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" A hit csak nemlélet, il Stareta! Itevés. A hit
csak Isieni Illell, a 51of.tet ISlent é s embertársain·
kat. A sz er etet megelo'lonlli a ' hitel. Felségesebb
nerelnl, mint hinni. A nerotot mindent ell/lsel,

megkön"yll, még II szegénységet s a ,halált ls. A
hit elkezdi

il

jÓl,

il

neretet elvégzi. A hit a töké·

Jetesség ' kezdete, il neterel 8 legmagasabb foka .
- ]éIUS ls nore telbör szenvedett halált érelIUnk.
Jézus őj parancsolatként adta ki lsten orsdga f ial·

na k

il

\%eretelet. A szeretet

il

val6dl subedság,

mihez il nolga.6"9 félelme nem járul. Szeretet
nélkUl nincs boldog ság il földön, "ilZ embernek legröbb dolga rsten! és embertársait Ileretnl."
(D6vid Ferenc: Kriil,Z.lu $ ors2696r61.)

Kedves Alyámllall
folyó hi október 22·6 n il magyar nép Ismét urnak
016 J~rul. Ez alkalommal Népköztársas~gunk Alkotmányához hlvon azoknak a helyi tanácsoknak a tagjait togJa
mogvá/asztani, melyek utján sorsa Intézését k6zveUenUI
kez~e vehetI.
A tanácsi tagságra a dolgozó tömegek legszélesebb
rétegel nyertek jelölést, kik felelős helyUkön az egész
ouzág dolgozó népének jólétét klvánj6k szolgálnI.
Felhivom hIveimet, hogy hazafias k6telességUknek ez
alkalommal ls tegyenek elegot és szavazatukkal t~mogas
sák azokat, akik hazánk számára a jólétet és a békét
akarják biztositanI.
Budapest, 1950 október 13.
Atyafldgos szeretettel:
Dr. Csiki G~bor s . k.
unitárius pUspökl helyn6k

AZ OLVASÓ HANGJA
szólal m eg la punk mai számának egyik k özleményében ,
amely reflexióka t fiiz egy ik mul! sz~mban m egj ele nt
cik.künkhőz. En nek a cikknek a visszha ngj!vaJ e szám unkb an érdemben az érintett cikk sz erzője ma ga fog '
laJkoz.ik. - Mi iti, e sorokban csup6n ö römünknek és
megelé gedésünknek 6haj tunk kife jezés t a dn i a fölött,
hogy az olvas6 is k ilé pett néma szerepéböl, aktiv munk a tá rsunkká válik , s igy törek vésünk meddő nem ma·
rad t. - A jővőben is készséggel nyitunk tág kaput lapu nk ha.sáb jain az ép itő kritika friss áramla tai el őtt,
me rt tudjuk, h ogy csak a lap é s olvasói k özölt fenn·
ánó .eleven ka pcsolat, az enmék és ötletek k31csönös
kics erélését biztosltó folyamatos összekö ttetés teheti
valóban term ék ennyé azt a szellemi légkört, amelyet
egy lapnak 0lv as6h\bo ra körül ki alakíta nia kell.
A m odern t á rsa dalomtudomány alkalmazott módsze·
rei k Ö2ÖU napja inkban m in d t ágabb és nagyob b tere t
biztosit az ú gynevezett k özvéleménykutatás eszközének,
amely a maga k isérl eti te repet ma. már a z é let legbé tköznapibb jelensé gel re is Igyekstik kite rjesztem . Ha ennek a m ódszernek a k özösség anya gi szükséglete ivel ka pcso1atos ki vilDalmaJ tekintetében van jelen t ő ·
sége, _ am it ta gadni nem lenel - mennyi vel inkább
kell azt a lkalma :znunk akkor, ha maga sabbrend il szellemi, lelki igény ei nkről, k ivánalmaink kielégitéséról van
nó. Az emlitett cikkben foglalt rend k ivül é rték es
ref1ex iók, _ amel yek et megszlvle1tünk és igy eke:lul
fo gunk jöv őbe n a gyakorlati megval6sltás $ikjára is
átvi nr,1 _ a hltéletl k,öve te imények kel ka pcsolatos kőz
véleményk u tatAs eredményének örvendetesen megnyilat·
kozó jeleit mulat jak.
Tuda t4bon vagyunk a nn ak, bogy a rendelkezésünkre

Á

ITAT

Az Istenhez az én n6mat,
Emelem kiáltásomat;
Hogy felkláUék hozzá,
Beszédem meghallgat.1l.

MindennémO szUkség b
Reménydsem csak ::' IS~:~:
lJJel kezem feltartom
S Bt égte honá nyujtom.

