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HUS VÉTI IZBNEl'
Tavasz vau. A bosszu :r.ord tel zivabros puszt ításai u t.;i. u Ujra e~ ük lel künkbe u az éld lüktetését, a
természet éb redésekor. Vágyunk kj " nyitott természetbe. oH m il miodcn bllloJUnak, völgynek van s:t:cp~é!;e,
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•

kö ltészete, van m ég el nem m ondott próféoiája:
l.'!.\ 'llSJ, éb red i:;;en.
Ou. k.iot, at ' ébredö t avaszbau eltünnek mind az
alóad :Uyok, m elyek lU bent a zsufoU bazak tömkelc;:ebcn, a :.tá ró falak között eltakarjá k c!öIUnk az
élet supst;gcit. Eldobunk lWig unktól minden gondolatct, a gonduak rabtartó gondolataU és önfeledt boldogsággal t ű rjük, bogy a te rmeszelélet örök miszteriuma ' betöltse lelkünket. Az ébredö erdő derengő,
r ejtélyes homályáv.al, a Iclfeslö virágok nyitott, kehelynem.ükkeJ, a mezők \'cglclcD zöldje hivnak, kisérten ek, bogy ,' elük éljük a célok tudatos, n agy élelé ..
OU künn n in cs tör ténelem , egybá~ á llam ri vas pá n tolva u ist eni eg re, az öriikkévalö idiire; az újjá sz ületésnek, ilo;,; é let leheletének titkos s us ogása feledte t otthont, foglalkozást, életkijrülmé nyt és mi diada lnúmo rba n triumfálunk a t~ rmCszett el.
&; megis ... ! Különöse n , m a, a vil:igváUozások
m egkisértö napjaiban, mily sokstor Iátju.k üres nek,
t2 rlalmatl3nna k a k ü.zdést .. Delefáradunk a kereses be
I~S csüggedő lelkünkben fe lha ngzik: a vég'l.etes miért?
H.:gltinoz. ~egr;yö l ö r m egfejlheteUenndl; látszó r ejt élyével. A lesújtó céltalapság, a bizonytalan márólholnapra élés, a té llen lenl.Ondás miérl.ie. Oda van
vésve ~ a szó ma az emberne!, e1borult tekintetére
I!S még lu ."Serühbé tesd cl " égzet es kor megpróba lö
pillan atait. Annyiszor, esodálkozva ké rdcuük: hol
\':ln , m i a. termeszet és a lá t ottak utan ~ is ,' a1nmely
r ejtett, titokzatos hatalomra go ndolunk. Ámulva
irig)'kedvo li;yeljiik a nagy minden ség megs:t.akitá~
né lkűli, törvé uYSle r ü, eéls1;erint fejlödő élelét s keserű lemondással szaba:dulni vágyunk az emberi élet
if.tszÓlag zav a rt, r end ezetl en bírodalma ból.
Mié rt? Mert elkülönitjük az. embert és a tennészetet. A n yo masztó, elcsijggesztö c rt é s épllen ennek
la elkü\ ijnítés n ek az eredmé nye,
A természet fogalma ma K"á ba öleli az-' embert. Az
unh'ersum és ember r észei egymásnak és a mindene·
ket t ere mtö Bölcsesség II fej l ődés, a tökéleteSedés
örok célja i adta az embern ek is feladatul. A termé!S~ te' !Soha m eg n em ta gad hatjuk. magunktól el nem
val aU~balJuk. Az ember fej ében hordozza. a vilagot.
Az ~gest I!sztronomía, a t erl11észettudományqk minden
rejte\ye benne van elO' go nd olatban Lényü nk!lcn van
a terméslet egész története !S ezért ' mi vagyunk prófétá i. felfede-zí.l.1 titkainak,
A te!m éstet at. emberben é l, öntuda tla nul tör,'énys.zeru életét u e mber em eli tudatra _ ezt m ondla.. bizonyítja értelmünk: e1nyomhatnak·e, rank nehez.edbetnek-e a mindennap i élet fájdalmas töMen ésel? lsmeriink-e lemond l1s.t , csüggedést, m egalkuvást
&. természetben? Nem be$zél -e
mínden könyv j Wa1;_
~g nál.. meggyözőbben a tavaszi ébredés, a sz~nt r:;eg~uhis . Úgy látszott a tél rid eg, nagy temetöjében,
~Igy látszott. bOlY elveszett minden. boIO' megbalt 82
e let _ Pedig a1 élet n em baltJ,at m eg: az élet örök. az
Het hten. Klbocdtja leh eleté t h mlntlcnek megújul-

