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A manchesteri vigilia 
Azntlp dé lben, am ikor híl' üllld ták, hogy az Amerikai Egyesült Alln

mok Ismét fcl új itja 11 nuk lcál'is kísérleteket 11 K arácsony-szigeteken. 11 

Manchester! U ni \ fu'jus BékcbizoUslÍg öt tagja a Vál'OS fóte.r én , a S zt. 

PétcL' téren l e vő hős i cmlékm ünél 24 Ól':\S imaörséget kezd ett, hogy Igy 
fcjczze k i lll: Unit /iri us Békebi7.0Usúgok Ultako7.{\Süt 11 nukleár is k lsér

letek felújítása e llen . ,\ hósi emlékmű mellé állított h!lto lmns tablón 
{elira tta l hozllik tudom;\súra 11 jÚn)kclÖknek. hOb'}' 24 órás im ádkozás

sal kőnyörögnek rt békéért és tiltakoznak az egész embCliségl'c klÍros 

kisérJetek ellen. Egyben !cls7.ólitoltúk rt jilrökelőke t, hogy ha csak p{, r 

pcrcl"C ls. csn tlnkol'-umak és vctrtenck reszl a nyilvános tiltakozúson. 
A 2\ óra alan nem volt egyetlen perc. melyben lega lább tí1.cn ne letlek 

volna oz im.ldkozó'vigi!ián. de általában alig akadt olyan ember a ha

talmas forgalmú té ren. Ilki nehány pillanatig meg ne állt \'olna, hogy 

magábaszállva. egy-egy ~öndes tohilS$7..al maga is hozzá kapcMlódjék 

u békéért. imádko7.6 és II világ veszedelmét jelen tő kísérleti mbbantások 

elleni tiltakozáshoz, U rmston, Bux1on, Gee Cross és Stockporl unitáriusai 

nagy számban \'ettC'k !'Cszt a vigilian, melyhez az esti órákban Wmcgcscn 

csa tlakoztak II man chesterl Quaker egyh;jzak h ivei .... ~ egy róm, kath. hivó 

nSgig imiidk01.o1t egm éjszakán át a vigiUp. unit.árius t.agjaivaL eID'ült. 

A naplInpok az első oldala ikOn suímoltak be az eseményről és tóbb 

hIp Mnyképct is k1.o7.Ö1t az imaőrségról. 

Húsvétkor Alde rmaslonból Londonba ta r tó 7..ará ndoklaton , m eUyel 

szintén a nukleár is kísérletek fel ú jítása elle n tiltakoztuk _ soha eddig 

nem t.:\ j)uszlalt nHgy s71unbon vettek részt az Unitúrius Bé kcbiw ttságok. 

Ki.kdllük öten végig b'Ya logoll{lk oz egész távolságo t, de általában 29 voll 

II Z a lcgki ~ebb szám, m ellyel az unillíriuook r észt vetlek az o rsz{II:\OS 

j e llegű m 07.gulomlnlll , K ülönösen Manchester, She[f ie ld, C hes te dlcld, 

Buxton, Ipsw ich, Ma h'e"n , Dover, Bristo l, O xford, Neweastle és London 

unl lj rius ek l ~1.s lál jártak dől jó példával, tömeges ,'és1.vét~lükke l. Oröm

mel 6, .. jólesöcn olvHS I:\m II fenti escményekröl való kÖ7.leményeket 

s önkéntelenül ls orra gondoltam, hogy mindaddig, amfg az utolsó 

darabját is meg nem scrnm isf ti k II nuklea ris fegyvereknek, s Zólkadat

lan tiltako7.ás kell legyen egész é letünk. minden cselekedet ünk egy-cgy 

öntudtltos kiá llAs és til takozás az emberiség s orsával való kegyetlen 
Játek e llen s egyet len vigI lio mindnyájunk im á dsága és m unkflja 
mi ndiIddig, amIg az á lt.o lános leszerelés az u tolsó fegyver t is ki nem 

VC5zi uz embe,· kC7..éböl. melyet gyi lkolásra szán tak blinös s7.fmdékok. 

Az detnel nincs s7.cntebb semm i az egész világon s ezért az éle tért 
foly ta tott ha rc a legszentebb 

resztvenni emberi hlvatásun.k 
m~róJe e mberségünknek. 

az összes küzdelmek kÖ7.Ö tt, melyben 

felletlen parancsa, egyedüli Igaz fok-
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1962. ApR.-J'ON. HÓ 

Leszerelési 
és békevilágkongresszus 

Moszkvában 
.Ez év julius 9-é ll ül össze a vilag 

bekl'lIzeretó százmiHióinak képvise
l c/cíbe ll a moszkvai leszerelés! é~ 
békevU6gkongresszus. Olyan kérdé
seket vi/a t nak meg, mint 'P{ldau~ nz 
értt'lnd scg szerepe és feladata. a bé
kCliarcban, a l eszcre/Csi törekvések 
rea li/ása, illetve a leszerelés vHág
gazdasaoi ha tása a 11épj61é t enwlése, 
valamin t a gazdasáoilag gyengell 
fej/e i t (;l'szágo/( Jövője s.::-emp~mtjd
ból. A f eldolgozott témák anyagat 
al O rs.::-6905 Béketanác$ ke llö időben 
ki fogja ad ni - Iluszoniitezer pél
danyball. - A k üszöbönálló világ 
kOlI!('rellcia sorompóba allította a 
magyar tudomán yos élet kiváJósá
gatt is. akik Jelyh ivassa l fordultak 
a Vilag tudósaihoz. ,.Megtiszteló 
felada/unknak tartj uk, hoOY magunk 
i! Iwz.:.á;áru l j unk az emberiséo há
boruellenes önzefogásához. Hatal
ma~ a tudÓIlok felelőssége ; felelősek 
azér t , l!Opy az emberi tudományt 
az ember javára és ne kárára hasz
ná /ják f e l. Hivjuk és kérjük a föld 
m inde n ors::clgclna k tudósait, tudo
manyoS Icuta t6it, tartsanak 1)fliink 
a béke megterem tése lloek útjain. Kö-
1)etel j iJk (LZ általáT!O.S, teljcs és el
lenö rzö tt l eszerelést . Békét a vildO
I\a l~ !" _ hangzik többek között a 
magyl1r tudósok békekiáltványa. 

A vi/á g llnitárius közvéleménye is 
nllOy vá rakozással tekint a moszk
vai bé/:evJl6gko llgresszu$ elé. a ma
ga ré széról is őszinte l élekkel tamo
(Jotvál l annak cél ki tűzéseit. Ezt tet
ték legutóbb az angol unitclriusok 
is , ak iknek I,örében CI békemozga
lom egyre szélesebb kueteket ölt, 
a;: a tomfegyve rkezés kCrdéseben 
er6/cljesen 'la llatván tiltako=6 ua
v uknt. 

Mi magyar un i /á rfusok abban a 
helyzei ben t·agl/unk. hogy hazánk 
dolgoz6 népével efllliiu állunk al
kot6 békénk megvédé!ének colq4-
I.Hába. Altulá nos és teljes lellZere
l ést akarun'k ml is. miként (J VtI6Q' 
népeinek lIa~v tijbbs.!~e. 1m4d16-
ounk I<s tevékenl/s.!giink .ul",.". 
Ilcm Idr őu;:e a háború pvanU6 
s.:cllem.!vel. Sok sikert IdClÓIlUU q 
békev/láokonore:ss;:us rnulIA:d,I4IwW. 

, 
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~éterfy Dénes 
Pétcrly Dénes NagyajtiLn, abban 8 háromszéki gyö

n)'örü. $1.ép, s számunkm unitdr/usol..."1UZk /eledhe~et
lenill sokat nyujró községben : Erd6vldék lankás ölé
ben született 1851 augusztus 30-nn, amely községböl 
szn;maztak k'j az Aitalak, DHI1kók, Ferencek. Feren
c7Jek, Kov:\csok, Kounnk, Költők. ~ri?iik. NyirOOiek 
és még nnnyi' sok más klvnló unltónus család. IMes· 
apja ft határ6rvldé~1 szCkely huszárezred knpltán yn, 
.x!csanyja a középajtai, ugyancsak régi székely n,:m~s 
Szabó családból szárm azik. ElmondhatJn tehát ö IS. 
nmi! nagynevű költőpüspökünk mond meghatóan srkp 
vCI'sében: 

"Erdőuldék 0= é ll hozám, 

Kotonának s::iüt a.:: alll/ám, 

Zmd ('rdó :!lgósá ll. 

