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HÚSVÉT
A Kó1éban. melyböl é n konJ!rmallam, hitvallasunk
ulolsó lélele még igy hangzik: "Hiszem a feltámadasl és az örökéletet". Brassal Só:Jnue}, az utolsó magyar polIhIstor (mlndentludó bölcs) azonban mór évtizedekkel elöbb azt tanácsolta, hogya "leltámodást"
hilvallasunJcból hagyjuk ki és csak enny it mondjunk:
.,His~em az örökéletet". A jó öreg bölcs iq;y okoskodot!: A test nem lámadhat föl, mert az a természet
törvénye és a szsntlrás tanItása szerint ls porból 'leU
és porrá lesz; CI léleknek pedig nem kell föltámadnia,
mert az meg se hal, a tennészet törvénye és a szentirás tanllasa szerint is örökké él.
Aldot! emlé.kü Ferencz József püspök, kinek Kátéjóból előttem is utánam is még nenu:edékek kontir·
roallak, elég bölcs volt ahhoz, hpgy Brassai okoskodásáuetk helyességet kétségbe ne vonja. Ennek ellenére azt kivánta, hogy .az eredeti szövegen legolóbb
haláláig, ne válloztassanetk. A Kátét közben többször átdolgozták. Brassai kivánsága azonban csetk a
legújabb kiadá5ban teljesült.
Brassai elmélete szerint Húsvétot nem Jézus !elt6.madásá:nak emlékére ünnepeljük - amint azt annak Idején a Kátébál tanuUuk hanem: Húsvet a
lélek halhatallansagának ünnepe. "Márla Ma9'dal~na
és a másik Márla és némely iDÓs asszonyok megdöbbenének, félelem és álmélkodás logta valla el 6kel"
mikor a keresztrefeszltelt Jézust nem Icdálták a sirjában. [urukor pedig oz eselel másoknak is elmondták,
zavar támadt: voltetk, akik elhitték, voLtak, etkik nem '
b~lé-k.
'
Ez a. kérdéa ma ls meg.zavwja. az embereket. A
~a.v~r sok embernél egy tragikus tévedésben jeleniKt'Zlk. Sokan vannak, akik a test 1eUámadásána.k hitét nem tudják magukévá tenni .s mivel élelet les t né-lkül elképzelni nem ludna.k, .cr. lélek halhatatlanságá t
is kétségbe vonják.
H~6vét a lélek halhatatlanságának ünnep e. Azt
jelenti, hogy a.z emberi embené nem az a porból v é·
lelett 60-80-100 kg hÚl és csont, hanem a lélek
lesz.!; az. érző gondolkozó lélek, mely hisz, remé-l és
eszménY' magasságok felé- tör.
Bármi legyen valakinek hJt~ fel61. hogy vajjon
a .keresztfára IeszIteit Jézus lestével a shbcrtétel után
IUl történi, az bizonyos, hogy Jézus nem halt meg él.
EI több mint hélszazmH1ió ember szamára:. akik az
Ö llevere megkereszleltellek és a-z Ö imádságai naponta elmondjó:k. et azok námara. kiknek szivét az
0. evangé-Uuma megvigasztcdjcr., akik Benne élelük üdvőzttő esz~ényét megtaláltak.
"Porboi lettünk, porrá leszünk", de az, a.m.i bennünk l~te~61 vcdó, a lélek soha se lát halált annak
Borsa I I Isteni: halhatatlan.
'
Húsvét a lélek halhcrtatlansagánalk ünneeel
Dr. Caikl Góbor.
Szám: 8711951.
MEGHIVO .
. A budapesti Unitárius Egyhci:zköz&ég a.z esperes i
vlzsgci:lószek kiszállása alkalmci:ból fo lyó évi április
l5·én, vasó;rnap delelött II órakor az V" Koh ó ry-u lcai
tanácsteremben
.
KÖZGYOLEsT
talt. amelyle az egyházközség taq)ail s zeleletl&1 meg hivjuk.
Bud apesi. 1951 márclul hava.
Dr. LótÓr J6nol s. k.
5z01go Ferenc l. k.
gondnok.
lelkés z.