(196. n , ének.)
IMA
ör6kkévél16 151en, gondvIselö J6 Atyáml Hálatelt nlv.
vel borulok le eltstted, lelkemben felcsendUI6 zsoltárral
nivemben áhltat05 Imával. k6szönöm Aty.1lm, hogy eddigi
életem rendjén megtartoltál, vlgy~ztál re,tm. Segedelmed
gondviselésed nélkUl mennyire nehezebb lett volna "e:
lern, céltalanabb cselekedetem s reménytelenebb a boldogabb élet megvalósulásába velett hitem. Hála néked,
hogy a nenvedéseket, t~Jdalmakat ls Javamra tudod fordIlanI. Hányszor, leperg6 k6nnyelm tlnUtJák meg lelke.
mel bOnelmt61 és vétkezéselmtöl,
"
A Te szereteted, kllogyhalatlan JÓI,tgod áldjon meg
ezután ls anal a lelki er6ve/, mely képessé ten a Te
Igaz törvényeid betl:S1tésére, hogy ezen keresztUI válhas.
sak a Te ornágod megval6sftádnak Igaz sz6sz616jává
rendllheletJen munkásává mindörökké. Amen.
'

AZ IGAZ BESzlD , ..
)
Máté evangéliuma 5. rén 53 37. Yers.
ol ' • • legyen a II beszédetek: úgy, Cigy; nem. nem •• ."
Ez él bibliai rész - a föld6n valaha ls elhangzott _
legszebb prédikációnak egy . kls tejetete. A Nú,aretl ,ézus magasztos erkölcsi lanftásalt, Islen országár61 sz61ó
példázatait, ha egyáltalán lehet rangsorol nl, akkor min·
den mást megelőzve a hegyi benéd az. amelyalegkiemelkedőbb. Az Isteni törvény belöltése, eten keresz·
tUi pedig az ember Igaz boldogs~ga érdekében mondolla el Jézus a legszebb prédlUcl6C
A "hallollátok, hogy megmondatott . .• én pedig azl
mondom néktek •.•" visszatérő refrénjel mtlg6t1 az em·
beri é lei kUlönbötö megnyilvánulásaira, vágyaira és el·
ferdUlés eire utalva, megfellebbezhetellenUI mondja el Jézus az örökkévaló vallási és erkölcsi törvényeknek he·
Iyes Imagyar.batál. Minden szavábal kiérzik az a nent
meggyőzés, hogy tetteinkért nemcsak a megtéveszthet6
emberi, hanem a megtéveuthetellen isteni Itélet előll
is felelősek vagyunk.
'
•
Emberi, társas életUnk, a gondolatokat, érzéseket,
terveket klfeJezö szavak hatalma nélkUl elképzelhetetlen
lenne. kevesebb értéke és kevesebb értelme is' lenne
egész életUnknek, ha szeretetUnkel nem tudn6k szavak·
ban kifeJezni, ha hUUnk örökkévaló Igazs6gait nem lud·
nÓk szavakba formálni s a remény megtépett érzésell
álló szUk ös eszk özök, nem u tolsó sorban pedig lapun k
fölötte ko rlátozott terjedeleme az oksze rú "szellemi
tervgazd6.ikodés" leh etőségein ek k eskeny batA ri szab·
na.k. Drága hitünk mélységeinek feltá rád ra igye kezni éi
a gyülekereti é le t e seményeit n3ptárs zer úen regisztrálnl
négy nyomt3to tt oldalo n ugyanis nem kö nnyü feladaL
De munkánkat megkönnyiti és örömteljeasé teszi s céljainkh oz köze lebb visz, ha olva sói nk. - miként azt . "egy
sz6fV!ányunitá rlus" te tte _ irány tmutató szándéIuuk kal,
ötleteikkel javaslata/kkal segltségilnkre jönnek és V3'
lóban hH~k és egyház unk Irá nti égő szeretettől indit·
latva kln yil vánitják: " Mit k lv,ánunk, mit ·vá r unk. lapun,któ! _ "et től 4 kis mustármag tó' '', amely! hogy neJll hul·
loh k öves talajra _ 0.1.\ Ime a ballgatagságá ból kilépett
és a t.\ rgyi1agos krltli ka szavával megszólalI olvasó
hangja 18 jól es ő m6don b izo nyit ja..
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vlgetltlll6. balor't6 navak: nem gyógyfthatntt. ö,ömnek
" bM_lUk egy.,IInl kifejez6" tormaj. II b.lléd. 's'en
tfdlrlt.,,,., dr6ga • • 1köz II Ib.tI'd, mely vUagou6got
gyujt II tudatlan, ag éJtnaUj6ban. vlganta161t ad II k"·
,égelteda ui.eknek, uta. mutat II té"'8Iyg6I1:n811:. Tört'·
neimUnknek van egy 'apja euel II beJ_gp,,,.I: "Kossuth
b_sz,d. tjfogat6 yolt lsten kezében, 'et6t16 Hr. ••