Vadgolamb szólósdI, 

Nevelt fel ;ó apám: 
• 

Pétert" Dénesböl azonban nem lett k~tona. A~'lz : 
nz eg'o'ház, a valhis és tudomany ka~OnnJ~ lett , epp
úgy. mlnL .}töltö clődje, Elem i iskolnL cl."egzése ut~~ n 
18GI -ben a kolozsvári unitárius kolléglUmb:l kerul. 
Eddig egyetlen s:u\mbajöhető életrajzírója, volt ta~ 
nitvún)'a és hl1séges ti sztelője: p nl Kelemen! e kor 
Ilngy eseményei közül az ~\bs1.olutt7,rnus nyom.asa mel
lett Kri:z..'l Vadrózsái nak megjelenését (1863) es ti tan
telvben IL lennészeltan-vegytnn lényegesebb szere
pél, kötelező intenzívebb tnnításat ta r t ja fontosnak 
megemliteni. 

Péteriy lelkületére valóban maradnndó hatással 
vannak ezek az események. Az abc;rol ütil'TIlus nyo
mása és körülbelül éppen ebben az időben kezdódő 
íelold6dÚSll éppugy, mint K riz.a Vadrozs.:\inak ~épl
nemzeti általá nos müvelöd6si varázsa s a term cszet
tan és vegytan szorgalmasabb tanulása. Ez ut6~bi. 
a minden tudományok tudományának legalapvetobb 
igtmáj.ait. n legpozi tivcbb lerm~ti.. . igazság?kat 
slolgáltató természettan és vegytan sajatOSSlÍgamak 
aprólékos megismerései, az élet rejtett titkainak: bár 
csak részben "aló fclledése döntő tényezőkké vál
nak. életében. Amint látni fogjuk. ncmcsak Péterfy 
diákkorára. hanem egész gyakorlati lelkésri és \'nl
IAsbölcsH5i tudományos pályafutására rányomják be
Iyegilket ; Pétert y így ír errol .. Emlékek" címu önélet
rajzában (K. i\L 1926.) .• A klasszikus nyelvek. a szá
mok tudom:'inya és a történelem mellett m.'Ír meg
kezdték bövebben tanítani a természettanI és \'egy
tanl. Szi\'cscn tanul tam a r6gi görögök és latinok 
nych'ét - később németül, [ranciáu l is megbnultam, 
de nem kisebb készséggel a lenTIészettudomán~'okat. 
melyek aITÓl tanítottak, ami engem annyira vonzott." 

A teológia elvégzése után 1873-bnn közUlnító. majd 
kolozsvárt segédpap, l874-ben az egyházi főhatóság 
Londonba küldi a Manchesteri Collegc-ba ösztöndijas 
növtndéknek. a honnnn Strnssbouri:on, Pá r izson. 
M(Jnchenen és Béc::sen át jön "issza, 1876 jUliusáb.'ln. 

A .sú!):c}y Ifjú elé egészen uj világ tárta ki kapuit. 
Angliában, Franciaországbnn, Némethonban. m indenhol 
hotol m."\S hullAmokat ve rr.> szellemi forronglis fogadja. 
Angliá b.1n n vallásos haladás sz.nbadel\'ü eszmei hódi
tanak. Franciao rszágba n III. Napóleon császiirs;\gá
nak bukásn után uj polit ikai és társadalmi erkölcsök 
létrejöttétól vnrja megüjuh\sdt a francia nép. Német
ors:tá.gbnn a természettudomány eddi!:. legnagyobb fo r
rndalma: a da rwin izmus és al. ..17.t k lsér6 szcn\'edélyes 
ha rcok tnrn jozuík. "erik n hlLllt'i mokat ég felé. 

Krlz.1 halfl\a után Ferenez J 67,sef kolozsva rI leUti
paS:tt()r és teológiai ta nár pÜl>PÖk.kó " álnszt.unv..1l Pé
teríy 1876-bHn elóbb kolozsvnI'l másodlelkész. majd 
elst5pnp. gimrn!ziumi h itoktat" és filo:r.M ial tanár, majd 
teológia i tanár lesz. LelkésZi szolg6.1ata mclleU m ind-
16.rt alkalmn nyOlk leghőbb \'áJo'a tcljes[té!iére: a tu
domli.ny .szolgálatára i.s. D:1vid Ferenc. mnjd Szent-
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ábrahóml Mihflly óta m cg ncm volt egy házunkban 
ol~'~.n !>7.cmélyiség. akit a vall6s. cgyh:h: és tudomány 
közos szolgála la annyira magához kapcsolt megejtett, 
rabjává tett volna, mint Pétcr(yt Egész ~gyéniségél 
tcl~cs IC:1ki ~ szellemi felkészültséget még nagy el~ 
de lnél IS c]bíivölöbb varázslat alá vont:, a vallás 
cgyh~z és tudomóny elvalaszthaUitlnnnak tartott 'össz~ 
hangja s azok erÖsz.akos S7.éLválasztását most újfent 
egységbe nknrJa kovácsolni, s legtöbb céljául lúzi 
magt! c!é (IZI" s a legszélesebb köni közvélemény tu
datÁba Juttatni. Egy gondolat ura lkodott rajta. mondja 
cgybchan~z6a n n:>la. Vári .:Al'Jert LOS Borbély István is; 
u v:"Uás és ladoman)' kazti összhang. ,,$ ahogy ezt 
tC~ZI: . fenséges komOlySág, szilárd keresztény hit és 
mm,dlg válaszU.·~~s Írásmüvés:!:e l Jellemri" állapítja 
me~ Gál és Van mellett másik husóges famulusa 
Dorbély !sIvá.., (K. 1\'1. 1926.). • 

Fe l'enc.~ ~óz:;e ( pü~p.ök, a~i eddig n .,Keresztény 
Magvet6=.: ~Imu, e~:yhazL folyón,lt szerkesztője is volt, 
s ;11. nlapltó h..n :z..1 és Nagy La jos után Buzogány 
Aronnal. Kovács Jánossa1 és Símen Domokossa1 a 
(olyÓir;\I második korsz.akát tölti be s7.erkcsztói tény
kcdésével, püspőkké választásával lemond srerkes:!:töi 
ti sztc z-ől s helyette Peter()' ka l> megbi7.ást ene a mun. 
knköl're is. Peterry a lapot újabb termelnek tekinti 
és pedig igen jelentős és (ontos teriHetnek vallásos 
és lud om,ínyos munkája szolgálatában. Ebben a mun
kakörben s eren a területen kezdi tehát első újító 
munkáját, Egy fol yóirat azonban csak .szócső, az esz
me megjelenési helye, nem m aga az eS7.me. Bár eb
ben az esetben eleve tud ju k, hogya Keresztény Mag
\'ető az unitárius szellem eszmeiségét jelenti. mégis 
joggal lehet kérdezni, hogy ennek a szellemnek már 
ismert jegyein kívül még micsoda esunék emelhették 
magasabb rangra, tehettek: jellegzetesebbé, Íljsz.erübb, ér
deklődést keltőbbé ezt II már elég régi folyóiratot? 
Ha mar elnl·ulhatjuk. :\z unitárius szellemiséget alkotó 
régi eszmeiség mellett Péter(y Angliából. Pá lizsból, 
Némelhonból hozolt új eszméi. Elsósorban a vallásos 
hnhldús sznbadelvLi tanni. amiket Londonban. a Man
chester College-ben ivott lelke mélyére. Azután a 
legujabb lennészettudományi feHogásnak. a darw i
nizmusnak. s annak a vallással való viszonya, ennek 
II viszony nak a vizsgála ta, amit a németorszgi vihar
z:.'tsok váltotta k ki belőle. A .. Keresztény Magyelő" 
crtékes szerkesztői szolgálata mellett én ezt ta rtolJl 
legkiemelkedőbb cselekede tenek. Ez minden ~m~n~
jának tengelye. Ez kellett legnagyobb érdeklooest es 
pro\'okáU rengeteg vitát nemcs..'l.~ sajLl t esyházj~, 
de azon kívül is. Ez a kérdés az egész \'i1ág tudoma
nyos életét izgalomba hozta, tenTIc.szetcs. h~' M~
gyarors7iLgon s a magyar unit.írius egyh,a~ban I~ sze
Icsköni érdeklödést váltott ki. A darWinI, . maJdne?J 
ffinterl a!isztik\Ls, elveket összefüggésbe hozni a .\·~l~as 
ta naiva l. tisztára forradalmi tett. A fi a tal umt3:lu~ 
p.!Lp \',Ullllta ezt a forradalmiságot, ,!em fé.~t ~~m 
e kérdésről. s a Keresztény :\lug\'e toben to,!b. ~lk~~t 
ir ró la. A darwinizmus ismerte tése melle tt -!Ofej t!. CI;~ 
kcibcn a darwin iunus céljai, annak a \'all~. es 
ls ten eszméjéwl " aló kapt'Solnt:U. Eléggé sa~na~at~. 
hop;y önallő kötetet ncm jelentetett meg. e kerdcs rot! 
Me rt e kérdés reh·etl:sc ne m t:suptin a z . önm~ pro 
Ic makön:'n belül jelentós, ha nem a ~ ! t és ~r!el em.. 