nak: r:ik, virágok, lJ.egyek, völgyek örömben
nak. A te rmészet n em hzl, nem mutatja a
- r~jda lmlit, egyetemes Ilélért küzd és erejének
ban újjá szijll magá t.
H á t mi emberek. kik beleiartozonk a te észtt
be. K ik vllágmindcnséget bordozunk elgOnd~S
b1ll, mi elbukDá nk? tletűnkoek, ba elpuszt~nak
~u~k~8_ e~edmé nyel. szomorú jelenünk, ba elfeledi a
lUVO uromlgéretét: m egadjuk gyáva n magunkat,
bgadjuk, lábbal taposs uk emberiességűnket, az :~~
le heletct keblünkbeg? Eldobjuk kisbitiiségiinkben a
é~C: isteni erejét, mely ujra teremt tudatlan garoag~
sa gb3n egy bQItan alvó világot, mely a tudatosság
lcg-magasabb foká n lélekké ntmesül keb!ilnkben?
Nem látjuk az életet a maga gyözbetetlen.segében
a~ é bredó természetben? ru életet, mely győzö, . csak
diadalmas lehel, meri különben nem lebelne éleL
i\~egtörténhet-e a pusztulás, az elmulás, ba megértettuk, hogy az élet yéglelen mé lységű tenger, melybeu
a ha lá l csak egy bu}lá mfodol', aláforduJás a rejtctte bb valóság megé rtése felé.
Az é let folytonosság ával, szépségének, isteni eél·
jának gondolatában, a gondolat megélésében egyedfil
az ember Jézus tudta h a rmonizálDi !z élet l.ünavarál.
P.S ba az O életén, mlDt lelkünkbe világítO sugiroo
keresztü l nézzük az é let esem ényeit, a szomorú le-su jtö jelenségeket: a szépség, a célulossig, ~ el ' nem
múló élet régyében ragy~goak fel. A mostani kenetlCD vél"keresz,tség megtört életeken, kétségberse«. szjveken k eresztül mutatja meg , hogy életünknek csak
2 nn)."11>3n van é rtéke, aIQennylt meg tudunk valósítani
ebböl a J ezu si, ke r eptény é letidealb61.
Ne az üres sírban k eJ:eSSük vakon a názáreti Jézust, csak !SZemeinket nyissuk fel, csak figyelnünk
v izsgál6dnunk ke ll és ö megmutatja örökké élő ma~
~á t. Klíízi lelkünkböl ilo. me.&:~okottság, " mindennel
elégedettség, a m eghunyáli&kodás kufár nyugalmát,
vihart korbácsol fel lelkünk közömbös mélyébOl. MegmutatJa. magát, bogy véle együ tt a tiszta hit, az igazság, a b eesii.let. az CI nem muló élet diadalién kü~
ve, mi is megfeszfttessük magunkat.
Közel két ezer éve üli a kereszténység :If feltámadás iinnepét és m ég mindig a názáreti Jézus .testét
keressük. N ~m akarjuk m eghallanJ a szózatot: ,,0
n in csen olt: feltámadott!" Hiá ba keressük az elsárgult lapok legendás írásaiban : basztalan kuta(Juk az
egylláza.k pompasze rü megjelenítéseiben: nincsen ott.
Nincsen be llDe az eliHn sok szabály gonaa" üdvözitó
erejében, banem feltámadott, m eg sem baU: ott éJ
ben_ne az emberben maga ban. 2letc, mllDkaja, felfanlad ása: maga a k eresztény ember. Lényegét, egyénJsé;ét ö épiti minden keres:té ny embernek, mert az
ember élő valóság. n em puszI.!- tárgy, mely~ ideigoro.iig mozgat valamely titkos szenem. Húsa, vere nem
bünűs, örd ögi aJkotás. Volt idő, amikor hitték, sokan
m a. is val!J.ák: a t est bltvány aDyag. a~ érlelem DáUó
arany por rajta, a lé lek az, mely ég i benne s tovább
él DlImnye i honában! De ba elfogadJnk ed a felfogást
m ég r em ényünk sem lehe t. bolO'_ valaha is megé rthess ük a fe1támadást, .A haJál örök rejtély marad !S e
földön hlá ha minden küzd és, hasztalan minden mllnklL
De ha nem szedjük szét értelmetlenül az emberi,
h a. együtt hagyjuk a tesiben a lelket az értelemmel:
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akkor m.egértJük az éle~', mely ö röktől fogva vou.,