Az unitárizmus hivatása

A tudomany, 10leg 6 lermész9ltUdom6ny tegmtlgestlbb
lohill emelése elOseg/tl a természet törvényeinek k.övetését. F-eltarja a terménel re jtelt Ill kal t és lehetOvé teszi
'ilIZ ,i!lzok szerint val6 élést.
Az Ideallzmust ls t6pl álj" a természet, lU élet tör,angotlo" S:r.écheny'é önmagunkba döbbené.Unk akar.t . ...
vényeinek felismerése, mert megmutilltjill ilIZ utat, hogyilln
Alonban nemuak egy nemzet. egy nép becsUletéemelk~dhetlk 6Z embe r a természe t fölé. hogyan haszIMk ,okm6r6Je. l onformAl6 .,.,_ II beszéd, hanem
ugyanaz ld egyén "elében II. J'IUS elért hangsCilyona n61hatJilI a természet JavilIlt, hogyan emelheti tes te, lelke,
szelleme e rOlt a legmagasabbra, hogyan lord/Ihatja ill
kl II b'tléd lonlo..lIs6l. A móze.1 ' -Ik parancsolat .. Ne
természet törvényeit, Igazsága1l, szépségeit 6Z emberi
'an€istodJ haml.an" uj ! ércelme' kap JélUS aJkain: "Ne
természet legml!gasabb kif ejlesztésére.
eskUdJetek .e a' 6Sr. . . . •• II földr. .. hanem le,9yen
SzUkséges az ls, hogy a termés zet Ismereteinek
il II b.néde,.k: 6gy Cigy; nem nem . . ." Al lsten otnfi·
mint összefüggő egésznek összefoglalása a filozófia I~
gMJiln val6 "etnek tell't egyik fellétele az Igaz beszéd,
vezesse az emberi. Ez Ol minden egyoldalúság lölé heh a mlnden~kéllégen relUl fill6 emberi megbftllat6s6g,
ry.ezl.
emelynek nincs szuksége eskUvésre, mert minden szava
A természettudom6nyt a dogmatikus vallásokt61 elv6a telje' Igatstig pecséllét hordotta mag6n. Felboml65·
lasztJ 6' az a h"tárvonal, amelyen Innen van l! problémtik
..ak Indul !mlndenütt az emberi ~uadalml rend, allol az
IeIderIlett, lúl pedig az - exakt tudom6nyok szempont .
. emberi beszéd ltftéke kétségessé válik. SzUI61 Mzban,
jából - azoknak lel nem derflett, titokzatos volta.
Iskolákban, az egén; társadalom minden sz61fisra méltó
Az emb?r lelke mélyén reJIO, sokszor elhalványuló,
"elyén, att amit az' I.tenl gondviselés klvfilldg és fildfisde sokszor ujult, fokOZOlI e rővel fella kad6 I~tenérzés, az
képen adolt az embetnek: a nemes emberi beszéd tisz·
'" hit : van lsten, - mindIg voll, van és kllrthatiltlanul
lességét és hltelremélt6sfigfit meg kell 6rlznl. , Minél tisz·
mindIg lesz. Ez "hlf', 6 tárgyi tudomány szempontjából
tább, Igazabb és értékesebb valakinek a beszéde, annfil
nem "tudás". Ezl a "hil" szó ls bizonyit j!!. A hit lehet
értékelebb at ember. Hamls él léha beszéd szomorú
az ember egész ~ényét 6tható szenvedélyes érzés, lelki
blzonys'g-Ie,él arról, hogy az ember könnyelmllen sárba
6télés, lelki bizonyoss6g, amely IrányI tja akaratát, csetapossa embetl mélt6ságának minden bélyegél.
lekvéseit, eg.ész élelél, - amely jellemét erőssé teszi,
AmazlSl, :egylptoml klrályr61 van röllegyezve, hogy
az életben küzdelemre nagy hősi tel/ekre képesiti, Mégis
egykor Blas nevO flJoz61usfinak egy fildozall lillatot kUl·
a hitnek és o hitet tételes dogmákba merev/tO val/6s.
dön allal a megbizatássai. hogy at lillat .. legjobb" és
nak: "lg6zságal", a természettudomány szempontjából nem
"Iegrosnabb" darabjai vágja ld és kUldje el nekI. A fitudományos Igazságok.
'
lozófus il nyelvet vágta ti és kUldte vissza a királynak.
_ Mély Igazság van ebben a történetben. Sokat tudunk
A tudomány, 10leg a természettUdomány köréne ~ táhasználni, .ok örömet, viganiaMsi, bator.agot tudunk
gulása úgyszólvan napról·napra szO~I!i a tltokzalos rej·
n:ere:rnl emberttir.alnknak beszédUnkkel,
de sok . seteirnek ' körét. Ekép a természelludomtinyok állal felderlbet ls tudunk eJteni. Illlet ösnetörnl, J6 sztindékot meg·
te tlen s lalán egészen lel nem derllhetO területen 13
semmisIteni, ugyancsak emberi beSlédUnk halalmával.
vall ás hipotéziseinek még mindig van uralma. A legegy1'6lUnk fUgg hát, hogy Jóra vagy rosszra haszntilluk.oe be·
szer(íbb ember ' sem mUl3d közömbös avval a kérdéssel
szédUnket. Régi szóbeszéd ls azt tartja: "Minden
épit
szemben: mily viszonyban áU a végtelenséggel, _ ml
Yagy rombo!." Jól vlgyéu Mt ajkaidrel
,
életének érlelme, célja, honnan Jötl. hová megy?
A tudás szerzése áldozatos munkát kIvan. Erre nem
A Nh'retl 'Jézus nagyon lól Ismerte a nónak. az
.mberl beSlédnek az értékét, mely az Igan'gnak és e. vállalkozIk az emberek többsége, amely nem vizsgál,
becsüleinek a hordozója és klfeJez6Je. 1'udta és érezte,
nem gondolkozik. Ez a tömeg inkább áll a dogmö!ll::us
hogy a beszéd ls er6: éprt6 vagy romboló er6. A kl·
vallás uralma alaIt, mint az a kisebbség, amely tudást