. II ' , .<- tudomLl n,v kapcsolattiban IS, s kulon Je-
a \a " .,,, \ d , k ' zsá,ait 00-lentóscge , 'an n ternu~szc li u om nyo ' Lgll . . 
d ig is \' nlló \'allasunk j6\ 'ó fejl6désében. Péteriy ~~~ 
dé~feh'e l('SC ét; értelmczésc cgyenl.'Sen prót>a!t 
e f cjlódési útvonalnak. Az ót jellemző h l~adts.nggal 
t:~ rgynljn e kényes ~érdéskomplex~mot, ~al1P·I:Il"c:. 
ér\'ekkel tá maszt ja :li .. megnllap(tfLs~lI t. s n~ ugod ~ 

,h,á:zunkon belül f<gyve~tc le h .. 
lete nemcsak. cg:, róMt 'k resen .klálh'a. meg
mar cllen[f'I<'!t, de :1 P SI C . I beli ha
dónthctctlen alapcln! \'c tette az umtádus h t 

ladnsnak, S, Nat,. I iszló 
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Az unitárius szabadelvűségről 
lOO!:: . nprlli~ 15-én II r,l clióba n egy. l'Öv id clmcl kc

dési lm"tntt :UT1. mclynek keretében k Issé ~l'SzI<:tcscb: 
ben k iterte-Jn 117. Ó$i unltli rius hit lé teirC'. In.szc n nt ll;' 
ri hli~\'cli t'nulgéHum ból ;l lélek h~lh<lt<'l ll an~al 
hnnl,!sú l."OZ7.uk és meg ,"[lJ;.' ·unk I;Y07.,)(I\:<:. hog) .az 
emberi U'~ I hu!undó. Elmond lflm. ho~v m ilyen Icike
fi tó CS rd cmclt; !IZ II 1 ~ l d :l t. hogy u, S.,,"'.lIcm. ~ G,on.
dohlt. az Eszme n incs a llÍ I'cl\'c nz ,do cs II tcr. kOI -
11italmlk. s hO!!." é" SZ;tZlldok óln h :l lo t.t c~bcrck ,. ICI
! ; is~S'" nm i,. cl hc t. t c\'ékcnykL>dh~ t kt.wClomek t~i>?
r:íbllll. RŐI'iden \ a wltnm . hog.." Jézu~ - ,megl"'OZO
désiJ nk surinl - ma i.~ mclcttiJn.k :\11 áhI tatas. per
ccin kbcn. ha gy ü nyöl'IJ imá dságflt . n l\lia~yúnkot Im ád
kOUlLk és szinte kŰl"cini{bcn érczzük 6l mngflt, ,mIkor 
nz Úr\'ut'Sorll kel~' hc t kezün kbe vesszük. Te.lmeszetc
se n loilekben és. gonrlo lkod:í smódjóba n tud juk ö t nm· 
gunkena k. ma, Eg{e tlen mondattal ul'altam a:1'O, 

11O!;:Y IlZ unit/írJ !!S fc.l rog:ls szcl'in t J ézusnak teste, e pp 
ilgy az enyészeté le lt. min t mindcn mó" h(\lundóé -:
hiszen ez 1\ tesi sors n -, de ez mit. scm von le ~l",Uti~ 
sC:<'e hllt l"konys:lgábóI. gondolrllai. eszmei, IamtHSlJ! 
de~'cnst'-gébö l. O igy hnlhnlntlan. mint. ember i tÖrtl.
nelmünk többi n:lgyjni. 

Ennek II radios beszédnek hatására helc.l;:ig áramlott 
.\ Je\'elek sora mindentinnen. ahol crti k a mngyal' 
beszédet nz orswg hatÁrain bcHiI és kivü l. A le\'él· 
irók tuco ljn lelkesen :l7.onos[t ja mag:'it ezzel az unitá· 
rius fel fof(:h s.11 é~ ö l"Ömme] veszi tudomúsuI. hOg)' 
a ... ol1odox vall.isos felto~ mellett ilyen modern 
mcgfognlmnz.'isá ~ is hnllhnt ják az emberi test és lélek 
haltil u lnni sorsának. 
EI~ondo lkoztnto, hogy eg)' szerény igény ú egyhizi 

beszed miképpen kC'lthe t ily en aránytalanul nagy 
\'isszhnngot . Bennem / feltétlenül önkritikat vá lt Ki u 
tömegmegnyilatkozásnak ezen ámdnta, B izonyos e ny· 
he \ 'nd cbrcd szh'emben - nem na p jaink ígehirdető i 
irlln t _. hanem multbcli mulnszttisainkkal ka pcso
latban. (Tgy énem, ntlgy hibát követet t el az az Egy· 
hóz. mell' Erdélyben ncgy szlÍz éve. hOg)' törvényesített 
felekeze t. s itt huu\nkb:tn is több m int S1:..'~ e \'e a l· 
kotmányostln elisme rt. tö rvényes ci6jogokknl felruhá· 
u m kÖ7.ö!;SCg. 

Ki II h lMs n7..6.rt, hog \' nézeteink, hitelveink nem 
mentek á t eléggé a köztudatba? 1\1ip.rt hat ilyen meg· 
lepetésszcn1en most. négyszúz &v ut:m, az. hogy mi 
:izen·ezet!. megfogulmuzott hitvnllúst gya kol"olunk 
olYI\Il kérdésekben, melyek nz ege sz. világ haludó 
gondolkodásu embcl"Cinck omj lítjui? l\li nagy on régóta 
emlegetjük uz unitárizmusrol azt. hogy az rt .. j övő 
vallás.'I". 1\11 az o:<n, hogy mindmáig nem lettünk.. rt 
.. In .. 'I vllllása"? 

l\~ c::ít':lescm szerint nem hangsulyozlUk eléggé, hil ~ 
ta nl kéz-désekben. a nC'gntivumokut Sokszor erte 
ugya n vád a vuUúsunkat. hogy minket nrról lehet 
megismerni. mit nem hiszünk. , (a csodákat. a sl...<>plő
telen fogantatást vagy a mennybemene telt). _ s hogy 
kevésbé hangs.i.lyoztuk a t t , hogy mit hiszünk.. 
V.' s~z..1 uta~ ítom (' \·Adat. Igenis hangoztatnun:'I: kell 

- Jobban az eddlglekncl -, hogy mi az. az ortodox 
kert'l<ztc ny tllnokból. melyekkel nem azonos ít juk ma. 
gun~nt MI a z. ml e Uenke7Jk a modern ember ér . 
te!ml meW'öz(jdescvel _ s igy ami unitárius hi
tünkkel. 

