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HACiYOMANYAINI< ÚTJAN 
A prágai var tÖ\l~ben egykoron a X V. században 

Husz Janos professzor szembeszállt a régi megdönt
tletetlennek \"éJt egyházi dcgma igazságaIval. es ezzel 
a haladás és a jobb emberi é lel üt jának egyengetö
jévé lett. Husz sorsa akkor máglyán pecsétlödött meg. 
A huszitizmus eszmei ott éJtek ru: erdélyi városok 
gondoJalvUJigában. amikOr a ~"VI snizadban a ko
lou .... ári Dávid Ferenc egy űjabb lépést lett előre. Hir
dette. hogy nem a betü, hanem a betú mögötii érte
lem az,. ami \'ihigcsdgot ad az evangéliumnak. Tani
tOlta. hogy nincsen különbség az emberek között es 
tanit:isai n;roman a kolozsvári céhek fiataljai mozgo
lódni .kezdtek a gaulag mesterek ellen. A falusi szé 
kelyek is más világot véhek látni, s e.z.e11. a haUllom 
urai a \"allási Ujitónak nyil\tánított Dávid Ferencet 
holtig tartó börtönre ítéltek... O,h-id Ferenc tanitasaira 
hatással \'olt a szazad másik nagy fianak, a spanyol 
sz.armazású Servel ::'Il ihalynak gondolatvilága is, aki a 
humanizmus jegyében harcol t a gondolkodás szabad
ságiiert, es a vallás világában is helvet kert a tudo-
manyos gondolkodás SZal'llSra. :-,teki jutott az a kétes 
dicsöség. hogl' a katolikus inkvizició csak in effegie 
tudta megegeuetni. de a protestáns türelmetlenség 
teste alatt g)'újtotta meg a genfi máglya tüzét, A len
gyel Budny Simon már kátéjában meri megirni azt. 
hogya vallás világában a gondolkodó esz is helyet 
kér a dogma szabályai mellett. 

A XVI. században kite]jesült unitárizmus haladó szel
leme mély emberséggel párosult. :-'Iár Dávid Ferenc és 
társai is állást foglalnak az akkori e let embertelensé
gel, az embereket évtizedekre elsorvasztó hábonísko-
dások ellen. amikor arról szólt, hogy a szablyák· 
ból szántóvasak legyene k.. 
~ hagyományok szellemében települt meg az uni

tá~lzmus nyugaton is, Az angol unitárius lelkesz J, 
PnestJy a, XVIII, század "égén lelkeszi munkája me!
le~t tenneszeuudomanyos kísérleteket végez. de Bir. 
nungham polgárai elöl - az ördöggel cimboráló tu
dós - csak szerencsével menti meg életét, A XIX. 
sZázad derekttn az amerikai unitárius lelkész Th, Par
ker. e .. s~n:m jegyében fog kezet a déiról északra 
menekulo, negerekkel, GY'Ülekez.etébe fogadja öket és 
megta~adla kiszolgiiltatásukat a hatóságoknak.. Halai 
~as larsad~Jm i ~ozgal?m szellemi vezére lett, mell'
~k nagy je.l~mosége \'olt abban, hogy az északiak 

i)öztek 'a del~ek ellen, Sajnálatos, hogy még ma is. 
Parker, fel,lépese u~n több. mint sZáz eszlendő\'el. 
meg mmdlg van neger probléma a:t Egyesült Alla~ 
mokban, Furcsa,,, ~ogy még mindig különlegességnek 
~mIt hogya kOl'Unkben nemrégiben megfordult Har
rmgton Donald és magyar lInitárius lelkésznó felesége 
newyorki unitárius gyülekezetében az egyáztagok 
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mmtegy husz százaléka neger s közülök ~annan az 
egyházi tanácsban is egyenjogú tagoki\ém rogl~ak 
helyet. 