amely soha egy pillanatra meg nem szűnik. mely soba
önmagát nem h;métli, hanem f ejlödl k, baJad. Tünd6ri
mestSvé r ilik amenlll' fidvéril, eu pokol S%envedé·
soJról sroló babona. I'Ilegér-tjük ~ e mberi II ....?ga egységeben testestől , lelkesüil, értelmével cgyuu.. mint
616 valóságot. mint aki el nem vcswd, ~cg nem balbat, cs upa n változhatik. Multját ma,gaban hordja,
maga. egy é lii történelem s évmillió k (ejlöd ési eredményeit lá rja cl6nk jelenében . .JÖv ojo bár ~?,-eret1on.
Ismeretlen, mert egy új teremtés. do ldeJégltl ~elkank
V'Kyódását, m eri .. megJ evö alapján teremti ÚJ formáját.

H át nem felemclObb ez az elgondol ns, melyet ,az
élet é rlel

bizonysággá be nnünk, m inden vak hitnél.
minden si vár kételkedésnél? Munká D~ e_ t~dat,:a.n
nem a. biintdés, vagy jutalmaz:is érzetétöl fU!rll:o. Kuzdünk, dolgOl unk, szenvediink. bogy tökélet esebb fo:
mában, &ökéletesebb élete~ éljünk II lá~ÓI~gos elmutás után, h ogy í«y közel jussunk Hoz'Z3. ki maga. az
örök Tökéletessél'. II vé~en t let.

-

T évedh etlink-é II íeltevésünkben? Nem lehetséges!
Ba lévedné nk. úgy az éle tb e veteU bi~iinket .veszit en ök el! Több bizonyságo t a feltámad ásrol ma ugy sem
kaphatnánk, Az é let olyan. mint a nagy óceán ~iállú
földréueivel. sok-sok sziget világával, nil a kiálIo részeket. a szigetekd ismerjük csu pán. A vl1'ek v égtelen mélységei, m elyek pedig a kiálló részeket e~
nlIÍssal összeköti k elóUünlc rejtve vannak. "tppen u gy
vannak az életnek rejtett ré~et m elyek összcfügltenek az á ltalnnk ismert tényekkel, csak ho gy mi m ég
nem ismerjük azokat, de azért s~nki sem á llitba tja
l>olty awk no léteznének Az ismeretlenséget, tudatlanságunk", a!onosíthaUuk-é a nemléte1:éssel?
•
Bölcsen teremtdt mindent az n r , d e tudatlanságában csak keveset érthet az ember!
A feltá madásnak naf:'!' ünnepén OSZOljOD el " k étség borúja szívünkröt IW qrömmel fogadj uk a husvéti i7,en etet : az e nyészet v ' ltoUis. a feltámada s egy
úJ, tökéletesebb életálla!lot 0 , a názáreti Jézns valóban feltámadott, meg sem halt. m ert "semmi m eg
nem bal, minden csak változik egy örök léten át!"
GYÖRFY ISTvAN.

Hirek

,

az els6 anltol unilArius lclkész. nkl meglátogatol!
minket ft háboru után. Gyü.lekezete Londonban van.
Etnöke az angol Unitari an Service Committ.ee-nek
(Unitárius Segitő Blz.oitságl. Generel Assembly t..'gja
s hozzánk tájékozódni látogatott el. Mintegy két hetet t öltött k:ötilnkbcn s ezen idő alatt kedv....:s~gével
é, közvetlenségével sz.ámo, barátot szerzett. Meglá_
togatta debrec::eni C$tyházközségünket, hol igen kedves é!l sikerült templomi ünnepség keretében mondo~t ~édet, melynek során beszámolt az. angol
Unt~u.sok helyzetéről és terveiről. valamint tiszta
unltánus beszédével erósltette a hivek meggyőződé
sét. Debrecen föispánja és polgárrnestere rogadta.
In.ne n kocsordi egyházközségUnkbe látogatott el, ahol
szmtén Szép templOmi gyülekezet jelenlétében tartott beszédet. Ez alkalommal üdvözölte G . Grieve
l~lkész aty.ánkfi~t ft kocsordi r eformátus lt-lkész, 8
község fÖJegyWJe, a politikai pánok képviselői és
lermé~etese,:,- a kOCS?rdi unitárius egyházközség lelké:s2:e ts. Gneve lelkesz utyánkfiára mély benyomást
tett n fal':l. unitá~us gyülekezete. annak buzgósága.
mel~ a gyulekezett éneklésben fejez.6dött ld. legmegkapobban, Angol lelkész atyánkfia ~gliI.togatta a kocsordi gyülekezet betegeit, hadiözvegyeit és Arváit
vala mint a hadifogságban léVők h ozzátartozóit.
•
Budapesten az istentisztelet keretében szép beszédben szólott a gyülekezethez. r észt vett a n6s:zövetség teáján és musoros ünnepélyén. F elkereste hazája követét is. A köztársasági elnök úr fogadta kihallgatáson és tisztelgő látogatást t ett Balogh I stván
mi niszterelnökségi államtitkár umáL Az American
l!nitar ia n Service Committee budapesti képviselőit is
felkereste. Tisztelgő látogatást tett a vallás- és közoktatásügyi miniszter és politikai álla mtiUnir uraknál. Meglátogatta magyarkutl gyenneknyaraló te lepiinket.
,
Grievo lelkész atyankfia látogatása valamen yr.yiÜnk számára nagy élmény volt nemcsak azért.
mert e1.só.ké nt jutott el hozzánk. de azért is, mert
cg~ ~yéni~géből sugárzott 1'1 testvéri én,és, Hiszszük. hogy ugyanezt ér él.te mel': bennünk UI s
ma~ar unitáriuzmus mel':értó tamoeatója lesz nemz{!tközj viszonylatban ezután vénendő munkássága snrán. A magyar unitáriusok szeretettel eondolnak rá
és · remélik. hogy még visszatér hozzánk,