ÁHITAT
Holtak közt az 61öl mInek,
Kl l bUlin m6rt keresUek?
Ou1anak cr. fellegek.
Uj nap boz lel úJ eget.
Uram, bogyha caUggedezn6nk,
Téged gyáváJI. eUelednitnk
Pergeatt meg nent rlatt6d;
KrlsztuI 61, f6ltámadolt.

•

•

Mlnden.f:aal6 vagy,ll tenem, ld vezeled az embeds6g
élel61 s adu a te gyermekeidnek egy-egy klmagaaló
p~Qnatot, amely kiemeli a b6tkömapi vUág gondJaibol. felemeU I megazenleli, erői ad ct lovóbbl küzdele mre. Ilyen a hÚlvét magauto. ÜllOepe, amely életet
ad a hivő ember lelkébe, élelet ad a termélzetbe. Megmozdul az élei az emberi lélekben s lelörll bánatos
kÖDDyelt s megyen tovább reménydggeL Megmozdul
az 61el a lermészetben 4L'.J a löldön virágok nyUnak
és a levegőben madarak 6nekelnek, ameJyelmek batása alatt a bivő l61ek 1Z01: megáld beDDUnket · az
Islen, a lDl Istennek.
Lukács XXIV. 5. vers.
"Mit keresitek a boltak között az élöt 1"
A keresztény világ husvét Un:nepé t filL A kegyelete5 .~Iv~k felitlézik lelkükben a náZáre ti Jézus élet6t
a bolcsőlő l a kopors óig. Ha vlugáljuk aJ ö életet azt
talwjuk, hegy az egy nagy embemek Igaz élete ~olt.
egy nagY c é lt s zolgáll: betőltenl az ö mennyei AIJjo
a k aralól A küzdelme már a bölc.őnél kezdődik. Il bele g édesanyáJI.ak nem Iul más menhely egy egyuzerií
jászolnáJ. Alig, hogy megszüle teIt, Heráttes, a hal;;!lom ur~, haláha keresi. De a szlilők vészl megérz ő
lelko kövelkeztében megmenekül q ha.láltól. 12 6ves
koróban egY óvaUan pUlanotban elereszti édesanyjá·
nak gondviselő kezét, meri nekt a menn.yei Atya dolgaival keU loglalkozula és a Jeruzsó:1el1ll lemplom
papjait k6rdezl, hogy megtalá:lhas.a azt. Sokcrt lanul, különösen tzs alás Iratait kedveli legJobban,
amelybii·. Ilhőb lo ls Igen sokszor Idóz. Po !.;meri Mózes 10 parancsolató1, törvényeit, KonJucsenak é .. Buddhónak lan!t(;cs all . mely.eket össZehaJonltl"a !oszü ri oz
ő nagy ig onágát, hogy egyedül a s zarele t oz, ami o
vlh:ígol úlló1t'Iea:ltbetl és meglarlhatja. 30 ÓV,)S koráboln a pusztóba VOIlui, bogy mégegytiz'J r 6.\golldo.jo
a ;z: ö elveh é!; megkelelfle és megtalálja mennyoi At yjÓJlak !lGlybonhagyás6t. Hogy már akkor ruiJy elöli
volt erkölcsi ereje, ló1juk, hogy a testnek mLnden Idsértélieil legyözl Vlsszaulas llja a keny" r gondJ6t:
n emc J ak ~(ln ... 6 u ol él az ember. B t<lIdtilfttlt'n űl t lzik
oz Isieni gondviselésben: ne kisértsd a te Urada t. Istenedelt elűzi a vUág hIús6gó1, meri m&g vagyoD
Irva: csak az Isieni Imádd l A pusztábÓl visszatérve
e lmondja lS riSk igazs6go1 tartalmazó hegyLbeszédét. Maid látluk a farlzousok és az lrástudók kérlel·
h&teUen gyÜlölel6t, melyek e lle n harcol erkőldJi ereJéveL Nem sokat váT a világtól, ODnak hi6ságal kevésbbé érdeklk. mert az iS országa nem ebböl a vi·
16gból való. Hidegen hagyla éSl a né p hozsánna ldállása, hódolata, mert tudta 6s Ismerte o n6p kÖDDyen
változó lelklvUagál. Lelki s zeme l elől! 011 áUt a Golóll
9 010 , . látta az óruló tanJlványt, amint vezel! ellog
és magával még som IÖröd iS l1. Iltenle bizlo (1gyél.
Olt lót juk majd a GetiJemane-kerlben, mlndenkltöl elh0 9yollon : Mindenki eltávozott övéihez. eng&m egyedül hagylak. de nem vagyok egyedUI, mert velem van
UNfTABIUS I:LET III. 15.
•