A világ érdeklődésének középpontjában álló indiai 
köl tó Rabindranath l'agore is a mi hag)"omanyaln
kon, az unitárizrnus eszméivel rokon a hindu Bm.ima 
Srrmaj e&\~áz gondolatvilágában nÓH fel és lell a né
pek dalnoka és a bé.\e hirdeti ' illek igaz katonaja. 
1930-OOn a Szovjetunióban tett látogatAsa ajkalma\faJ 
"állalta. hOg)' a jövó az egymásén e:lni tudó népek 
társadalm!é, E sorok il'ásakor a prágai var tövében 
tanácskozásra gyü1te.~ össze a nag}"-il.ág keresztélly 
egyhazamak kep\iselöi. Beszélgetnek. de a mai kor 
dolgai miatt érzen felel&ségtól inctittato tt léle.lt.l.;el a 
\'ilág dolgairól. E kongtes5ZUs különbözik minden ed
digi konIerenciától, melyet egyházi emberek hivtak 
egybe, In nem az egymást eldlasnó "agy egyw,jsé 
hoz hasonló ilyen. vagy olyan egyházi tanitásokról 
lesz szó. It t a keresztény emberek beszélnek. látszó
lag tólük uh'olálló témákról, mint a béke egystgénÜ, 
a leszerelés szüksegessegeröl, az atom és más tömeg
pusztitó fegy\'erek eltiltásaról és megsemmisiteseról. 
a gyarmati népekne...!.L a sz.abadsá&'loz \'aló jogáról és 
hason!ókról. Erre a tanácskozásra mi magyarországi 
unitiiriusok is elküldöttűk áldáskívanságunkat és 
egyűtterzesünk és hel~-eslésűnk hangját bizonyítja az 
a nyilatkozat, melynek átnytijt.1sára a ::'I1agyarorszégi 
ökumenikus Tanácsot kértük fel. 

!'oli re lapunk kikerül a nyomdából. ismeretes lesz a 
prágai keresztény békekongesszus zárómilatkozata is. 
H isszük.. ~ogy e tanúságtételt - hagyományaink szel
lemében - a lé lek betüh'el irták !eilcr papirosra, Ezt 
al: üzenetet hOl:ta el magával és ennek bizonyságát 
adta John Kiel t;.' unitárius lelkész.. az angol unitárius 
egyház központi tiLl(ára, aki egyházának püspöki te
endöit lá tja el. A priigai kongressn.son J Kielt}' nem
csak az angliai unitárius hittest .... éreink, hanem a, \'~
lág és m3s szabadeh'u és haladószellemű egyhá~:t 
egybefoglaló v ilágszö\'etseg. az I. A . R, F. központjat 
is kép\'lselte, megfigyeló minőségben, Az a tény. hogy 
e szö\'etsCg a prágai kongresszusra elküldte kep\'isele
té t nem kis mértékben tulajdo níttmtó a csehsZloní
ki;i, mngyarországi és rom:i.nial unitári us és CS~h~lo
\fák eg."házaknak a legutóbbi években elfoglalt .Kő\cl
kezeles álláspontjának. 

Kle ltJ1\' J~n lelkésznek n b\ldapesli unitárius szó. 
széken ~ngol nyel \'en elmondott beszed(!böl is az túk
röz6dölt "issza. Ihogy a prágai szellem c~'re több em
berben munkálkodik és, hogy hagyományaink szelle
mében II béke me~'allas.á?,ak és épitésé~ az. utján. 
jó uton és ignz ös\'enyen Jarunk, 
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11 gyermeke k . 
lassabban. m Ig nz lassan 
a bajból. 