Va lljuk be - szabadelvu ' égünk eddigelé nem adott 
nektink ;lnnyi lelkiszo l::adságnt, hogy kendözés nélkül 
h::ttúrw:zunk m~ olyan fontO$ hi ttetelt, mint példnul 
n ,.hnlhutat la ns.\g", !\Ii mo.; t::tnÚlg - és még mn is 

sok:lIl - a Z'~l:i dogm:\knt .. modernI711Ituk" vogy .. és .... 
sZCt'Úsitettük·'. Nem hiszünk uRYlln ti szenthároms;'ig. 
bnn, de tize!'! p l"O blém:í t okoz lelkésze.inknek, a ke
resztelések nlknl m..'ivnl, hogy miképpen .k.erűljek ki. 
vagy élét \·t'-\·e dolgozzúk bele az Atyát. a F iut és a 
Szentieiket. kez"CSztelési formuláiklxl, Sok dogma! té
lellei úllunk Inéft igy, (Tgy cr ... .em sz.abadelvüség:ü.nk 
nem (>\t'sgé fon'ada lmi cs nem e léggé p recízen fogal_ 
nW7.ott . K i n h ibás ezért? l\I ez1. e z hiba! H :\ nem fe.
lcd kezt ünk \'o l n~l meg cnöl, nég,yszáz. éven á t. mn 
nem lenne olyan .. fe hér h olló" nz unitá rius vaHás. 
egy ilyen ki lj nép kÖl'ó bcn és gondolatvihigában, mint 
n mllg,} a rság. Neln azt a karom ezzel mondani, hogy 
lehetne mil m inde nki uni tá rius - , dc sokkul több 
sznbade lvú h íve lenne a m;lgyar nyclvü keresztény· 
ségnek, mint nmenn)'i \f un. T udjuk, hogy kÖ7,ben volt. 
sajnos. dé7.si comphlllntiónk is - . dc miért kisért 
mcs mindig nIlnak szelleme és terhe? Miért nem tud 
fclS7.abnd ul n i bár ma - mi ko \" módunk van ci - 'o 
n "n11<\sos szellem II dogmák bé klyóiból? 

Emlitett beszéd knpcstin n sok levél .között volt 
egyetlen egy, amellyel külön kell foglalkoznunk. En· 
!'ek il'Ója \lem u7.onosítju mag.' t n halha tatlanság úl· 
l:1la m kife jtett megCoga lmazt\sá\·al. Dc nem ezért em· 
litem. A't. If'rmész.ctcs, hogy nem egyformán gondol
kodunk és vélekedünk ilyen kc rdésekl'Ól tn tisztelem 
mindenkine k a külöl'l meggyőződését is; a leyéliróét is 
- még ha az ellentétes is az enyémmel. Azt tartom 
figyelem remc. llónnk. hogy oz illető (k i nevé t nem 
merte vag:.' nem akar ta levele a lá írni). nem tiszteli 
az én meggyözödésemet. O megbotrankoZ'.a rójja fel 
nekem. hog.\' hangOl me rck adni az ortodox dogmák· 
kal szcm!)cn a ... én szabadelvú nézelemnek. Szinte 
önmag-:iból klkelvc u tns ít rendre és u talja tempio
nulink szcpnr:il tságábu az unililriunust és el ah-ar til · 
tani a nyllvtinoss..'iglól. F igyelmeztet, hogy keressem 
il közös. együtt hangzó témúkat a rádiós szereplé
seinkben s óva ini, hogy ilyen renitens, disszonáns 
hangokkal mcgosszuk il keresztenyegységet. 

H út ez meglepö. Meglepö az a hangnem, melyet 
a né vt.clen levélil'ó hnszná l. Megdöbbentő az :\ tónus, 
mellyc:Jl - ma, a huszadik s:r.ázud második felében -
ez. a Valaki veliiak szq:mbcn fel lépni merészel. Hát 
a dezs! egyezség. az inkvizíció vagy IlZ eretneküld?-, 
'l.és~k kon'lbnn élünk? ' Feljogosítva érezheti·e magat 
bj l'ki [UTa. hogy minl~et hitbcli dO,lgokoo.n kioktasson 
cs terroriz:'i l jon? Dávid Ferenc négysz<"'iz é\'e azért 
hRIt meg, me r t mcggyöz6désc volt, hogy, .... a hit 
l sten ajándóku és hitéért senkit nem lehet üldözni ... ". 
Majd fé lévezred lelt cl a zóta és még ntindig vannak 
olyanok (hiSZIlm. hogy kevesen). kik va llásos vélemé
nyüket diktálni akarjlik másnuk is Sz.lnte hihetetlen 
ez.. - de ime irásban \'an, e szomoru tény. Ez ellen 
Iil tnkozunk a nyilvá nosság előtt , 

Ha nekem ne m te iSZik valumelyik músor a rádió
ban. e lz.'Írom :\Zl. vagy eIIorditom annok gombját és 
m:is mIÍ!oOrt. keresek _. dc eszembe se julna soha, 
hogy , 'ulaki ne.,1( becsületes megggyózódését, az erőszak 
h:lngj:h'nl és fcg,,·\'eré\·e l. aj kAm fagyasszam. ugyan
ezt a tiszte letet és m úJ tá nyos.' ... '\got m.1gammal szem· 
ben is e h 'úrom. 

1568.oo.n mi unit.:\rlusok sro\'egeztük meg a lelki· 
ismereti sznbads.lg jOgUt - és ma is z1\g:aszkodunk 
ahhoz. Ezt kö \'e tcli egy húztör tt'-ncti tekint t'lyünk és 
cgyé{li szaoo.del\'uségünk, 

Bajor J nnos 
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UniwriU5 SZeUl ,' ne] 

• 
Az iirr.upi It:imvr;hif alkalmából látuJl: napr:il4ÍQOI 

• Z::OW '.Jfj;Óllrutk _ValltmUÍ.J i. tmterleJem" omG. em· 
lildnzl4i. ez a IW1tJ/II nemetak e{fJJ emberi i let 1n&Ul:

IaiJát, ilEfét és bjr4flmeit cetm e lénk, harrem ew
"'"' az ewénl érd kend /6li .ro1t köz&ségi eroJuzi
Uxk. ard: Jrl/Gít is mngri ra ólH i. I'I'U'gtUUsifi. Dobi 'n-
17Gn a h4jd4td Uí rtOdalm' ritegzódh méllfSigeibó! tót1 
feJ ú jutai el a koIldaímunb1 /eleIM ólllJm/éryi 
ildhw1c jdelatós. m4gIO'l4tánz. lpa.h. flkke .rumjQlltd .. -

JI.igí ~ból Nl, CI mDg)/Q r dolgozÖJ,; dllamáRllk 
ez.;; azQ.mlÍ leuJós munhhái:G. cl MCflJItJ r Xip:wztar 
w'Óg Elnóki TaRdCIának elflijkit:e. A mawor uni
tdriU$Ok ' rgész IWzibsige. I7U'lunek G lelJ:íismeTeti !Za-

IL_, __ ! ... ~.:'P~·fI .ullemibm fogant nitnI k p á:mdo,l,;1"iufelmu 
mM:;c-to:;p:m4 1U1W&e':l1!, Z:Ii:.asatHto. W fldk_ 
á6s erók ré#Ziról ollfOJI .ak I7U'gpróbGJt~ban b 

• 

• • 

hDtro2'eUetilbna ooh réue, - tin1elettel kőszÖ:Jti 

Dobi !U~Jtba Jl. az eInőld Taruía elnökének: szemi-
19ikn az e mbe-ri nahadsagjoook, a béJ-.e é. CI hala
dó.t, nem.zetkőzi eJurner""' kitünUktt. bcitor har
COMt. 

• 

A iSépköz.tá.rnság Elnökl Tanacsa Kádár J ánosnak, 
a Magyar Fm j adaJml Munkás--Param Kormány e1-

. nökének - :;O. mllctésnapja alkalmából többek kö
zött a swclallsta MagyalUnuíg é pítésében szerzelt 
kÍ1I'Iaga5ló érdemei eli!iffie:!obéúl • .A Szocialista Munka 
HOse" cimet és a vele járó ,.Magyar Népköztársaság 
'erdemrendje"' kitüntetést adományozta 

,.Ez a kitüntetés annak. az áldoz.atos mu nkának és 
harcrnak elWneré5e - mo:uwtta többek között a ki
Ulntctés "nyújtÁ akor Dob! István, az Elnöki Tanács 
elnGke - . amit ~ész életedben a mun.HsosZ1á1,.. a 
dolgozó nép, a magyar nemzet felemelkedéséert ~oly
tattál. Tudsz cmbersége<J: lenni, mert igaz ember \·agy. 
Tudsz kemény lenni, ha kell. mert lelk' M SZ a nép 
UgyHrt. mert .rereted a do!&ozó embereket. szereted 
sWdalista hazánkat." 

E talál6 .zavaknál hfvebben a li;; lehetne viSSZ.;l
tükrözni egy emberi élet sajátos l","ékeit. Mi magyar 
unllfl rh1lOk 1.$ arönuncl csatlakozunk a k(szÖntók 
I zéle!J Ui.boráh<n b tovább! fclcJös.ségteJjes munlui.
jit.hrn tartós e Kt--.u.ég.t-1 €s IOY. sikert klvánunk kor
mányun1c k itü n tetett e l nökének . 

