ség követle, me lynek me"
l:endezésében a gYülekezet asszonyainak és ifjuságának 
Jutott ~. munka és a szolgálat oroSzlán része. A hoS7.
szas szunet utáni elSő ta lálkO"llÍsa a gyülekezet tagjai
n~k az ,evangéli7..ációs szerete tvendégség keretében, 
mmdenklnek arcára az á h ítat nak, a testvériségnek és 
~ szeretet,nek von!'sait rajzolta, Jó volt így egyült 
lm{ldk?Znl nl. é pito cselekedelü, tiszta szívü cs béket 
S7.eretu GYütekezettel. 

MárciUs lG-lin a budapesti ef,l"yházkö~gben megtal'
~tl\Lk e-~ éVI második evangélizációs összejövetel[lnl{et 
IS, A népes gYülekezetben ilZ evangélizációs szolgálatot 
c", alkalommal Györrt István lelkész látta l!l. A lélek
c~elö szolg:llatot követően szeretetvendégség volt, 
melynek keretében músol'l is adtunk, Nagyszerú mu
~~S-l~é\"(~l Ba~h ~ Mozart muzsikájal lopta szivUnkbe 

" cményn.., Molnár Agnes hegedűművésznö Kón 
G~örgy, u kiváló művé!'? zongorakiséretével, R F'i1e~ 
Agnes hungulatos vcrs-mondúsúval és R Filep Imre 
zá~~~l;lVaLvaL ét't vét:tet " m(i~o r, de a hIvek serege mcg 
~O <I g egyUn muradt testvér i örömben, 

A kocsordi el/yházkij~.ségben megkezdték 11 templom 
és pamchiális épületek tetőletének és az ereszesatomllk 
megrongálódot t résl':elnek kijnvít;lsilt, pótlását. További 
tcr\'clk: a p',dlózás és II templomkert utc.1i -{rontjlln 
bClonkel'ités é pilése, 

lUCgV:lttoZOIt az Unlt;u'ius Egyh!izköri T;Inill~ 
lciefonSlÓmn, Új s ~_am: 137- 186 

A Magya rország i Unil:írius Egy h h Lelkeszi Kollé
gium I} \958, mál'Cius I~n tartott értekezletén be_ 
hatóan foglatkOzOl! békeszolgálatflllak kérdésével. Az 
értekezlet erkölcsi kötelcssegévé tette, hogy a pász
to rok őrhelyeiken ne csak szóval, hanem tetlel es er
kölcsi SÚlyukkai vegyék ki részüket a béke szolgfllatá
ból. NemeSilk a szószéki szo]gá!ataikban, hanem család
látogatasaik rendjén is, "Az én békességemet adom 
néktek" - Jézusnak czt n tanításút kell adnia S mi 
több: cl gyülekeleU munkában valóra váltania a lel
késznek, 

Ha van .. z egyhilznak él'telme és célja a ma i világ
ban, az csak az lehet, hogy sl':olgálatával tegye békéssé. 
boldoggá és él' tékcssé az embel' életét itt a földön. 
A vllág minden részén, a Távol-Kel;;:.ttm a C.~endes_ 
óceán másik p,u·tj.lg, mintegy 25 millió unitárius és 
s:tabadelvü kel'esztény testvérünk áU mögöttünk es 
o.,>z l ja e kérdésben véleményünket. f:rezzük a felelös
séget, amellyel tUl'tozunk nemcsak n jelennek, hanem 
az ul{Inunk következő nem~.edékcknek is, melyeknek 
léte, vagy nem léte függ a mi biltor kiál!:isunktól a 
béke ügye mellett, Lcsl':-e bo'dog emberiscg, vagy al': 
atomtól megnyomot'(tott piIriák tec:znc.k tanusagol em
bede5sé.llÜnkről. illetve embcrtelenségünkröl. A béke' 
szolgiLIulában végzett munkünkban eröt ad az n tudat. 
hogya mi közrernüködésünk is hou,ójárul az emberi
ség békés és boldog jövendí)jenck kialakilásához, 

Dr, Jakab Jene 

I HALOTTAINKI 
nr, Kiisa Zoltánnc, szül. Máthé Rózsik3, életcnek 

51-ik cvébcn R:'ikospalotAn március Il..!r. elhun~'t. 
Budape!>!i templomainkban mindenki ismerte ked
\'es és nemI". eg,vé:niségét. A Duna-Tisz.l-közi Szór
ványegyMzközségnck presbitere VOll. tdesanyja, férje, 
két k,slitllYll és testvérei gyászában mi is őszinte 
erzésel;kt>!, gytlswló és ~mÍldkol':ó lélekkelosztozunk. 
A gyászl'zel 'tar!6st Pethő István es Bem,'1,e Márton 
végezték, 

Dr, l\1cLnehla n lIerbert. a manchesteri unitárius teo
lógiai fnkullás egykol'i dékánja, nki több mint husz 
éven keresztül HZ angliai unitárius lelkészi nevelés 
inínyílója volt, kiváló cgyMztörténelíró, 1958, február 
havúban elhunyt. A maneheSlel't egyetemen a klasz
szikus gÖl'Ög nyelv profess:tol'a volt, Liverpooloon tc
mették el nagy részvét mellett az Ullel Roud templon)
bók Emléket kegyeJelt('1 megörlzzük, 

Dr, Itowe Mortime r, az angol uni tlÍriusok nyugalombn 
vonult titkárának fl felesége, az unHáriu.~ nömozga lom 
jeles atakja elhunyt. 

n ... rki J ~i nos, II polgá rdi egyházközség '111I I)[l ó liuda 
és ho~szu időn át volt gondnoka, áldásos '}le t~nek 75_ik 
csltendejéix'n elhunyt. 

Temetése nagv részvét mellett folyt le, A szertarl>\st 
Pethő Istv:\n t)i\npöki helynök végez\(', 

nenl'Zétli Lldi:I R(ikqsszentmihályon meghalt: Aldá~ 
cmlékiikre. 

UNITARIUS ~LET 

Lnptulajdonos II Mugynrornllgl Unl\:árlu~ Egyhá7.kör 
Fekl6s szcrkesztő é:> kiadó : Pelhö Is iván, 

€vl előfizetési dlj1l ]2 forint, 

Budapes t, IX" Hőg,vC:! Endre utca 3, 
Tnvb: 137- 186, CsekklYl,: 5056], 

Zrtnyl NYOn\d~, DlldPPI'Sl, - Fdel /ls : DollIl\r LIllre, 
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