BrAssai cikke alapján a szerkesztő (Wacht~l) kéri 
az on·osolmt. hogy lapjab."l küldjék be t."lnulmanyoz~s 
"s vizsgálatok u tá n ta pasztalataik révén e lért eredme
~·eiket. kimulnt8.saikal . Iias. Irias \:a~r i\lelasse (or
matiokb.·lrl bó" clkedö vidékilkön nuke~t lehetyte s:
gfle ni a bajon. Bros.~ni közölte a franCHl f~h erJesztes , 
iHel\'c jelen tés !iZ:inu\l. kellét. dc ~el1l emlIteHe m~g , 
hog)' franci a V~: nemet f~~rás,~~ vett-,e tudomast 
G range munkftla t:urol. Né me tul k07.0lte n Jelentés ta r
talm l'it.. 

trdckes, hogy az a radi " érl ~mlk kin!gzése .utá n 
másfél é,"vel irta Brassai ~t a o kkf>t, Tompa Mihály 
h:tZa1iiri fá jdalmunkban bölcs megoldáskent buzditó 
sominak megfelelően: 

,.Vagy ha elmú lt és többé "issza nem jő 

A \"ig .!nek s régi kedxetek.: 

-- -- - - - - - -,- --
Fiaim csa k é nekeljetek," 

d llWJdi-lllj O-Üj dG 
Az Unitá rius Le lk ipásztorok l\Iunka közössege a mUlt 

th- folya mán több fzben ta rtott munkaülésein kidol
gozta és ösuel'i llitot ta egy unitárius imakön~"v anya
gát, mcly a z Egyházkör i Tanács kiadasaban a napok
ba n került ki a nyomdá ból. A Köri Tanács legUlóbbi 
ülé:sén ügy haL."Í. roz.ott. hogy az egyhazközségekben a 
lelkészi hi \'ll\alok út ján juttn tja e l a z imaköny\"ct a 
hh'ekhez, dc knpható az Egyházi Központ Hőgyes 
Endre utcai Irodájá n is, Istentiszteletek alkalm~h"al 
a szór"ánr okba is magukkal .liszik a Szolg l'i lat,ot " ég
%ó lelkészek, tehá t n szórvinyó nn él6 atyafi ak IS me!!
vehetik 

A vallásos világnézetü ember hí\'Séges es lelki
ismeretes munkájában Icnnészetesen saját emberi 
képességeire t:imaszkod ik.. Tisztá ban ' "an an:tl, -hogy 
az életnek azokat a kérdéseit , melyek az emberre 
várnak. hogy a ka i' szellemi. akár fi zikai beava tkozii
s;,,'al megold ja. valóra \-ál tsa, a z ima malmokon nem 
lehet megQrolni_ A fekélyes sebet késscl es nem kő
n}"örg .. ~el lehet es kell kh·ágni. Aki fizikai ~ 
gyölrelmei tö! uen" ed. kin jait a kenyer es nem a 
zsolliir enyt liti Inknbb. es így tO'Tább_ De ug y an
akkor tudja azt ts, hogy ha soha nem te lilödnének. 
egru er k iapadnának az. 6ceanok is. A szellemi ener
giak iS foly tonos ta plalkotiisra szorulnak. Aki \":ilágot'
~ \"'gyik , legbizt~bb. ha a naphoz folyamo
dik.. A kel eUlény lélek az imadkozasok idején telítő
d ik és nyeri az /:'.let g)"6zclmes erói t kör.-eUe nül Isten 
csodil latos Jo;:n~-ébó1. Ebben igyekszik. segiteni az. atya· 
n aknak ez a most megjelent imakönyv, mels akko r 
~rt el oeljat , h:l mind nyajan így beszélünk róla, hoQ' 
a .. ml inwkönVl'ünk", 

PclhO tsh'a n 
püspöki helynök 

Hu.szonöt • ev 
LClekem~lo, ilnnepi istentisztelet keretében emléke

zett meg j UnlU $ -I-en a pestl6rinci egyházközseg tpmp
Joma fel$zemclesének !!~ éves fordulóJ ' -ÓI A k . . Iá ' " ora nyar SZines \ ' r~ galVaJ ékesitett templomi li7.ószéken 
Pet h6 Ist\'iin puspök\ helynök a gyülekezet negyed_ 
S~7.ad e~6tli te~plomepftó papja a M. Zsoltár 2. es 
kO\'(~tke::o \'ersCl alapjan hlrdeue az igét, il templo
mOt Z$ufol:1sig m~toltött hallgatÓSli.g elÖtt.. BesZédé
be!," megragadó szo\'akkal ele\'enitette fel a templom_ 
(ipttés hősi korsz.akanak mozzanatai t 