1

~tvel megTelOlmaljo a

oZ I,ten. Hogy (.tan yaht "011., enllek CI ludatában
ülum- mégegoyue, a,u. hmllvonyaJt haJálót meg:I~~ •• te 6. olyal nlv6981 IIZOn hozzájuk , kérle ökel,
Ilo

rel~!

tÓlotCldalml &letet. m i ett &',6
1t'&ndöje?·O]yon eombere.ke t ftyQJI TtI~ga kór é. ok k
lanuUsóyuknál Óli á11a1ánOI lIutlleml Ir.épenégil"kntl
!,.gva meg lud lcilc ót érleni és qondo'lolait valóT::' tudJók \·411onl
Fényes tehelségű kopollyákot akiknek
klmüveléao hoslZu ővek lárodllóqos tonHól 'munkájá.
r ak az oredménye. Miképen vó loga11a ki Je-zus o~ ö
tc.n.ltványo.lI? Egyszeríí embereket hivotl maga k ~ ré
s nem k~telkodell obbon, hcgy tani1ványa.i teljesíteni
tt:dJak hLva~ásukal . ts a t6rténeh:m bebill o nyilota,
hogy Jézu.! 161 válautolt. M iképen lehet.séges u 1
Úgy, hegy Jézus lényeglát6 S%ellem voll s ludt::J
hogy az e3 y8zel11 holászok leste milyen lelket C!-~
s?e!Jemel hordoz. es ozt l s tudta, hogy ö tt!caga bil tokában von onnak oz cr6nek. amely meg tudja vi l á goslto:ni o: lanltvónyok értelmét. Kérdem: ki volt erro
képes Jézus e1611 és u tón?
Az evangéliumok hltoltérdemlöen lolrják Jézus
cr,odatóleleit. Ezzel kapcsolo Iban cs ak kéllé.le á llásloglolás lehetséges: v agy hiszem, vagy nem his2.err> .
Minden e<;!yéb magyarózat haszontalan semmiség. En
ml>lys&:;)es meggyőződéssel hiszem. hogy ezek (t cso.
dC1"lstelek ali evangéliumokban leI rt módon valóban
meglörténtek. Miért hiszem? Azéri, mOll Jézus abszc.
lut lis2.ta szelleme az Imádság és mediláció percEli.
ben tudatos és közvetlen kapcsolatot tudotl te remteni
CI természetfelet ti tökéletes világreIIddel és bőségesen
rendelkezésére állotlak azok az erők, ó:melyeknek birk'kában valóban .,csodákat" m(\velhetett. Ezeket az
erőket a mai tud o mány még nem ismeri s még nagyon sokáig nem to gia megismeInI. M ajd fokozato san úgy és okkor. amilyen mértékben tisztul és lej l cd i k az emberi szellem. Ennek a fejlödés9-ek legelső
r. ópése pedig az lesz, amikor a gondolkodó embu
megsejti .a lehelőségek végtelen távlatait és mélysé.
ges szégyenérzet Icq j a el eddigi gőgős viselk€dóse

CI Dehéz nopokbon lartaanok kl, agymó sl szeé. vlgatztolv(I! Allol I. mornek me g IUeket, hogy