a

.0\ budauesti egyházközsélt a P énzi ntézeti K özp rmt

Unitárius istentiszteletek vidéken : Sasha !mon búsvét első napján d. u. 4 órakor a Kossuth-téri. iskolában. Rákospalotdn busvét e1sö napján d. u. fél 5
órakor-a !"tAv telepi református templomban. RákosheDuen .husvét másodnapján déli 12 órakor a reformatU8 unaházban. O;pe.!ten husvét máSOdnapján d ,
u. 4 óryLkor a Szant István-téri ~rormátus templomban. Mm~en egyes helyen IÍrvaC90rát is osztanak.
. Meghlv6. A budapesti unilár ius (2)'házkÖ7sée: ápn.ili l 3-án. vasámap. délelőtt II órakor az espc:rcsi
~álat alk.a~áb6l a K oháry-u. templomban tartja
évi
kozgyűlését, amelyre minden ~dótizctő
tagot atyafiságos szeretettel meghi,v",~1941. március 28~ Barabás István s.
:K álmán S. k. gondnok.
A Duna-TIS7.akÖ1J Unitárius S7-órvánv1947. ~orilis h6 4-én d , e. II 6rakor.
közlO'\llést tart az Unitárius Misszi6
.. I~.. H 5gycs Endre-u. 3. szam
j Ic.
a kozgyülés tagjait szeretettel mec:hlvSU
1947. március hó 26. Dr. Csiki Gábor
. k. tsperes.. lelkés~ Fejér Domokos s. k . Itondnok.
TárgySOToUlt : l . Lclk~i jelentés, 2 1946 év' zár
számadés, 3. T inluiítás: gondnok~k
p~esb~te~k
pénz;:r os. jegyző válao;.ztása. 4. 1947. ~ kÖlt.séINet.es.:
10
aJtYlll:ntcken a Koh.!u-v-u. tc-molomban délelőtt
6mkor Istentisztelet és passio éneklés l~
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utján kölcsön!; kapott II Koháry-u. ~ékház tet5he lyreállításá ra. Rövidesen megkezdődi k a helyreállltó munka.
Esperesi vil.Sgálatok folvrlak egyházközseeeinkben
s azok rövidesen bcfejezödnek.
A Bm ssai Sámuel UnUá rl u, lfJul'a.gJ J:uesü1et
tisztujító kőzgyúlést tartott, Elnökke: Gidó Bélát.
alelnökké: K iss Józsefet, rőtitkárrá: Bartha Zoltánt
vó.laSl:tották meg.
A 345. sz. J á n o, Zsi~ond Cserkl.sz- c.s.apat április -h6 19-é n. szombaton délután 5 órakor táneeal
egybekötött műsoro, délutánt r endez a Koháry· u.
2--4. sz. alatti
tanácsteremben. melyro
kedve~
alydnkfiait é!! az érdeklődőket ueretettel meghívják.
Az U nitá ri us Nószö vetség minde n hónap második
szerdáján m090I"OS délutánt rendez 5 órai kC7.dettel
a Koháry-u. 2--4. sz.. alatti tanácstermében, mely alkalommal unitárius Irók és mOvészek szerepelnek. Az
el.s6 műsoros délutánt március 12_én tartották s ez
alkalommal GyalJaI Pap Domokos tartott Igen érték~ előadá st és Egyed Baláz9 atyánkfia a dott el6
nagy sikerrel énekszamokat. A legközelebbi mOsoros
dé tutánt április 9-én tartják
Gyarl s:z6rványunkba.n á orilis hó 20-23 napja in
Istentiszteletet. lelkészi szol'!álatot és fl hivek meglá togatását Kereki Gabor lel kész végzi.
Na.gypénteken a Koh áry-u. templomban fl passiót
énekkar énekli.