Az is t ~ntisz.l eleu.· t , d isz~özgJ.:Ulé~ kÖ·"ette. amelyet 
Dr, ~zabó ISI\~.n~ eg) ,h6:tközségl gondnok nyitott mpg. 
~.eszédében rovld vlS$zapillant!u;t veteu egyházunk 
!orténelmi mult~ara , Ramutatou az uniá rizmus leg
Jellemzőbb tulajdonságára: a vall:i.si türelmességre 
Enn~k j.ellemzésére CelemHtette J á nos Zsigmond er~ 
dcly~ ,feJedelem korá t , amikor maga a fejedelem is 
un ita nus lévén. móc! adódott \'olna hitúnknek hatalmi 
eSzközökkel \'816 te rjesztésére is, Ezzel szemben azon
hun Dá vid Ferenc: ja \'aslatá ra a tordai orstiggyUJes 
I:iG8-ban törvényben b iztosította . hogy hiten habor
gam! senk it nem szabad, mert a .. hit Isten ajandék&"", 
Ezu~ Huszt i J a nos lelkész ismertette a templomépí_ 
tés torténelet. l\Iegtud tuk, hogya pestlörinci szórvány
gyülekezet 1934, szeptember 23-á n t.artot t ülésen mon
dotta ki Leányeg:rhé:tkőzséggé alakulását.. amikor is 
első gondnoklh'á " álns-ttotta néhai J::geni Jánost. A kis 
gyülekeze1 má r akkor roglalkozott a templomépítes 
gondola távu!. 39 család hősi á ldozatával Pethő lm'an 
lelkész példaadó " e.tetesevel látott honá a klS gyUle
kezet ten'enek meg<.·a lósitásahoz.. A lemplomepiWk 
köre idö, 'el 60 családra növekedett . ügy hogy 1935, ok
tóber 3..an alapkötételre kerulhete tt sor. 1936. június 
7-én az ország umtáriusainak egyet~mes: ,örö;!nünllC:
pél jelentö na pon sum telte fel a szep kl\"ltelu ter.t .. -
lomol néha Józan i\fikl6s püspöki vikárius. - A temp
lomepítés tör ténetének ismertetése utan iidvÖ2lesek 
kö\"etkeztek. Dr, Gálfalvi Ist \"án fógondnok, az egy~áz, 
Cöhat(l$ág, R , Filep Imre bp-i lelkész, ek. föje~"20 az 
egykor i al\.vaegyh:'lzkö z ~ g. Renc:re Mén on lelkesz... ~ 
Duno- Tisz.a-kozi szól"\'ányegyb3zk:özs.~g. _dr, J a.kab ~enl1 
lelkesz a hódmezővásárhelyi egyh~ozse?- S.za~ J.an~ 
polgárdi lelkész pedig 8 Dunántuh szo~an~eg,:haz 
község ne"ében iid" örolte a jubilá1~. ~·h~Özséget. -~ 
hely beli rom ka th. egyhwőzség koszonteset ~~~"l 
t..1..sz!6 espen;s p lébános, a ref, egyh~özség üd=!~~~ 
Tö!téssy gondnok to lmácsolta bensőséges, ~eleg h toU 
kal. Az üd,·öz.léseket Huszti János _l~lkesz m~ ~az
szavakkal köszönte meg, majd átnY~J~otlQ az kfában 
község emléklapját 3 temploméplles ll:1Un ..' ~k 
résztvett ntyann~nak, élilkön .P;l~t ~~t~m!~b~ 
helynökkel. Emleklnpot kaptak bó z~ó e ~ Kouna Ja
gondnok, Komlóssy Gyu~n, sza . 'zs 'He2edús Ja
nos templomépiló presbiterek, tO\ ábbá ... ,. "téséból 

, - . Pál akik a templom uJJ epl 
nos és ld , KaszaI ., .. ható mozzanata \"olt 
\-elték ki derekasan ;észuket. l\!efelkész átn\'ujtotta JI 

az ünnepélynek. umlkor Huszu :6' k akik annak 
k • .... ·e1et koszonlit azok houatortoz ma, ............ ~m 

~. k · . llé k részüket a ".;o ..... ..... 