6a laml9ónyalm vagylok, ha egymMI ner.Utak.
ozuláa, bogy alózololll ógJO Inl.e. megmosto lanít_
ványc:llaak lóbál 6• •zóll : ahogyan éli csele kedtem,
II I. oképen culek.dtelek. Moic!. veszi cr kenyeret és
(I bort rzl!adl/;.lIöl m e góldvQ
re ndre adlo és mon~.ó :
Tegyé'e" az ón emlékezetemre. Mikor Igyelkéstull,
löbbé nam. 'éli, b(llran mttnl ü1dőzől elébe: kit keres.alI cr lIozm.tI JézUII? tn vagyok ! Mikor ell09vo, Ka.lof6. főpap elé vezelIk, nyugodtan áll meg elötle 6 5
curlltor kérdezi 'gO :':-8, hogy ozt mondoltod; lerontod
az Urnak hoJlékót és harmodDopro felépited? - nem
védekezett, honem igy szólt: te mondód, Ugycmezt telte
Poncius Pilólus elölt ls, kl szlntén felolv(l!l to a vadat;
te mo.godot zaldok klrályánok nevezted, igoz-e? Nyugo.d tan mondá; te mondád, EItUr te o szolgák guoyo·
l ódáfót fl ZÓ n élkül, moJd o kele szthalóll ; Atyám, a te
I!e~dbe aJanJom lelkem.
...
Ter.!vérelm, ha Jézus egén élele el6ltünk áll az o
valósó gÓ bo.n, okkal értjük meg Igazán azt o szem,~
hónyást, amiben ténesültek azok az asszonyok, klk
Jézusi a temelöben Irelel l ték: Mil keresitek a holtak
kczöU az élőt? Akkor 6:11 elöttünk o tonilványok megleckézlelése: Galádal férHak, mit álltok itten nézve
az ég lelé?
Szenvedő testvérem, értsd meg, hogy Jézust hiába
Irere!:cd a holtak között, ott soha meg nem tolólod, de
ha egyszer rólépsz az önvlzsgálás útjara, · ha megbo·
csáto!;z emberlársaldnak, ho kibékülté! ellenségeddel,
lót teszel azokkal, olllk téged ótkoznak, akkor nem
Irelj, hogy keresd, eljön O hozzad, veled (og lakni,
I;.llÓrni log oz élei útjain, meggyógyítja sebeidet,
visszaadja hitedet, okkor boldog leSll a te husvétod

t:

miatt.

Hiszem tehót Jézus csodatételeit és ugyanc kk or
megkérdezem : me.lyik em.ber v o lna még ene kép es?
Hiszed· e, ho gy az Ojteslamentumbon foglalt tanlt6"s Jézus műve? .En hiszem és azt is tudom, hogy ez
a hatalmas boltozatu mil csak löredóke Jézus sze~lem;
kir:.csesbanyajánok. Am ióta emberi kullúróról beszél hetün k, nem talalunk oly a n szellemi telmékel, emsIyel az egyszerű ember is megéli és a lEgnagyobb
belc~,nek az igényeit is klelégfU.
Ezl Jézuson kivül
nem tudta megcselc.kedni senki sem, melt emberfeletti trteff8m n.yilvón u ! meg benne.
ts vessünk egy fu ló pl1lantósl Jézus szenvadé·
s ~ire. Vajjon a v i~s zalaszit6 m egalóztatásoknak so'
kasciga és a les.1! gyötrelmek borzalmai közöll melyi"ki.lnk tudotl volna úgy viselkedni, mint ő, megőrizve
.mindvégig o m::tku.'Ó"tlan szellsID u l ónozhalal!an méJ,
tóságát?
Végül pedig álljon e!511ünk egész toldi pálY<Lu,
lása a maga lagyog6 liszloságác.on, tévelygésekiöl
é~ l::otJósoktÓl~ mentesen. Vajjon melyik ember életéTöl lehet ezt elmondani?
Látjuk tehá1, hogy Jézussal kapcsolaIban az "ember" sz6 mily szegényes s a leremlés koronájóna 1c:
neve ebben az es etben inkább beórnyékol, mint éke·