• UNIT ARIUS 2LET 

Dickens unitórius kapcsolatai 
.... itítt ,,~ az id ~ - g.I.'- _. 

set t6U S<')r,;,ilol il. Doc..c:e:-. mord\.;:;.t ~ ~J: múlt 
Gámában rn.>.r ITKgo>mkfli:ntf·nl: a n.:gr a~ iro '-~ 
~mf m .. nkiu -,.nil. 
~""flU ~i.tll ed R. v. HoU. egrkori cufonb pm

f· - no,,,. .. n;tO" mt.~j:ába-n il gálJapí;cJC~ &ekri' 
e&Jjk sza' u'ban DJritarius TOll. fR. v. H oh: Tbe 
ü nitóLl"\.an Coclribubon to social PnlCJC,-, ín Engb",d. 
I..onéon. 19'32. 21&. 1.) Dickens aI,kríka; utja S05au is
mel"".e meg az vne:lkal UIUtirf''''''' alloii szeif.erej 
\;eu:1Óit. Köz:íii ~:t Cha..'"mi.,g. a Jl'f"idikat«". Fmll_ i

tO>I. a !!1O'ZÓfw- és Longfello .... ii.Z ~Ihet' köllÓ. Long. 
!eU",.., es Diet::. bar,jtdp egy Bette meg)::ö!:/idött 
~ aJkaJommaI. 

Amerikai űt;áról ha:zatén-e 0;6....... eh _ . Ota~ 
ning h2!á1a ik""ében. tSU-ben lep be a l0iid0ni. little 
Pcrtland UI::ai uniti.rius. .,..dcl;ezet tagjai köre Rend
szeres baJ1ptója a .zyUIeke:zet "I.'"árosur..e Í5i.wc:t pap
jának., Edw.""a:rd Tagart-na.":.. Dickens Tagan gyiíle
!l;ezetkvel való kapcsolata idejéo írta és adta ki re
gényei közül a két 1cgje:1leg;re'1"$ btr_1: a K4~ 
é1lek:-et (Crisunas caro)) és a Nehéz idők-et {Hant 
Tim· ). A Dickens és Tagart család kő,.l;U meleg· ba

. nlisig !.Dfaí s.zO,,'ódtek. AmikCT Dickens& a S'ócijci 
Genn:-en laktak hosszabb ideig. m~i .. .m...'a"a Taga-· 
&ek niJuJr: töltötté:~ n}""m szaba;!s tg..1kat. Diclrens:nek 
a )cmdoni Uttle Port1ar.d u tcai unit<irius gyfi!e'{"zeUeI 
"etJó kapcsolata és így unitárius egyházi tags2ga is 
annak kcwetkeztében szúnt meg.. hogr eJ!r:őUÖ7öU en
nek a gyiilekezemek a kiiroyékeról. B.araL~ az0n.

ban Tagart unitárius lelki let to\<ibbra is fenn ma 
radt. UlOljira 'ragartoak erdélyi ut;m\sa elött t;:d á'
!=tak. 

Tagart !eIk: z. az. ango! uni tarlusok m l ' .... nt}anall 
r~résl:re liSS·Dan e lindult az enfé!yi umta.!"insolr 
meglátogafásira. Utja során sok erile!res ts.paszta. 
blot SZCrzetL Az angol ~ a m agyar unit.i. .. ;:~ közt 
lét.ejött egyházi kapcsolatok eg;Bc alapvető munkása 
eppen Tagart volt. O javasolta. hogy az angol Ul'J ta
riusok teol~ai takullásai alapítsanak ösztö~dijat a 
magyar unitárius lell<ésreK tm-ab!>k.épzbere. Az e!s(> 
ösztöndíjas magyar lelkész. S imén Domckos. 1861} iiszén 
kezdte meg angliai tO\-abbtanulásáL Tasrart. azonba" 
nem érte meg útja gyümölcsének belte-H. Kolozs\'it!"
ról hazatérőben. a belgiumi BnJsszelben, váratlanul 
elhunyt. Útjára elki!l"érte volt Luci ne ... -ü leánya is. aki 
hospu élete fölyamán még többswr- ellátogatott a ma
gyar ttnháriusokhoz.. 

Az angol unitárius történeti társulat Transaction 
eimen kiadot! 19-14. évi ~'"k(in)""ében J. i'>L Conel!. 
Dicken!l"· Unitarian :\linister rimü tanulmj nya éruLlj;eli 
Tagart munkáját és irta. meg Did:ensel való kapcso
latál. 

Dickens a maga Iról eszközeivel támogatta a kO!"Z
beli elmaradt tá rsadalm.! viszonyokat bfr3ló és <!z0-

ko n javitani akaró 5umélyisegek tö~·~it. I~y éle
sen állást foglalt London keleti negy~ez:e}: ros~ ~
kás .. isz',"yal ellen. S . Smith Ilyen ir.my1.1 mozga .~_l.t 
támogatva. írta: "Mélye n l"tIC""'eJ"IÍZ.Ot! a ne-ke:n ~,.giUll
dölt kék könyvének adatanyll~1. Arrn gondolozt.. hogy 
pamrIettet kellene imcm ,F~lhí\:.;l:s ~1:. ~ngo~. ne~hez.. 
a szegény ember lO."enneke ne\·ebcn Cl:nen . ~ 
gatta II szinten u~l1~riw Fielde n ~~OS. pa~~a~ 
kCs;\' i5c!ónek a [Y·an munk.1t szabá.l)OZllI ce J 

va.slatá t is . 
D ic kens 37.Dk. közal 

vendö nek dolgoV" !~ . 

való, a.lc:l II j e lenbe:l is ~ jő-

Feren l"Z Jóu et 

, 

, 



A munka nemzetközi Onnepén, m(ij us el!iOején, vall 
köztudomasuvá, hogy l ' Nem 1.ctközl Lenin Békedij 
!;liwttság áp nlis 19-1 és 20-i Ulésén döntötl az 19G1. 
évi d/jak odaftéleséről. A béke megűr1..éséé l·1 és meg
sz-ll,írdIUstiél·t fo lytatott harcban szel-zeU kimagasló 
é rdem eié l'! _ n béke több m{Js ne m z-e tközileg elismert 
lwrcos..1i között _ Dobi Is !v{,n, a Magym' NcpköztÚl'
S !l ~:\g Elnöki Tan:\cs elnöke ls réS1.csü lt ebben <.' ma
go,s kitüntetésben. Dobi Ts tvÍln , II vezető ú!I<lmfédi. 
CO!.! il nagy k.itün te té~t, SZCI'':ny mugntartás.~al. ,<I ma
gyal' népre hálitott<l á t, Ennek a fe[ fogásnak adott 
hangot a Miniszt ertanács elnöke is, m ikor örömmel 
á llapftoUa m eg, hogy ezzel u kitüntetésssel a szocia
lizmus ut jára tért dolgozó talusi nep, és egész népü nk, 

erőfeszitéseit is elismerték, 

• 

Az ÜIIIIC p i köuyuhét alkalmábóL láttak napvilágot 
. Dob! I stvánnak; "vallomás és történelem" cimú em
Uik i ra ta i. Ez a kÖ/IYU llem csa/: egy e mberi élct Jlum
kaját, életét és küzdelmeit vetiti elénk. hanem egy
bell az egyéni élet keretei fölé nőtt kö;;ősségi erőfeszi 
tések arányait is magara ölti és megles/esi ri. Dobi Ist
ván a hajdani társadalmi réfcgzödés mélységeiboI l ő rt 

f el és jutott cl a kollektivunu!rt feleMs államférfi 
életének j elent6s magaslatára, Ipali. illetve mezogaz&l
s6gi munkasból vál t a magyar dolgozók ó//amanak 
els6 szcimú fele/ős munkásav«, a Magyar Népköztár~ 
sascig Elnöki Tallucsá na/: elnökév/!. A magyar uni 
tdr/usOk egész közössége, mel ynek a lelldismereti sza
badság sze llemében foga nt 1H?gy évszázados küzdelmes 
múlt ja fo l yamáI\. a haladásel!cn('s, bIlkebont6, reak
ciós er6k részéről oIYM! sol~ megpróbáltatásban és 
IUÍl ravettetésben voU része, - tisztelettel kÖSZÖlIIi 
Dobi I stvánban, az El nől;! Tanác, clni.il.:ének s:em,q· 
' yében az emberi s:zaoo.ds6gjflgok. a béke és a hala
dás, llCmzetközi elismeréssel kitűnt eteti, bátor har
cosat, 