,

Miért hiszek a haladó unitárizmusban.
Ezen

3.

e imen

közöltűnk

lapunk eb6 számában

nyilatkozatokat az: amerikai ta rsadalom vezct.ó személyiségeitől, átvéve azokat a Christiah Reg!stcrból.

Ewk a nyilatkozatok az unitárius szellem térhódltú.:sainak bizonyItékaI voltak. Ebben a számunkban ma-'
gyar urutáriusok nyilatkozatait adjuk közre.
Dr. Daniel Gdbor ügyvéd, egllhd.ri /őgondnok
.helyette.!:
Annak meiáUapltása, miért hisz az. ember vala-

ben, nem oly egysrerú, hogy arTa beható gondolkozós
és önvizsgálat nélkül fel elni l ehe tne. Az. ember d.i..$1:cernil6 képességének. látókörének természetadta korJátoltságá nál fogva hisz néha olyanban is, amiben

való hitének okát kell6kcpp és más által érthetően
megokolni nem tudja. De másképp van er. az unitárizmusnAl és aki hisz az unitárius vallásban., öruna-

sától hisz a haladó unitárizmusban is, mert a haladás az unitárizmus szellemében foglaltatik. A lélek
egyik tulajdonsága a felismerés képességo. A feUsM
merés azáltal megy végbe, hogy bizonyos tényeket,
erőket, adottságokat,
anyagot kiemel. megkUlönbö"tM
tett, majd r ájön ezek közt bizonyos hnsonlóságolaa
és kapcsolatokra és e2;ek alapján csoportosít és egyM
ségeslt. Ezt a folyamatot mutatja a tudomány haltlM
dása és ha vispagondolunk a hit és vallás általános
-rejlöd~séle,
úgy megállapíthatjuk, hogy ugyanezt a
folyamatot mutatja a hit fejlődésa is, melyekként
jutott el a Jézus Krisztus által hirdetett tanokhoz,
-az egy Isten fogalmához -és ekként fejlődött a valódI
domokratikus egyszerúségú unitárius vaUásig. ~ tovább tejl6di.k, úgy a tudomány, mint a vallás. A tudomány eljutott a világot uraló egységes őserő Isten
fe lismeréséhez, a vallás eljutott a mindent uraló egy
lsten fogalmAhol!. Ma már lénye gileg csak két feltoM
ds áll egymással sumbcn. A minden elenyésztét
hirdető d efetizmus és az örökéletet hirdető, építi5
egyház. Aki hisz az örökéletben, annak ·bármilyen
·formájában, nem lehet defetista. Aki hisz az egye~
düli, egy, örök Istenben, aid mindent ural. mindenütt
és mlndenbenM megnyilatkozik és közvetlenül je.Jeb
van és aló. hisz Krisztus tanításaiban és vallja a
~~riszlus1. erkölcsöt, aki hisz ezek tiszta és egyszeru
l ~azs~g8.lban és ezeket gyakorolja is, a"t csak kercptény lehet. ts ha felfogja azt, hogy ezek, tételeik
et:yszerOségo ellenére, oly magasan állanak az emberi gyarló testi v ágyak és ösztönök és az emberI
korlátolt feltogás felett, hogy ezek megértése, ma M
gyarázata és hirdetése épp úgy, mint a tudományé
sz~ég7S és felismer ésre szqrul, megérti azt, hogy
m Iért hiszek a haladó unitarlzmusban.
Dr. Kemény Cóbor miniszteri osztáltrlónök:
A teltett kérdésMl nyugodt lélekkel elhagyhatM
nánk a "haladó" jelz6t, mert az unitárivnus magában foglalja haladás, az örök emberi tejlődés fogalmát. Ezt a tényt különösen válságos időkben ére1.~
:zük, amikor a történelem nagy fordulatai lelkületünk
itrmdolatvilágunk revizi6jára kényszer:!tenek bennlin:
1<.et. Ilyenkor a fétryértésektől. leUti zavaroktól clsoM
dort ember lázas Slet.séggel keresi a régi értékeket
hO.2Y azokat új élmények gyanánt álUtsa be a m<l~~
r ~> ]O~ésének me netrend jébe. Ilyen nagy, régi és miuM
<!tg uj érték az unitáriZ"ffius.
F erenc"t József j6 megérzessel nevezte unitárius
lqlr méll!