mondon beszéd, akleJtell sz6 Insplr61, Impulzust ad, cseszerez, gondolkozik és biráI.
lekvésre Indit. Hogy a kimondott szó nyomán milyen
Ez kél táborra osztja az emberiséget: a tudás s leleredmény, mUyen cl.lekedet, milyen tett szUletlk meg,
vllágosultság táborara, amely manapSág már nO, másft attól fUgg, hogV milyen bels5 er6, milyen belső tar·
részt a dogmatikus vallások t.tiborára. E két I6bor egytalom feJez6dlk ki navalnkban, beszédUnkben: ép/16
mást meg nem ért!, e!lenséges szemmel tekint egymásra.
Ez veszélyes. Egyenetlens égei szU,1, hábonlskodásra vevagy romboló. Jézul arra a bennÜnk Iév6 emberi er5re
éprtett, amely tlntán I.tenl, amety lehel, hogV még csak
zetett és vezet.
Pedig nincs kétféle Igazság: vallásos és tudományos
mustármagnyi, de amelyet
kl kéll feJlesztenUnk. naggyl kell tennUnk
j
Igazság. Az Igazság csak egyféle lehel.
bennUnk é. általunk n eg6sz
I
A dogmatikus vallás hlitalmas szervE!zete, az Egyh6z
n lsten országa. Ennek él célnak pedig az Igal
minden IdOben akadalyozta a tudomány feJtOdését és
lSnlnte szó, elengedhetetlen I leltélele.
Uldözte az újltókat, a tvdomány relormátorall. A tudoKedves Unltfirlu. Testvéremi
Az orldg t6vfirosfi·
mánynak oz Egyház ellenére kellett uttlt törnie. Ameddig
ban. ahhoz közelebb vagy távolabb. a te vallibol életed
a középkorban mintegy 1000 éven 61 6Z EgyMzé volt a
mindenkor ~"unltfirius n6rv'nyélel", mert mindennapi t.1t·
hatalom, leledésbe menl az európai görög, római mOsal életed rendjén több n olyan alkalom. amikor miii
veltség és sötétségbe borult It felvilágosul/ság. Ami emvalll.ú embettestvérelddel vagy egyUtt 6s kevesebb
beri haladás és a természet fölé emel kedés, azt a tu·
azoknak az. alkalmaknak a náma, amIkor a te unitáriul
dom6ny, 10leg a természelIudomány vlvta kl és nem 6Z
egyhhadnak a tagjaival lehetsz egyUn. tppen ezért kU.
Egyház, ami pedig magat a legnagyobb lőldl szellemi
lönösUpen vlgyfiznod kell arr8, hogy Illen otl zlg'nak
hatalomnak tekimetle.
törvényeit mindenkor maradéktalanni betöltsd. Ehhez tar.
Manaps6g, amikor a tudom6ny az embert hatalmtlssá
tozlk at Ign beszéd, Jézusnak Inielme. Igy rlJösn arra
teile és mindenki, tlz EgyMz embere is az élet minden
az Igau6gra, hogy · nincs Jó hit é. rOlSt hll, jó egyll'l
mozz tlnat6ban rés zesül a tudom6ny ald6saib/ln, Immár el6s rosn egyhtiz, hanem, hogy mindan hitet Jó embetek
kerOlhetetlen a tudOm6ny és vallás megegyezése. Amely
tasznek magasrtoná, kik klvl"Jlik elllmer61Unket s kikel
vallós ezl nem leszi, elOt!b-ulÓbb hallJIra villn Itélve. Megnem tInielhatUnk 8 n61kUI, hogy vallfisuknak ne ked"ez·
egyezhetnek abban, 6ml közös Igazságuk. Ilyen sok van.
nénk. Annyit vfir tölad az e"angéllum nellamén felépUI6
Ezekre al6bb ramu tatok. Az egyh6zillk engedjenek sztlbad
dhidlerenel unitárius hlleume, hogy ha raJl8d. egy6nl·
uttlt 8 fejlOdés törvényének, a ludom6nyos kultltás sza·
ségeden, kimondolI navadon, elvégzett munUdon ke.
bads6g.!nak, a szabad gondolatna k. Ne kössék magukat
'entUI Ismeri meg allilág unltatlu. valllisunkal, akkor
örökké érvényesnek nyIIvanIlotI dogm6khoz, amelyek brr6lat6t sem engedik meg. Pedig az Igazságnillk nem keU
lfissa meg 8 kUls6 nemi615, hogy e v811'. Igaz hillel
Uhekedan 6. töreknlk ma ls munk6lkotlnl at IlIen orlarMnfa a blr61atlól.
n6ga .éplt•• én, tllen lörvénvelnek betöltésén Unltfirlus
Azon a terU/e ten, 'Imelyhez a tudós mOszeref, mikroszkópJa, teleszicópJa, röntgen· s egyéb sugll ral fe lde·
U6",.'nYélel Igy emelkedik unlttirlul n.ó,,,'nyhl~8tfiss'.
riléS! nem vég ezhetnek, Jogosultak a lermészelludomány
-~
,
Igazsagaln lelépUtO filozófia fellevé sei és az ezel:.cm ls
Hunt! Jfinos.
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IIlapuló hll. - 31 2, hogy IIZ ember belsO Ist&!,étlése objektIv t~mesz', megert/sllást szerenen és ne tévelyegjen vel6s6gbe Urk:özO képtelen Itlnokbo.
86r II lermészettudom6ny Itnyegl érzék:szervelvel
"nyegl, véges mOszere ivei és ulpeszllltall módszereivel
nem tudj" bebizonyIllInI II végtelen Islen létezését. de nem tudjo beblzony'IMI Itzl sem, hogy lsten, e Végtelen Ertelem . nem létezIIc. Mindez nem Jelenti lili, hogy
ne hlg9yUnk Istenben, IIVéglelen I:rtelem létezésében.
Megha II tudom6ny megc610lja is II v!l6gnalr;. semmlböl
veló teremtése tényél és II biblia több m6s tételét mIn dez nem lIflcelmes II legmegeslIbb Erletem létezése
megc6lcl6s6rll.
Egy vll6gos. A veU6soknlllc: s az egyh6zlIknak ls VIIfOI:nal;: ke ll elfogadniok: II tudom6nyolc:, e lsOsorbM <!I ter-