• 
A Népköztársasag Elnöki T.1no'lcsa Kádár Jánosnak, 

a Magyar Forradalmi Munkás- Paraszt Kormány el-
, nökének - 50. születésnapja ulkalm~ból többek kö

zött n szocialista MagyarorS7"úg épitéseben szerzett 
kimagasló é rdemei elismel'éséül "A Szocialista Munka 
Hősc" cimet CS a vcle járó "Ma gyar Nepközt.á.rsaság 
l!: I'demrendjc" ki t ün tetést adom:ínyozta, 

"Ez a kitüntetés annak az áld ozatos munkának és 
harcnak e lismerés<! _ mondotta többek körott a ki
tüntetés átnyujtúsakol' Dobi István, a7, Elnöl<i Tanács 
elnöke -, ami t egCs7. c! letedben a munkásoszt.á.l}', a 
dolgozó nép, 11 magya r nemzet telemelkedéséért !oly~ 
tattfl!. T udsz Qmbel'Ségcs len ni , m el'\. igaz em be r "asY. 
Tudsz kemeny lenni, ha ke1l, mert lelkescdsz a nép 
Ugyéért, m er t s<:e reted ~L dolgod, embereket. szereted 
$welalista hazánkut " . . 

E ta lá ló szavaknúl hivebben aHI.( lehetne ViS57.:1-
t ilk rö7,n[ egy emberi élet sajátos értékei t . lVii m ugyar 
unitá liusok is örömmel csatlakozunk a köszöntőt, 

s7.éle~ táborához és további felel össégt.cljcs m unk;',
jához tartós egészséget és sok siker t kívánunk kor
mányunk kitüntetett e lnökének, 

4 UNITÁRIUS eLET 

Dickens unitárius kapcsolatai 
A Bek .... Vil ;i Htan;ic~ al. id 'i e:<~\(>ndú m~<:mtékeTk

loci kŐ7.é wrolta a DLeken" ':',,(ordu! ,t 1_. ~punk múll 
5d.mábun m Ul' megemlékc:t. lÜnk a nagy a n :01 í ró ir 
dalm[ m unkusságarol. • o-

D!ekens, amint ezt R V. Holt, cgykorl o:dordi Pro
re. ... ~.zo rrm nag.I' munl;{.jában meg(.llupitQlln. életenck 
('gY.lk .~z(lka5záb.an unit,.'í r iu5 voll. (B. V. Ho[l: T he
U1Hl'1rIan Contnbulion to Soci,.,1 ProKl'l" ~ in r:ngl;md. 
Londnn . 19:J II. 26. 1. ) Dickens nmel'ikai ú t jll sonln is
mrrte, mcg a7, a m erikui unltá riusok akkori gellemi 
\'e7.ctúit. Köztük \'olt C hanning, II pl·édikátor. Emmel'
$On, II fil07Ó~US és Longfellow, lll. ismert köllő. Long, 
fe!tow és DLckens barátsága egy é leire megkötődött 
ez alkalomm al. 

,A merikai útjáról ha7.alérvr D ickens c!open Chan
mng h alála évc!ben, l 842-ben lép be a londoni. LiUle 
Porlland ute:1i unit<irius g)'iilcke7.el tagjai közé, Rend, 
szeres hallgatója a gyülekez-et városzerte isme:'t pap, 
jának, Edward Tagarl-na..'<, Dickens Tagart gyüll~ 
kezctével való kapcsolnta idején irta és ndb ki re
gényei közül n két legjcl1cg~.ctescbbct: a Karácsonyi 
énc/.:-cl (Crist m as Caro!) és II Nellé: idök-et (H11rd 
T imes), i\ Dickens és Tngart esal{Ld között meleg, ba, 
1·{otSÚg sz:ílai ~~övődtek, Amikor D ickensék a svájci 
G<.'nfl:cn lak tak hOSSZ.1bb ideig. meghi\'ásukra Taga~, 
l!!ok núluk töltöttek nyári s7.abadságukat. Dickensnek 
" Inndoni Little Portland utcai unit:'lrius gyülekc7.etlel 
való kapcsolata és igy u n itárius egyh{lZi tagsága is 
,mnak kiivetkeztében szűnt meg, hogy elköltözött en, 
nek II Sj'ülekczetnek a kiimyékél'ő l , Barát_ága 37.on
ban Tagart unitárius lclkés.,zel továbbra 1<; fenn ma
radt. Utoljúra Tag,l1'tnGk erdélyi utazáq elött lalo'll
kozlak. 
Tal~(1 rt lclkés7~ az angol unit{u'lusok központj{ma};: 

relkél'ést;!'e 1358-ban elindul1 ti? e l'delyi unitáriusok 
megJütogatá~:h'a. Utja sonjn sok crd('kes t.1paS7ta ' 
lalot ~;(t'l'l.ctl. Az angol éj; a maP:Y<H' unitúJ'jusok közt 
létrejött egyházi kapc_~olatok egyik a lapvető munkása 
éppen Tagar! volt. O javasolta, hogy nz angol unitá
riusok leolÓP;lai fakult:isai alapítsanak ö~ztöndij!lt a 
magyar unitúrius lelkeszck to\'abbkép71!~él'e. Az elS!! 
ösztöndijas magyar le l kés7~ Simén Domokos. 1860 őszen 
l,ezelte meg anl!lia i továbbtanu!ását. Tagart aronban 
nem étte meg útja Ayümö1csének beéresét, Kolozsv[,r
!'ó! hazatérőben . a belgiumi Brüsszelben, váratlanul 
elhunyt. Útjá\,0 e!kisérlc volt Luci nevü te,ínya is, aki 
hosszt! élete fQlyamán még többször dl:Hogatott a tnfl

~yar lln itúril1s0khoz. 
Az ;:Ingol 1Initá l'jus tör téneti 1.lrsu!at Tl'ansaelion 

címen kiadolt 1944, évi é\1>önyvében .1. M. Cond l. 
Oickcn~' Unit.u·ian Minister C'imu tanulm .lnya értékeli 
Toga !'\ munkájiLt és írta meg DIckensei Vll!Ó kop~o
latát. 

Dickens a m aga iroi eszkö7,ci\'el támo;!:l.tla a ko!';.'!
beli elmaradt társadalmi viszonyokat bldló t .... azo
kon jflvítani akm'ó személyiségek türck.l'éseil. tr'S éte
sen áHá~t foglalt London keleti negyedének rossz la
kásvbz.1nyai ellen . S, Smith ilyen ir;Ínyu m07.aa1n:.:íL 
tf,mogatva írta: "Mélyen megl'llzott fl nekem megkul
dön kék könyvének adal anYl1Il:!l. ALT:' gondo[ok" hOgy 
pamflcttN kellene knom ,Fclhiv,',s l1Z ~lI1g0~. nephez, 
11 szcgény ember b'Yermeke nevében' e,men . Támo~ 
Snlla a szintén unitál'ius Fie Jclen J(Jnos. porl;'lme~tl 
kér.\'isc!l5nek G f y {,ri munká l szab!llYOl.l11 ccl7.ó p
vaslutát is, 

D ickens awk közül való, aki a jelenben is n jö
vendónek dolgozrH, 

, 
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~ unitárius ember va.!Iru;-erk.őlc!O.i Cletének zsinór
mertékét at. <1 negy nagy ünnep hordozza, melyet ka· 
aCSOll)' husn~t, punkosd éS az őszi halaadás unne~ 

~é\'en wtunk ~mon. (Nagypén.tek ~rv~en .. ho~
uu,ozik husvclhoz. aldo:wcsutortok pedig pünkoSdb?,?.) 
II -en!onnán minden évszaknak megvan .~ ~.ag " ~

, . k ' CSOny teJen, husvét tavasszal, pWlkösd n~á· nepe. ara - o __ I k " .. , ,_ "_ 
hálaadás iJnnepe pedig OS~ -05= "'" "'-'.,-

~:e min'~Y megte.rcmtvén ezáhal az ~epek 
~""ens:.IlYdt az év köl'Íorgasában . . E negy nagy unn'7" 