·d.,·cn áJdozatosan I\e , l · k-nne ...... n , ·ból d most:ml szep em e ro >"-
é pítés munkája , re!z n r-t ' d' nn"iunknak könnyeket 
mar nem vehettek . I. é-L. ~'.' -C-a ......... -i JanO&. Molnár Pál 
csalt a szemébe rumkor n u "d -....... , rt\" Balázs. 
Balogh l\Iá rton. Lórinczi AJbert, SI~O~ - hozz3-
SZőke György. Ko"ács l\llklós., Ba~alo a~I~~~bi em
tartoZÓi a "irágokat á tvették, ll!etöJeg . J ' 05 lel
lék!:iblájára a koszorúI elhelye~t~k. ~a~t; t:rjesztett 
kész a to\"ábbiakban hata rozap :1\ \ ntegyh;:aköz
elő az 1940. evi f('brunr l1-."n a,n_'8.5Xe örökös tb. 
s - C a lnkult g)illekezel elsó pres~lteremck ünne' 
p~biterekké \·.:Unsz~a iriinL :\ J~\"3sla\é~l~pal ~ 
közgyulés egyhnngulln elfogadta.. z ':.m k' hel)"nók 
tüntetE' tt ek n,,-cben Peth6 ISI:"8.n PUSPÓ _I I köz
mondott meghalÓ ha ngon köszönetet_ --\% unep wn II 
" ulést né pes szerete"'endégség kó\-ette, Délu \ ft 

~rakor gyillekezeti összejövetel \-~It, amely~n Géi~ 
Istv:in budapesti lelken e\'angéhz:ill Az e\ ang 
d ót mÜ\'ész! m úsor kih'ette, 

UNJTrUUUS hU I 
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születésének másfélszázados fordulójára KIt:.: n ' , n7. Anllol Unitá rius 
Utkt\rH a progn! Be k"!I)'.l 
n,,_ Illitollaltisra Bud a' 
L~IOllcl,,,,lrD mé~ ,1 __ 

II~,,". " 

-I UNITAlt l US "LET 

)<" ~ .... 