mészeuudományok vllán kivül, kételyen kfvOl álló Igelz5á9&1t, <!Imelyek blzonyfték<!ll a technlk.o, 6l orv~i tudomány h<!l l<!llmos á ldás<!Il, " csIU<!Igász<!It eredményei.
Nem lehet elfog<!ldnl <!Izt <!I télei t, hogy ,,<!I tudomány
<!I teológl<!l szolgálój<!l", sem OZI, hogy Mrmely ember,
legyen az akárki, "cselJhot<!ltleln". Az ell en kező <!I V<!l16 .. A
tudomány előre h111/Jd és fe/lesztOen h<!lt II v<!lllásokrel IS.
A tudományos kut" tás elő tt nincs emberi tekintély. Egy
tekintély VM : <!Imi Ig<!lzságn<!lk bizonyul.
• (Folylatjuk.)
Dr. Újl<!lki GézeI.

Ho::ds:óJds
a "Vasárnap a sz6rványban" c.

cikkhe~

Al. alábblakban a "masodik nemzedék" nevében
és annak problémájheIl kelpcsoleltban szeretnék néha.ny
megjegyzést fűzni $1.. Weress J olán cikkéhez. A cikk
bója latja és fel!veU a. problémát, de 6 ds, mint annyian,
nem vonják. le a konklu:zi6kat. Sz. W~ J. azt ifja : " A z
unitArius öntudat (onnaltsahak kialakftása inkább a
m6sodik ne mzedéknél jelenthet nehézségeI. A szülö,
aki évtizedeken ál szórványban él, gyakran é rezheti,
bogy buzgó érzése nem pótolha tja. a közösségi élményt
és gyarl6 $UlvaJval nem birja felidézni az Aranyosvölgye a kolozsvári kollégium, a bomoró dmenti falva k,
a NFJtó völgye légkörét. Aki sohasem járt ezeken a
vidékeken, nem érezheti azt, amit mi. - Hivjuk segitségül ilyenkor azokal a könyve ket, melyek al. unitárius multtal f.oglalkozn!lk:·
,
Ime jtt a mellékVlá'gA ny. Világos, hogy Sz. Weress
Jolán - és sajnos, vele együtt lll. ,,~6 nemzedék"
majd minden tagja, a lelkészek jórészét is beleértve unitárius öntudat alatt tö rténeti öntudatot ért elsősor
ban, Ibolotl világos, bogy az unitárius öntudat ' hJtbeli
öntudatot Jelent és ke ll jelentsen. Ennek a <hitbeli ön,tudatnak pedig csak t(lIn~szai a személyes (közösségi és
belyi) élmények, v~ lam inl a. történeti mult. (Tévedések
elkerülése végett megjegyzem, hogy biztos vagyok abban, bogy az els6 nem2lE:déknek, igy elsősorba n a cikklróna.k és lelkészeinknek van hJtbeli öntudata, de azt
teLjesen mag6tól <értet6do va3am1nek tekintik, s n'em
veszik észre, bogy a másod.ik nemzedéknél ez: koránt·
sem olyan magától értetodo és természetes.)
Am~ a személyes élményt illeti, v iMgos, hogya második neouedék személyes élményei nem kapcsolódhatnak a Duna belyett ~ Aranyoshoz, 9t'JIl aJánosbegy
helyett 4 Hargit6hoz, s6t még a Koháry-utca helyett
sem a kolozsvári kalléglumhoz. Az elsö nemzedék tudomllsul kell vEliye, sót éppen a sz6rv ánygondozásb!ln
és a nevelésben tudatosan fel kell használ ja azt a tényt,
hogy az utóbbiak csak az ö személyes élményei, melyek segitségé.vel kUejl6d6tt sajit unitá.rius ai tbel'
öntudata, a második nemzedéknek pedig menbeteUenül
itt ifi. Duna-Tisza partján, jórészt a milliós fövllrosban
sziUetnek meg ellOO élményei.
A t örténe" mulUal kapcsolatban )'edlg hadd utaljak egy B. Shaw anekdótára,mely szerint Sbaw <u:
enlk őseivel dicookvö 08toba ifjú anisztokratának azt
.m.ondta· Uram, On roppantul hasonlIt a krumplihoz.
T. I,
Ilf az értékesebbIk réne van a föl~ .a!a~t."
Vigyázzunk, mert bármenny,ire 15 fo gják tudni lÍJ4illk
nagyjaink életét é6 egyhlAZunk történetét Dávid Ferenclól BrM8al SámueHS, 'ba nem -tudnak "kapásból" megfelelni olyan k6rdé6ekre, mint pl. mi 18 a ml .bHtlnk,
mi ·k öz\ink a kereszténytéghe2, miben különbÖZik mb