élt a lelkekben

a"t

](!me: a verita! unitaria. Három
iIItületése után kezdOdnek B7.
825hc n ö!szehlvott niceai zsinat
I ~IS ll,ItylényegO
az Atyával. a
KonstantinápOlYi zsinat pedig a
I<.t..enlszemélynek nyilvánitja. Meg:nületett
s.zentM
hflro~sl'l.l! tana.
_. Tizenkét évszhad h6sles útl<;er~sése következik.
Kl l. tk ozl'ls. számU"tetés, máll;lyahalál. I)ör tön. vall;y tömege!! kiirtás vár azokra, akik vissza akamak találni a
l('5(eR}· ... zerűbb út r a, oz első kercszténv kö1.össége!( átM
ldlsz6, tiszta életére.

A tizenkét évsúzadon át eU ·tot '-_
telmi erőnek csodálato, szint.ézIJ~ j ttc';;=-J mi ,é. érrenc, aki. életének csodálato
e ti DáVid Fe_
tatta meg, hogy életünk cgye~enm::tre~t\bel\ muiga z~got kutatni és a magunk tévelése'meekessége al
rése lirán is a megnyugtató megoldást
felisrne_
vallás '!'eg!lYUatkozásalt az élő élet egYség~~esnl. .A
ezért küzdi at a maga nyUgtalan lelkét
en llIt)a,
tGlmt és énelmi gátláson., ezért..
minden ér_
lC~ felismert igazsághoz, a ve~ élu~~a ~ egyet- I
mirc a maga gigantikus lelki harcain ilt Idi3:-hO"t s
hull r óla a dogmák minden korlátoU! . elUt: leből a fojtó nyugtalanságb61 követlwr.et.t .hlllnC~e. Ebélete, az eszmék: tisztázásáért fOIYtatottmtCmlv leUd
harca s ebből következett a világtörténelem
~Uan
ConstaDUl"; az 1569Mlki nagyváradi vita a~,e en unitárius eszme gYőzedelmeskedett. ·és 'ebbő~IY~g az
kezett -a tordai orszáSgyűl~ világtörténeti
. vetlatban is nagy intése: a hit hten a;4ndéka v~nyM
vllágme~á1tó.. elv ~or ha ngzott el a kis e~délyi ~á~
ros talaJ. közott, mikor Franciaorsz.ágban halálra ül
dözték és mészárolták a hugenottákat.
M
~vtizedek.kel ezelőtt a párizsi Mu-ee Louxem_
baurgb:m eg.y különös szobor ragadta meg figyelmem~. Rodin műve: Az lsten keze. Egy hatalmas
kéz biztos, megnyugtató tartással togja át a vl.lág~
mlndens~get. Az unitari zmus jelképének érertem ezt
az áttog? mozdulatot. Semmi magyarázgatás, semmi
botorkálás az ellenmondások rurzavarában, csak egy
a fontos: a világteremté$ és vilá~rmonia végilŐ
elve, Egyetlen sugarzó értelem' ad jelentőséget az
élet egészének, de a világmindenség részei sem vesztik. el egyéniségüket. Olyan egység, amelyben az
cgesz a részekért van s a részek a"t egészért. A haM
talmas kéz. .a vUágot össz.etartó elv senkit nem tesz
gyámoltalan szolgává, de résrenként is felszabaditja
a világmindenség minden tal':ját. ' Ez az unitáriz-mus
értelme, ez benne a vonzóerő. Ez a J!ondolat ihleti
meg a reformkorsuk póétaMprofe' IOrát Vajda pe-.
.tert, midőn evangélikus létére ls !I.Z egy Isten hltu
mellett tesz tanuságot:... lényegére nézve minden
vallás egy, mint egy az isten, erm a lélek, erJlI a viM
lág. .. valamikor egy vallás uralkodik a7. egész földtekén !I az emberek. .. mind te.n.vérei lesznek egyM
másnak, testvérek az egy éM Istenben ... Jókalt ez a
varázserő indította Adorján Manassén keresztül az
unitárius lelkület örökszép raiz.ára :<I ezért néznek az
örök vágy nosztal~ájával a"t unitArizm.us felé a:wk is.
akik nem· tartoznak az unitarius felekeretbe. Mert 8.7.
unitárb;mus több mint felekezet: a"t értelmes é9
iga zsá g~ embereknek a világnézete. Ha cr. a jeJent6sége megszünnék: ncm volna méltó ar. evangélium~
ho"t. nem volna mélt6 Dávid Ferenchez és nem wlna
méltó nagy emberi értékeket" kifejező nevéhez sem.
Dr. SzombatfatVII GYÖTrIV nu. miniszteri oszt61yf önök, egyházi tan.dc!o!:
Az. emberélet. ti lélek, a gondolat kizár6lagos
alanyát és birtokosát, az egyént korunk tömegatommá
tette. Az. áttekintheteUen Kollektivum rabsrol.gájává.
Ez nem volna baj, ha me.d'elelne az emberi tennészetnek. ha az ember is olyan ösztönösen Ismerne II.
Kö"tÖsség érdekét. mint például ar. állatok társadalmaban a méhek. Az ember azonbat:! a szív és ész jáM
télcsxere, örökös útveszt6ben tévelygő. Hol a"t ép vezeti, er. a fáradhatatlan téved05, boI ar. énelem. ez a
r,agy megtéveszt6 és önámitó. Sokszor .meg:z.avarodik,
va1Q' megbénul az értelem és ar. ösztön eldönteUen.
harca an latt .
,
M
. Pedi!! csak e.lfyéni lélek van s az ön~ek és köz
(\rdek küzdelme is egyéni lelkekben folYIk. Itt kell
t ehát az érdekek. e.gyensúlyát mel1:ker.c:'Ini. és megvalk
sítanl. (Ha ar. egyének ' fl töme/tben megfé~ledn .
valtY restek gondolkoz;nl, e7: melll1öveli II. töme:~
tök hatalmát. ~eken tardul mel(. me-nnVlre ~l.árd:~
mell! a társadalmi efZVensú]v. az eO'énl ~ ..~re~
I:\~S1/:hanfZia. Az egyéni szabadsá'!' elsorvad
t rn ndenképen el kell hárltanl. Csak az egyének egyen~
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l;ulykcresésO seglthet. KilWlmc Jelkilsme:re:te szabad~
slIgáért és. mini a vUágalakitó isteni munkában rés1;vételro hivatott lény a szabad és emberhez méltó