• • _.. ~ 'ünk' han"ul"ozvan ezzel IS ki-pen urvacsora hu lS ... • eo:.. . ' 
elkec:!ó jelentóségüket. Minderuk unnep utal \-al~ 

~fanra ami az emberre egillé5ünkhöz szükséges ero.k 
giWllg 'tarhá:clt jelenti elP'üm"eve. a !~jlöde:> ,vonala
ban Ebből a szempontból kUlönleges Jelenlosege van 
pünkösd ünnepének; erre. ~.zere~ék m?St rámutatni. _ 

Piink.ÖSd II szentlélek kitöltetésének wm~pe. Az elso 
pünkösd alkalmával, Jeruzsálemben. ,a tanJtyá.nyok ~~ 
szesühek elsőnek a szentlélek áldásában s váltak ke
pessé ezáltal a;!: első keresztény gyülekezet létrehozá
S3!'a Elgondolkozhntunk azon, hogy az elsö keresztény 
gyillcl.eu.t nem korábban .és nem kesö??en jöt~ létre, 
mint a szentlélek kltöltetésének a napJan. Hatarozot
tan rámutat ez arra, ho&,}' a keresztény gyülekezet 
!étrejö\'ete!ének \'olt egy objektív feltétele s ez az 0i?
jekti\' feltétel teljesedett be az első pünkösd alkal~
val. a szentlélek ajándékának \'étele által. Nagyon l~ 
nyeges ebben az egész folyama tban az. hogy ~zok. :akik 
"ették a szentlélek ajándékát, il maguk egyenl !ru\'ol
tukban meuazdagodtak és megerősödtek lelki-szellemi 
,'onatkozásban azonban ezt az egyéni mh'oltukban be-. -
kö\'etkezelt meger6södést nem egyéni erdekeLl{. elomoz
dháslira hasmáltak !el, hanem egy test"éri közösség 
megteremtésére. S le\'en az igazság az. hogy a köZŐE>
ségnek a belső le"egője. atmoszférája. tartalma teremti 
meg azt a szocllilis rendet. melyben mindenki emberi 
módon élhet es munkálkodhatik. s amelyben az eg}ik 
ember nem farkaS3, hanem tesh'ére a másiknak. egé 
szen tellllhzetes. hogya szentlélek erejével felruházott 
apostolók éS mások; ol~-an RO~sséget teremtefte.l{, ami
lsen "oh az a bizonyos háromezerek ~'Ülekezete az 
e Lw píinkösd alkalmá\"al. vag}is tesh'éri. 

Pünkösdnek ez a jelent6sége időtlen, tehát ma is ak
tuális. t s nem korlátozódik arra az egy-két napra. mi?; 
az ünnep taM, hanem élesen rámutat arra. aminek 
pünkösd utan kelJ me!ctörténnle. r.!inekÜnk is szüksé
'!Ünk van Isten szentl~lkén(!k erejér~. A szentleIt'.k 
ereie azonban csak olvan mértékben tölt el minket. 
amilyen mértékben kigyomláljuk leU~ünkbő1. e mbt'r1 
bensőnkból azokat a gyomokat. amelyeket gyarlósá
.2oknak. téve.lYl!éselmek. \"étkelmek. búnölcnek SZO~
tunk nevezni. Tehát a magunk eróreszitésétöl. i~'f'ke
~tét6I, buzgóságától. tennivalóink felismerésétól függ 
ennek <lZ isteni adománynak. a szentlélek erejének a 
megszenése. Nem kapjuk meg csak úg}' magától. ér
demtelenül. MunkáH<odnunk kell érette. mégt:ledig na
gyon határozottan és céltudatosan s abban a mege:ró
zódésben. hosn' II hh' munkálkodásnak me!!Van a maga 
lO'ÜmÖlcsc. FIa azonban munkMkodásunk '"közben arra 
.2ondolunk els&orban. ho~, mi hasznát látjuk lInnal(. 
'·agris. _hOfO' "\oiszonzásul valakit/R vagy valalniWl mi
h'en elnl'll'Qk birtokába jutunk. akkor máris elillan 1I7 

áldás. TpllII(:szetesen a jelen esetben a munkálkod~ 
alall a ma.run~' benső embersé2"én vé!tzett munkálko
tl4"'fll 1(",1\ 2t)nrl(>lnun\c.. meh-nP-k célill hibáink kij::n:"Í
tása. rertl e~eeink. I ts~Z Szokásaink leküzdése. a7O'<-

egyházi 
~ I,m .. " a"JUal IIlbbot" .. l6.ad.iso1ll: 

tanádno :az IlU. ~ dr. J. L. Adams. 
at arn..n1ll:al ~"'.rd '"C.)"'fl...,., \...,IÓ!i:lal 
f;a)Wlt\lA.nalr. unllÚ'lus profesSzO,,", ny .. ,.. 
..... &hi,.Ut. aki .111:\" <1< ' 'eol<)&!.1 lI;~nI. .... 

nak a hál~-altató erőknek a kiküszöbö,ése. melyek sw
nyát . szeg.1k l~gsU'~b terveinJ:t. elképzeléseink, jószán_ 
dékrunknak, S arnJiy\!n mértekben sikeres ez a mun
kánk, olyan n"lértékben kapjUk ax Isteni áldast a sU'nt_ 
lélek erejét, ezt a drága isteni ajándékot S h~ valóoan 
megkapjuk. akkor van elegendő testi és lelki erőnk 
hogy dolgozzunk a mindennapi kenyéren. a ruházatért' 
a hajlékért CS mindazén, anUre szükségünk van eb~ 
a mi mindennapi életünkben, éspedig úgy tudunk 
munkálkodni önmaiunkért és önmagunknak hogy 
közben nem ártunk a szomszédunknak, munkatksunk_ 
naJ;:, embertestvéreinknek. Nem. men en is, a SZOm
szOOQm t.'!. látja a közös célt. amiért. mindnek munkál
kodnia kell. A szentlélek tehát egllsegt'sizo szellem 
mely a sok külön akaratot, egyéni szándékot egy~ 
Cogja. magasabb ~ntre emeli. megláttat olyan célokat, 
melyekér t munkálkodni öröm, boldogság es me.gtisztel
!etés. s ezenközben létrejön az a közösség. rnelsnek 
tagjait a testvériség szálai fúzik egymáshoz.. 

A Biblia szerint a szentlélek ,.kettÖS tüzesnyelv" for
májában száUott a tanftványokra. Vagyis .. kettös" 
missziót végez: megépíti az egyes embert, de úgy. hogy 
az közösséget tud teremtenI. Es "tüzes" jellege van a 
szentléleknek, tehát képes arra, hogy a lélekben létre
hozza a katharzist, a meglisttulást, elégetvén minden 
lelki gyomot. "Nyelv" is a szentlélek, mer t segit. hogy 
hirdessük az igazsúgot, a beszéden, a nyel\'en keresz
tül. A szentlélek ereje által értjük meg igaz;iban kará
csony jelentőséget s tudunk munkálkadnl azon. hogy 
bennünk is megszülessek az evangéliumi szellem; s 
erthetjük meg nagypéntek és hwvét mondanivalóját, 
mely szerint az áldozatok, egy gazdag élet ered .. nénye
ként. biztosítják a lélek örökkévaló, el nem pusztí tható 
értékeit, olyanokat, amelye.lt a sírból is kikelnek és ú j 
e~et kernek, 

Nyilvánvalóan megállapíthatjuk. hogy e IDikünk 
sincs még kész; nem vagyunk tökéletesek, sok a tenni
valónk. Pünkósd ráeszméltet erre a tényre s ugran
akkor ~szálJítja" a megépü!ésünkböz szÜks ogES. eleme
ket. Rogy azonban a mienk legyen eg)ik-másik eleme 
a pünkösdi léleknek, minékünk .kell keményen meg
küzdenünk éretle - önmagunkkal. Ha sikeresen kUz
dünk meg önmagunkkal ... jutalomképpen" megkapjuJ,: 
Isten szentlelkének erejét, söt - az Evangelium sze
nnt _ még ráadast is kapunk. Pünkösd tehát ewt' 
mutat; arra, amivé válnia kell a jövöben az embemek. 
Karácsony arra mutat rá , ami törtent a múJtban~ n~eg: 
született Jézus, Nagypéntek és hús\'ét is egr m~tbeli 
eseménv idéz fel' Jézus Krisztus halálát és új életre 
keléset.' Pünkösd ' arra mutat rá ami \"é az embemek 
válnia kelJ a jövöben. S ennek a jelenben mego..'an az 
elmulaszthatatlan követelménye. Nagyon fontosak te
hát a pünkősd utáni idők. mert ekkor válik el. h?g.v 
m it teszünk. mennyit é pítünk ónmagunko~ u~'! ho~ ez. 
egyúttal az egész emberiség ja" á t szolgál~a. HISzen. tu 
én önmaJ!am magyar emberséget nem fe]lesztem a le
hető le~asabb fokra, nem tudok semmit adni az 
összembenségnek. , 

De megépítheti-e a~ ember önmagát.. ~ egy puszt~tó 
háború az emberiség százmUllőit. \'agy eppe.n ~ eg~ 
földet megsemmisíti!? A szenUélek-nek e;Q.'Sel!eslt.") 
sxeIleme a béke erejét. a béke akarásá~ fokozza fel 
bennünk, S erre igen-i$!:en nagy szUkségünk van ma
napság. tljQnk "\o'ele. ked"cs Atyámfiai! 