ilr:ru:k

lelekezetektól. t tb" stb.. k önnyen hasonLaws6 válunk
a fentemIltetI ostoba 4l15ztokrat6.boz.
• A:z. elso ncmwdéknek meg kell értenie, bogy. a második nemzedék" taij.al térben és I<löben egyat6.nt mb,
minden hlzonnyol nehezebb helyzetben vannak, mint ök
vo ltak akkor, mLkor még ök voltaJt a "MáSodik gene_
rAciÓ··. A mdl fiatalokra mind oz orsz.6gépilésben mind.
a h it megvédésé.ben oly naiY reladatok várnak melyoeknek mcgold6s6hoz nem. elég tudni, bogy miko~ volt
a tord a i oTllzággyúlés van hogy k1k voltak a mult názad naiY unUár1ueaL
A mai unitárius fiata lokat a régi nagy unitáriusok_
nakI. nem történetével , de hitével és szellemével kell felvért~ni és megerOsltenl. Azzal a azellemmel, mely vallotta, hogy ,,8 fút lsten ajAndéka" és a:z.zal a hittel,
mely "nem Clig.ode.lmaakodlk a holnap felol", banem keresi "elöször Istennek országát és az ő Igazságat" .
' Hogy mindjárt konkrét javaslatot 1I'l tegyek: Igen üdvös vo lna - éppen a nórv6nyhivek sZámAra el5ösorba~: ha az Unitárius EI~t narxobb teret szent:elne.
a torténetlek helyet a h itbeli kérdéseknek. Gondolok itt
pl. arn, hogy minden 8zémban lehetne a káténak csak
egy-két, de alapvető kérdését meg tárgyalni, persze bó,
rést.letes magyar6zattal. Igen Jó szolgálatot tenne régi
nagyjaink kisebb művelnek a maguk egészében (rolytatéSbanl való, vagy nagyobb művek egy hosszabb kerek egészet alkotó - részének lekö7.lése.
A i. u t és a mód persze .sÜlDtalan, a cél azonban
csak egy lehet: Igaz kereszteny un itárius emberek nevelése. E cél eléréséhez uonban az elsk neJIl2edék le
kell vonja a (entiekben vázolt probléma tanulságait: az
unitárius öntudat lrJalakitbáboz ne - vagy legalább ls
ne csak az unitárius- multtaJ foglalkozó kQj'lyveket,
Wanem lsten Igazságál és soba el nem fogyó szeretetét
hívjá k segitségül, mely egyedűU támasza és élle'töje
v o lt Oseink hitének. Ha sikerül a második és az utóna
következ6 nemzedéket Isten igazságával megismertetni,
a célt elértük, mert - mint Dávid Ferenc mondotta "al: ieaz keresztény .• , az igazságnak az ö ismereteb61
~á~ nem baiYja elvonni".
. .
7·
Egy szórvány urutánus_

•

A hozzászólás Irója fl sz6rványkérdéssel komolyoR
vJv6dó egyénISég l/ehet. Szavai mély hitbell öntuda/r61
/o,núskodnak. Legyen tehát ez p'rob/émdnk lisz/átá.sának
alapja.
Unl/árlus hitünk 'nem elvonl. légüres térben lebegáo
misztikum, hanem Jézus tanIlásdnak követése, dogm?k
né/kQl. Jézus pé/dájdt a. BIbI/dból ismerjilk meg. A BIbI /át ,olvasva már a m u I / t Q I loglalkoZU1!k, oz eleven
éjetet sugárz6 /ük/eI6 muJltaJ. ~rdekelnl kezd, hogyan
hatolt a Bibl/d e/6delnkre, hogyan vált a Biblia tani/dsa
letté, erövé unl/árlus <SseInk életében. Es mInden ;,m:/lékvágdny" nélkül eljutunk az unitárius mul/ alIg ISmert kincsesházához.
LogikaI tévedés lenne azl hinni, hogy tárgyi Ismereteink gya rapodósa hi/bell pn/uda/unk rovásdro megy.
.El6deJnk kilzdelmének meg_nem·lsmerése a nl é r c e
e J vel é s e, még nem b/zIO.$!/ja. hogy kQlönbek leszünk ndluk.
'
,
Viszont nem ld/hat juk tisztán sojd/ szerepilnkel és
leJadatunka', sem, ho nem ismerjük ,teljes egészében .a
hl/bell fejlődés I o I y a m a t ci I .
'
•
A maJ unitárius Ilotalokat .a régi nagy U1!i/arIUj
sok;~k nem történetével, de hl/ével és szellemével kel
le/vérteznl 'és meger6si/eni" - Irja a ho.nász616.
EI lehe/-e ,választani a hlv6 ,ather szeJlemét élet!öl/éne/étöl, egyhdza sorsáldl , dldo%lllvdllal&át6/?
A cikk Irdja Igen Járatos lehe/ "oz unitárIus kultú;
történe/ben, kilJönben nem ajánlanÓ oly rneggyöz6 é~é
vel régi nagy/aink kJsebb mave/nek a maguk eg k6
ben (Iolyta/ásoon) való leközlését." (Vagyis 6 még mul~:
vel/enebb, S10uggesztfvebb formában kapcsolódik a,
,. é
hoz.)
'
A szdrványkérdés fogalomkörében az "els6
8
második" nemzedék nem ére/kar/ Jelen/. ;Egy ho~
;ddmentl legény, aki mondjuk, tavaly egy dun~~ukJ
faluba ve/ódöll, els6 nemzedéknek száml/, mert nltámogánok még s:eméIyes élménye volt oz éltetö u
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r llU kl!~l!18ég. S61 "e/I6 nemzedék" az a budopelU ll/ú
vagy leány II. nKl a Duna mellell, a Koháry· u/cdban
(vagy Pcs l szenllőrlnccn, eselleg a Högyes Endr e·u/elioon), .' nill/én egy templom köré tömörülő, őssze/orl ozó
unl/úrjuI kőzöuégben él - és aki majdan egy vidéki
városban szór vánY'lor lbo kcrü/het. "Másod/k nemzc·
dék"-nek nem al számit, akinek ,mór a szülei kilóI/ek
Erdélyb lH, hanem az, aki csak sziilel em 1é k c i n kerelzllll kapcsolódik be oz unUárius egységbe. ,
"Az Igaz kereszlény . . . az igazsd9.nak az ó tIme-