, 'al. 
E<'''1'I4:<\ Irodalmi vo natkoz.isban hadd F t-ot 

""lIh~l1k mCII. ho'"v 1161-hen Kr1 ,. ~ m~
. ' .. o ltl e a . ,Keres:Uény Macv!'tO" " fmil 
ktv" ... eot"h~z1 k ludomlin\'(Il!I toh''''' rn
tunkM. IImeh"llek ne'l'l!t 15 ti "d. S .~mel,,
nek 'hru;4bJal t. releke?:cU k o rl'lok fölé 
"mClk'''.,,,''! el t o ",u !"uan "d"m(l.,t~ ... - .. 
mag y" r haladó st.el!eml életnek ft kUIO n
\>ö7/1 ' .. ' .. k .. 7 ......... 6 ? , ~- .. - ... Ic'· ·~'t'>~ · .. -, 
ls ~}· pkr .. n és nf\"csen k ereslek f"l m ai! 
''"S I nI,,~ lkka\. - A K nza é\' tol"d ul"'lch~n 
111Izd ag 1961. eszlcnd6\ méllán n e \'CZhel
n écnk K rlZl\ ('mlékévnek. HI...,. ,,"Ul ... ~~,<" 
nek m As télé" $%!Uld o5. ptlsPÖkké válA SZ
,"'n n k k U Allala al a piIo tt . . Ke ","'
, ,,n\' Mag"ető" mel1lndulddn Rk 571Izé"cs 
fordulója. p •• VadrnuA IC· k l ad tlSllnnk k t'! 
esz. endő m ul va $Ulzé" es5e .eljescd(i -
u lnl!!. eg )'m 'bhQz fQn6dó Jubileumi sorv
z:\la " "" emMke~ésnek egén C!K>k rti t 
Iwuj ' ln felenk, Ez. ~lIimon lIu'.n n l, 1'""111 
megemlékezni kegyeletCS k ö lel"". t'flünk. 
anná l IS Inkább. mert hb~en a IIg \"olt 
k o rszak. amely nAgyobb u ereteu e l , é. 
ti ldo7 .... Uól \"IsSUI ne m r lBdÓ mell:~n~Sel 
fo rdult \'olnn nepi é r té k el nI<- 1,,1<'. m int 
~ppen 1';< p kors~pk. amc lub ... " .• Ct P 
h~7"' , ahol m a <' !Ünk, A n" p l saj tó ha 
d b 'nln \pgu t"bb örün.mel olvas'unk a-
rói. hogy a tó, ·ti ros tanécs:l n n k \'~g reh~ l' 
t'" Oboll slii~a UICn e lne" .,z<'51 bllo ttsJ'i$lo
kO I lé",,, h , e>:ek ' esznek m eJd Jn ,·n.!n ' ''' 
CIU'CS u!C'kna k n h a lndó gondolkod.1~ol, 
DZ emberls~g Javát szolgálO Irókról, tudO
o<O k rol , m ,1vé5zekrl!l v~ló f'lnf','cz~.~ rl\l. 
Nf' m k é tséges, hogy K rtu J ános 8 lele-
5<!k közé .8n odk, A tőváro' m6!OOdlk k'" 
r lllClé ben 11', '6 Vadróun u ten szomnkl
ú.tiban bármel)'lk utca Knza nev~nek 
m · . l! rökftkére "lIluso"n nk mUl lltkodk, 

Az édord u!ó k esUl1<'1 jelen t6s.'~o!t el ... 
mezve egyik korunkbt'1I jel .... tudÓlI frón k 
mc>ndl" : .. A t Olyll!> (!-\' fo rduló sen.ml! 

A "OZ,U ... \ I' Z! I.~U-Vlll csckkSl'lim lá , 
j11r" dr, ~'e k et<l Zoltán ~ FI -QI adomá-
nyozolt. I 

DU N,\I'AT,\ JON h oll"'~tko r az un'ac.so
rnl ken;'er~1 <'5 bo rt Yarg n Ernő és "'5-n
tád j". pü nk ÖSdk or özv. Vin"'ze !$I\'ánné 
ndo m ányozta ... .... jÓllziv.1 nd a ko zót szereti 
az ISIe n," 

IUI,O'M',' IN .. 
O Z\' . Cf~tő Is"" nné Muszkn Márla éle

tének 10. o!\'~ben, T6t h Lajosn.! S%.é",st 
Zsuunnna 6ll ~,'es korl.bDn rillCS<ly&r ma_ 
Io n elhunyt , A teme"!s! szolll'l ato l mind
k~t Cselben Krlemen M ik i&!; 1l>lké s:z "<!-
~eztf'. ..Az 6 Megvtih6Juk e TÓs. .. (Péld. 
H :I t " 

ACm ü, amelyel """k <'8)" (I-,' tlu d. ejt y U N I T A n l U s 
telt\tnhad. , 'ala' "i')" é \'sd-ud e m e l kl Laptulajdo mn -no 
• fel .,.;1 ~b61. AnnIIk n E e\' fordulÓnDk ""n ':: 
funk ciÓJa, • nl>mze! IO"'~net~be". a nem' 
~l>1 ' ud.tAb"n, "mt ",*"k e rOsl l! 8 Et. ami 
mec' ·cn . amt Ismert. halaMI.o ..... n kieme
li """t, :lmt J"ll."n,'OtÓ:" 

Annkor ma Krt.aról "nl1t'k~Tnnk _ .. z' 
a J~I .. nvalÓ. tdtuük ... n""k 'ld"'.unk. 
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