élet~t. nkában é9 küZdelemben örök serkent6je és
er&orr~~ a Krisztusi tanltás és ennek ItJl:vHágosabb
fogalmawsa, a. haladó unJtArlzmus.
.
Győr/II lswdn v. teológiai akadémiai tand,." e(fllhAzI tanácso~: .

.
. t l,"~"cntebb
egység az; élő hit, mm
..Az ló en
erő' kebelnek. istenes S'lPJtemn,ek
t:&zm;nyek. d O : a csöndes Názáretből indultak ut1

t

glori ~:ld:wnenetben a tömeg "Hozs{mnája" között

~~~~I~ be

Jeruzsálc'mbC... S

f~ között,

eó

feltámadt~

nem az

szivekben nem fl tanácstermek böJcsességé~' o hanem ott a' GoJgotén, ott a dévai szikla börtön
'j ngó

_.

hl.lsnek megáldozott lelkében.

Hiszek a haladó unitárizmusban, meri DAvid Ferenc, a lelki vakság, a szelle~ S'lPgén~g, avallasi
szolgaság \'er6 b,6se. a prófétála, aki koveUe lelkének hivő SZÓ7.atát akkor is, mikor füt.ébe zUio!0tt a. tömcg (eszitsd meg" ordítása, akkor LS, ott IS, nukor
anny( alkotás, egy fényes világ dübörögve bomlott
meg lábainál.
Aki négy évszázaddal megel05zve vajudó száza.dunkat hirdette s ezzel megjelölte az unitárizmus
életutjél: legyen szabad a lélek Wte, legyen szabad
az ember és az élet.
Az emberiség most éli történelmének legválságosabb óráit. Sokan - végzetesen rövidlátással - csak
gazdasági adottságokban keresik a válság okait, holott azok elsősorban az emberi tömegek lelki feszült ségében
csalodás zavarodottsá~a üti meg a
értik. hogy a keresztéo.ység második
végén, a müvelt..ség
~zázadában, a
mll.;.éSzi templomok
földjére, lsten
förgetege zu'
uulhatott. Nem
személyes hitük.
látszat keresztények.
dogmák, hittételek
szolgai
külső beavatko!isAtó; várták
volt batorsag\l:k,
hogy szabadon
sugallatát. Most
azután, mikor a szabadság vágya feltört ft tömegek
lelkébol, megbizonyosodott, hogy az 'az evangélium,
mely csak kills6ségeiben érint embereket, mely filozófiai spekuIációt, képzeletet, egyházi érdekeket foglalkoztat: nem a világ-ember evangéliuma. E kereszt
lf!ró, ktsértQ kornak csak egy evangéliuma lehet: az
('-lelnek evangéliuma.
.
Ez a kor lanuságra hiv, hogy két évezred hiába\"'1.1ó próbálkozása után me!1:J1lulassuk vallásunkat az
e:nbemek, minden Idónek hitH. amely
hit egy él05 hatalomban, .. lelkünkben szüntelen
teremtő I ste~en:

hh egy magasabb, eiért, kiküzdött életben'
hit az ember, ki teremtő hatalmában 'föláll a
LoOrból ;
hit sajátos gondolatunk és érzésünk értékében·
hit önerőnk elégséli:esséll'ében.
•
. E hitnek megvallása. élővé valósltása ft haladó
\1!'\,I.tárizmus legszentebb feladata: ezért hiS7.ek benne!

Az unitárizmus négy évszázada