re f~ böl magdI nem hagyla el vonnI" _

Idézi Dáv/d Fe-

ren cct zúrnóul a c1kkIr6.
Az Iga%8ág Ismereléhcl! az Igouág . 8~olgálo r ának
tÖllénete ls hozzdtol/oz/k.
A ~z6rványbon élönek a I8zer el e/ hldnyo~hol leg Iobban, a gyerekek ragaszkodfura, az öregek blz/aró mosolya. o kortársnK 6egHsége.
J
Magányá t azok a könyvek enyh/tik, melyek Idü é !
I~r vá/asz/al án lelű /em elkedve az .összetort ozá.s mele.
gél sugározzák.
Sz. Weress Jolán .

A Vallás és KözoktatásUgyi MInin·
Hal~lotás . tbv. HegedUs Gyul€ln6
lérlum a v~lIáso~lotás szoblll yozlis l>' It. Sarab€ls Irma október 2-án életét6rgyában úJ~bb rendeletet ~dott kl. nek ó,. évében eltlivozott oz élOk soFelhfvJuk kedves olvasóink figyel· Az iskolai vallásoktalást lovabbra is rábóL Az áldoz~tkész unitárIus szémél, hogy lapunk el6f/lelésével, elm- ön611ó és óradljas hilo~tatók lálJák el. kely asszony és önfeláldozó édes.
váltOlibokkal, esetlege, reklamációk- A hlloktotók~1 oz illetékes egyházi ha- any<!l példaképe vol\. Megszomorodoll
kal kapcsolatos kéréseikkel kladóhlva- tóság javasleta ~Iopján o megyel T~· szlvO szeretteive\ legyen az Or kt!.
laiunkhol (Budapest, IX., H6gyes Endre- nlics (Budopesten a lOvárosi tanács) gyelme.
utca 3., távbenél6 T84 602) kell for- végrellajtó bll0tls6g~ blzza meg.
A vllllásórákat!flz utolsó lanltásl órll Budape.tl unItárius egyházköuég.
dulni.
után kell megtartani s .a rS'ldelel sze- Stám: 300/1 950.
Okt6ber 22-én kefUI sor ornágl1erte rint azok cs~k oz Iskola épületében •
Meghlvó.
a tanácsv6/aulhokra. A tanácsrend- lal1h~IÓk. VaUástanból ~ t onuló~ oszA budapesti unitárius egyházkÖZSég
ner dolgozó n6pUnk legkUlönbötöbb: lályzatot nem k~pnt!lk .
'950 okt6ber 24-én, kedden délután 6
rétegeInek 81 ornág kötlgatgal6lé·
A budapesti Unltérlus Theológlal ln'
órakor Koháry-u. 4. n. alaIII tanácsban való legkölvetlenebb réuvétel_1 télet vUágiak IheotógJájának keretéteremben rendkivUlI kötgyUlést tart,
és hanyltó nerepé! blttosltje. Orni- ben <!IZ Igazgatóság állal I::ikütdöll b imelyre a gyUleke'!et tagJait szeretel.
gunk népe nagy drakOtássai és re· lottság a jelen évre a következO elO- tel meghivjuk.
ménys6-gge' teklnl a valautAsok. e16 4dássorozat megtartását tervezi :
Budapest, 1950 október 5.
és örömmel ten elegel a válasttással
•
kapcsolatol honpolgár' köteless6gének.
At unltérius hitvallás t telelnek ma- Dr. titár lános I. k.
gyarázata. E té leleket IsmeltetO elO·
gondnok
Barabás István l. k.
Dr. Kiss Elek unitárius püspök ls adásokat dr. Csiki Gabor esp. pUspöki
résztvett Kolozsv.!.rról és felszól~lt a helynök lartja. Az Imézet tanárai az
.
lelkész
Tárgy sorotat: at Egyhhkörl Tan ács
Rom.!.n Népköztársaság elsO nemzelf egyes tételek elOlt /I kérdések~el kapbé~ekongresszusán Bukarestben, amely CSOl/llOS általános theológiai anyagol által lekUldölt Ugyek: gyarl sz6rvány.
~
Rom.!an Népköztársoság Impozáns fogják külön-~ülön előadásokban meg- lerUlel hovátartotandósága. Hlloktal6k
megmOldulása volt o bé~e ügye m91- világítani. Az eiOadássorozat megnyi- étmln6sltése, Budapesten lelkéul munleu. A ~ongresszuson a Mogyar eé- tása okt. t.tén, pémeken d. u. ó 6ra- katerUlet úJabb lelonlása. Jelképes
"emOlgalonl
~Uldölteitént
Oezs.!ry kor leH ai U' lltdtiU& Misszióiliit gyÜ· ildú~,jllstg. Idöktizben v fketd UgyeIt.
László, bány~kerületi evangélikus püs· lekezetl termében (IX., HOgyes Endre· Indllványok Irásban el6te.