BenC1!e "'á rton 
• 
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KUUl$l Enter lesl~·~rlhU.. ;I gyüleke
zeti ös.szcJQ,..,telek céljaim I~ vUe$P<>"' 
hann ".lánd~o~on. ' 

Kiss M, Ödön a körl tanácSI Iroda 
~$z<!11! Cl!y szép iróaslaDl! lámp.'\, jU\
mlOtt n,JAndék ul. 

McdJ:YfSl lswAnné, kecskeméti hl
\<Ünk. DZ onanl ún:aC$On.OSU~k aikai
mávlII hll$VIAlandó űrontall tent<'lt és ~ 
keh"ly,ö r ló ~l\'élál adományozo!l. 

0>;\' . :"i.~y Dénesm! tesl\>érünk. Rá
koshejl)"en. egy Sl!'p khitehl talPll5 
kenyér lálCát adom!nyozol1. 

A Jó nh"ü adak07.ót szeret! DZ Isten! 
LeJkhz aflal májUlI :!2--e1-én "{aID·::U· ... 

kuton foglaLkozlak /I )05\'6 e.~lend~ 
ben ese(h!kes "riza éVfordUló k!lpesan 
melwldobra vá ró I"nnh'alókkal (Kr\za 
JAnos vadróuáJ, Nt\pdallwoljtcmé
n)'Ci _ 1863.ban Jelentek mell' nyomta
tt'sban). Erre né%\'.., tervezet", dol:Roz.tnk ". O,lllalkoUlI I "zenlti,"Ü1 a z: é n ekezh>t 
az: unitárius I"l k t!sz:ek bl"ke.szo~ál:l.la
nak kH<lhé '"e1. ._"' ent ele ,: mag u n kb:r.,} 
eld t>numl .. szOClAlkmus é-pllö JeUege. 
nek é s humAnus , -ol UlMk bl ~on)'osSli
j:at . h anem a>;t Im lld$~unkb:r.n. nl).. 
a:ékl $1;olgll\a lalnkban. m ll.sok :1\ mCS!
~ )'őZ05 mlP\ be6Zélgetés~ \ nkben kö~pon\1 
felada ttá kell t ennI" - . !lllap ltona m"!l 
a INké nl éne kezlet . 

JUdlos f~Jór,h k~" e t rt a Petőf;l-rll.dló 
hlllus ::t-en de. 1.30-3-11: . Keleme n 
MUcl6s h6dm<2.k1drheb-\ lelk~ ","ol 
!lá latá'·al. , 

n .uOlT.U ",'K 

"'~ refor· 
orvOSta8_ 

Na,gy La-

Be ko r KArolY"é "'. Szabó Vllma "ar
<!} 'lI$ 1 sZ\lI " tés(l hlue.stverU nlc 6 1 ' e,'es 
konlb~n m"Sh!llt. A. rak C6kereU lurl te
m;otóben h elyeZu'k ö rok nyugato mra 
Pethő Is,," ~n püspöki h elynö k uo'aá_ 
la lll.val. .... 
Ulóne,~· Zs l, mondné , Schilling t10na 

IS é,,,,, k o rá ban elhun)'t. AZ elhuny t
ban Vajna Lajosné \"olt kOlou v1rt 1'16-
lIZö vet!JégUnk egyik \· .. zetŐ\ " édesanyjlI.: 
~yll.szol j a. A rarkasrétl temetőben Sle. 
le$kö ril ~U,"énel helye1ték ÖTÖk nyU
ga lomra. A temetésI u e "-lnút R. FI
lep Imre bUdapeslI 1t'l ké'" \"élezl". 

~'a ral:ó J óuer ko vác smesler. so é,""" 
k orab:l.n Dunapatajo n m~ghal t. Faragó 
Kalalln dunapataJi llyme kezetOn k b uz.a 6 
Pén1tArno ic.a édesap\:" n iuolja az el. 
nunytbilIl. Dunapala j l te mf:lönkben he
lyezték ö rök nyugalomra S "Itcze Ma ... 
Ion le.t kt!-.n SZOlgil.latá\"a l. 

Llplák Fer enc 76 é"es konlban Oj
Pesu!n elhun~·t. A temett!-s! u~rlanás~ 
Be-ncZl~ Márton lelk~sz I'~!lezte . 

On. P ohl MIb:l I~"1l" nm. Pap .Anna 
peS!~rzs"bell. pre~b;"!r meghalt. A peSl_ 
en:s~bel\ ll}'Ülekezet ej:}'1k lelá.!dgzal _ 
készebb taJtlát ~'esútelte .. I • ... 'l!t~ A~ 
EA!It.:tktI~ únls:.ta la r,!,,::<" re k~tetl 
,eri t ő l,. Sok egyé b m's a d o m llnl- önl 
nz arMl)'k ö:U"l'!:M'n átdásos emlé két. A 
'<:Zéiesk Orú rés""ét melle tt lefol}", teme
~ "$I SZertan3~t Hu n u J ános pestl6-
rlnc! 1"-l k~S2; , ·o!t:ez te. 

SUike i\ló~u ny. PQStnrneSler alla 
T i!rJé n 83 ~,>es k o r dban elhun.vl. A szór
\'3ny unhá r lus t>\( e lszl.elehSt'g~ben li 
áldo~atk "S2; , .. tekkel "ell ~.ttl e$YM
t unk te r helne:' hordOu\s.t~n . Mindig 
Ol, ,'nh. ahOl nUksé!' JelenIkezell. A 
temelésl &r.ena nást Szlsz .1án<» d unán
'ü1\ le lklobztor ,~geu.e. 

CS UUI J 1nos a Na B ud!opesten elhunyt. 
A lernetésl &r.ertanást Pethő Ist,-an l)i1s
pIIk l h e l}'nök I"tgezle. o.ul>5l LM1io tesl
" érU nk a budRpe~t l I'JlvhuközSé. t b . 
PreSbhert'! bJ\ t~'l:l1 tl"yá !i%OlJa az elhun y t

""". I_OR1NCZ \" DE:\""ES to rd3! (Románia) 
unitári us lelkén ;;Iel~nck u t!""1xn" h1-
UI$d~nnak :ta. é,~!)en m~ghalt . _ A 
rnm'nllI! unl,ár1 ,, ~ lel ké'?l kar el::y l k 
1(,I:OOaadóbb tagját " OSt'I<'t,(' I'l benne. 
On-elQ'<!. h árom Na és tt"'!"-.!I't'l. _ k 5-
u<unk dr. Lőrinez}' ~-" k olQ:!S\'á'" 
teolÖj:\al tanár _ g)·lI.$loll~k. Temeté", 
mAIulI Hn ,"Olt a lO rd,,1 u"lt'rlu~ temp
lombó\. :t. ólord" l e.aUd l ~rrboltba. a 
"'Ule"'''-e! n8'"rn"k. ". elhun'" pap
l.ir.s.~l n ak s:éJe!k ö n l ~nv~t,. m~Il('{1. d r . 
}.;!.~ El"k pil ~Dö"'. dr. Ko\"lteo 1.31<» 
('''~'h ;\ tI töl('$ts-ö és s eb(' Fe r('nc k olou""ri ".pe",<!elk"~· ~ol~~h t "\",,1. 
.O~.. lr<:alml\$lll:nl könyllriUök raj

.ad · e" t mond ja m ('/:"'l tó U rad " f tu. 
~,11l). 
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