ERY mozRalom, melynek alapvető Jellel'zetesséle
a változatlan és növekvo tlutelete ennek a biirom ve.
z.erelvnek (nem tant,ételnek):

e I ij s z ü r : t eljes uellemi szabadság avallbban
a iliUHel e khez és hitva llásokh oz való nolgai ragasz _
kodás helyeU;

m á s o d s z o r : az é rtelem korl átla.n alkalmazása
a vallásban a külső tekintély, vagy a mult h agyomá.
nya lra valu hivatkotás helyett;
h a r ID a d s z o r : n&gylelkü türelem a IJ,iIIünbüzö
vaJlns! nézetekkel és fel[ogásokkal szemben a hiU éte.
leknek, az istentlsd.eletnek, vagy uervez.etl alkobnány.
na:' eg)'5égesitese helyett.
(Earl Morse W II b u r; A. History or Un ila rl anism.,
Az unitá rmnus törtfnete cimű munkájából.)
Unitá rius ifjuság ! v il:í.gkonferenciát rendeznek
augusztusban Arcegnoban (Svájc) a Zwingli szövetsée: nyaralójában.
A konfinna ciui ü nnepélyt maius hó 15·én _ ál.
dozócsUtörtökön - tartjuk meg a budapesti egyházközséghez tartozó ifjakkaL Sz~retettel ,érl.esitcm az
érdekelt S7;ülóket és mindkét n embeli ifjainkat, h ogy
a konfi.rrná1ásra elökészitö órákat április 8-án dél·
után 6 órakor megkezdjük. Csak azok az ifjak jelentkezzenek, akik legalább 17. életévüket már betöltőt
ték. Barabás István lelkipásztor.
EgyMzközségünk képviseletében Barabás I&tván
lelkész és dr. Lá:z.ár János gondnok, március IO-én
résztvettek a pasaréti reformát us egyházközség fógo ndnokának dr. Keresztes Edének beiktatásán. Ez
alkalommal Barabás István lelkész üdvözö1t~ abeik·
tatott főgondnokol. A Szabadságtéri református egy·
házközség március 23-án iktatta be hivatalába Ka rsay Dezső másodlelkészt. Egyházközs:égünk részéről
Barabás István lelkész üdvözölte és abeiktatáson
Ko.váes Kálmán gondnok atyánJd'ia"is megjelent.
Húsvét első és második naoián a Koháry-utcai
és Hőgyes-u. templomokban az istentiszteleteket délelőtt 10 órai kezdettel tartjuk. Mindkét napon kiszolv
gáltatjuk az Urnak vacsoráj ét.
EljeIl"YZé..~ Vadav Veronik!'lt. Vaday Albert író és
neje, nősxövetségünk üv. alelnöknójének leányát eljegyezte K iss József állatorvos, ft · Brassai Sámu~1
ei!yesUlet alelnöke. Elhatározásukra Isten áldását kérjük.

.
Az é vi elöfitetési dU. vagy annak részlele. !)e·

küldhető az
elnevezésű.

.. Unitárlus ~let kiadóhivatala. Budapest,r
50.561. sz. oostatakaréJ...-pénztári cs?kkszámlára, !\ postahivatalokban kaoható blanco csekkIapon. Végre kaoesolatunk van hiveinkkel, s e kap·
esett csak az e[öfizctések pontos beküldése révén tart!'>atluk fenn.
'
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