pök veu részt, aki Kiss Elek püspök- utca 3.) A megnyitón Imát mond: Budapesti unitárius egyhátköuég.
kel ls többllben beszélgetést folyto- Gy6rll István, l<!Inár, elnökl megnyltót: Stém: 299/ 1950.
ron egyMzunk szolgátaláról és hf<ly- Gya1lay Domokos feiügyelO gondnok,
Meghfvó.
zetérOI.
évodnyiló elölIdást tllrt: FerenCI 'óISel Ig6zgal6-IlInár, zlirszót mond: dr. A budapesti unllárlus egyhátkötség
Egyhálkörl KölgJCl16.Unk nov. , 2·én C.lki Gibor esp. püspöki helynök. Az Koháry.ulca 4. alaIII temploma fel·
lesz. Idei közgylllésünk keretében ke· egyes elOodások elmét lapunk jövO szentelésének 60. évfordulójáról 1950
rül Unnepélyes lelszentelésre 5 iljú lel· sz.!.mában közöljUk részlet esen. Az el- okt. 29·én délel6n 10 órakor Unnepl
bpásztorun~ . KözgyCitésünknek kUlónös sO el0~d6st nov. 17-én d . u. ó órakor Istenllutelelon emlékezik meg. Stolünnepélyességet kölcsönöz az a ~ö i,,1- tartJa Györfl Islvén: Az ISlenhl t Idala· gál Barabá. Islvan lelkipántor, aki
mény ls, hogy lIZ olz.al kapcsolalos kulás~ elmen.
egyidejilleg lelkés'zI , mDkö désének SO.
istentisztelet során emlé~elUnk meg
évében l örlénö nyugalombavonulásaPeslnenllörlncl egyházkö:rségUnk ok· kor klbúcs(izlk.
Dávid Ferenc mórllrMlál6nak 371·ii:: évfOrdUlÓjáról is. A közgyOlés! megelOzO tóber ' ·én tarlotta szo~ásos gyüleke'At egyházkönég ebb61 at alkalam·
nopokban több egyhbz!6rsadalmi ese- zeli összejövetelét. EvangélJzall Lé. ból az lslenlistleletet köveitlen a
mérly is tog lezojl61l1. Igy november n6tth Lánló OIlOi rel. le l~ész. A.z Iméd- templomban diszköz gyillést tart, melyre
"-én ~ MIsSlió HÓl templomában Dá. kozCis elOlellételeirOI elO~dást Urlott: a gyülekezet tagjait szereielI el meg'
vid Ferenc emlékünnepély lesz, ~mely Benae M6r1on lel~ész, szov!lfl Sz. hi vJuk.
nek SOl6n löbbek között elOad6sra Tompa Márta.
Budapest, 19SO okt6ber S.
kerül Gyollay Domokos: "D6vid FeDr. Gyarmalhy Lánló s. k.
BudapesIl egyhátkéltségUnk 0~16ber
renc búcsúJ~" c. hangjátéka ls. A rész- 7·1 gyUlekezetl összejöveteién Ciy d rfl
Dr. Lálár János •. k.
letes mOsOr! külön fogjuk közölnL
Dr. Menyhárt Dénes s. k.
'stdn hflol:.totó lelkész tartOlI áhltoto t,
A közgyűlésI megelOzO nppokban o - dr. Orb6k Attila elbeszéléSI olvagondnokok
BelsOemberek kél napos értekezleleI sott fel, - ImeCl /Carolyné énekeli és
Stolga Ferenc • . k.
tilf/nak, ~melynek 50rán több, egyh6- Balogh ba szavalt.
lelkést
zunk belsO megujulását szolgáló kér·
Urgyl orotal : Megnyllót mond dr. Lá·
Gelel J6zsel szegedi egyelemi tar lános gondnok. Al egyházköl5ég
dés fog I'I6pirendre kerülnI. - A BelI
sÖ6mberl érte~ezjet napi munkájá!, _
Magyar Tudomá- nevében beszél Ferenct J6nel hbli·
hiveink ré szvé telével o MIssió Ház
mO meglrásáv<!Il lanacIo •. Betar6t mond dr. Menyhárt
templomliban az esti Órlikban tartandó
,AII~!,i~,~~ Biológia" és Dénes gondnok. HImnusI .
elOrelátha tólllg ~ét nylJvlinos
blológl<!ll és gez- ~~:::=-7~::;::;:':::~7=;-,-;-,-;
-utóbblttöbb Ü N I T A R I U S ELET
Istentisztelet 10gJa betejelni.
A lap lulajdonoso a Megyarorszagl
Gyermeklslenlluteletek leunek
Unitárius Egyhllzkör.
tóber 22-tOl
vasárnap a
FelelOs szerkesztO és kl~dÓ:
háry·utcoi
lleremben
miként
Dr. Csiki Gábor.
10-11-i9
I Ház !e"1
Evl elOIizetési dlja: 12 forint
I p rolesz'
bon d. e.
I
Budopest, IX., HOgyes End re-utca 3.
és Köz·
ket, hogy
I IÖltént
Távb.: '84~2.
közelebb
Nyomta:9nör6-nvö (i!," "--- ~
lopunk
küldjék el.
meg.
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