Buzogány Kólmó 'l,

----------~~~~Nébány SZÓ Jézus emberségéről

•

P<h hónappal ezelot! előadást halJ.ollam, amelynek keretében az előadó fel.s orako~latta a Jézus emberségét igazol6 bibliai részeket. Amikor az adópénzzeI kapcsolatos kérdésre adotl jézusi feleletröl voll
szó, (adjótok meg az Istennek, ami az Istené es a
c~ászarnak, ami a csószóré) az előadó egyeni
vé leményként hozzátette, hogy e válaszból nelve Jézus
" r ava!)z ember"' volt.
Ez o jelző belém t őrött és megsebzet!. A zóta is so·
kat gondo\kozlam azon, hogy milyen is hót az u nitáriusok Kriszlusa? J:..z alóbbi pór mondatban igyekszem megraJzolni a magom Jézus-alakjat.
Az unitórius hiUellogós szerint Isten mind lényegileg, mind sze·mélyileg egy és osz thatatlan. EbbÖli a
g ondolatból lcgiku.san következik, hogy Jézust nem
tekinthetjük mósodik Isleni szemelynek. Emberi é3
t őldi togct!mak korlótai kőzé BlIorJtva. azt mondjuk
tehát, hogy ember volt De sietek houatenni, hogy e
kijelentésünkkelleletle veszélyes terüle tre léptünk.
Jézus ember volt, mert va,ósógos embeJi testben
élte le lőldi életét. Tudjuk azonbon, bogy az ember
lestboi és lélekből-szellemből ólI. ts ali sem szorul b io
zonyltá"a, hogy e részek közül o szellem, o lélek hotdozza magában az é~et lényeges principiUlJlait: a tó.
kélele!)tdés utáni vógy, a tisztaság, a fenség'1sség, o
!<zentfoég és az örökélet stigmáit. Ebből o tén yből ö n.
ként köve:kezik, hogy az ember é rtéke o szerint válto,
z'k, hogy szelleme milyen kapcsol atban van a termé~zetle\'.<!11i tökéletesebb vIlágrenddei és hogy e kapcr.:>]ot rév én ezekbő] az értékakb61 mennyit tu d me~.
voló~dtani a maga egyitn l életében és sz-(lkebb 15121
kört>ben.
Vizsgáljuk m9g tehát, hogy ez o fe's6bbrendíí
élet "lJ'.iként tükröződik Jézus emberi é:1etében ?
Helyszfllc:e miaU most nQ loglalkozzunk szüle·ésé.
rek körülményeivel, !lem 9yermekko rá val, habat ellek
is bövelkednak ilyen részletekben. Csa.k o:ttól az idő101 köveslIűk Ot, amik or hlvatástudatcinak hotórozot!
kilhlelóse utan to:niloni kezdeIt.
Ha egy sokat tanult, bölcs ember aTTa h":ltáwlIza
0-1 magat, hogy eszmélnek hhdetéséve] és terj eszté.
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sI:.
A mt:ne Jé:tus a földi té reken e'haladt, ot~ meg:
enyhült a l'zenvedés és a szeretet gy6gyító or·:mOI
jártók át a lelkeket. Ki meri ezl a tiszta szellE'me,t. ".Ia.
van· ember"-nek nevezni? A "tő ké letes ember Id;:óje is lehangOl és szomorusóggal töll el, merI tudom
és érzem, hogy mérhetetlenül lóbb volt ennél.
.
tn nem nevezem semm inek, csek meglárod t leJemel kezére hajlom é, kimondhotatlollul szerelem.
Dr, Szobó Istvón,

Halaloz ~J, Özv. Gyórl! Islvánné, Gyarli Istvan
budapes!i hi toktató lelkéBz alla édesanyja ~zékelyud
varhelyen elhunyt. Varga Istvon debrecem egyh ázközdgünk I;uzgó presbitere és dr. Mi~6 Gyu.>o: ~y.
egyele-mi tanár, CI feleli tudós, debrecem e·3yhó.zk oz.
afgünk volt érdemes gondn o ka, egybálli lanocses
o.lia Debrece nben e]hunylak. - Februór lS-4n lemel·
tt-k 'el KOC:: 8ordon nagy részvét meLlell Kalona Miklósnét. Bár ]uler4nus voll, minden unitá rius űgye ~ áldozatké sz .!élekkel lelkarolt. AldolI tegyen erplé kűk . ,

•

,

•
Nyugalom es
megelégedés ill a löldön

A lelki tevékenység
At imódsóg le!1éleléül cl lIu lelei ÖiJ vé n ~én való
.. Óli jelö\lük meg legutóbb. Akkor csak á,IQI6nos-

J~f

ban beszétliink ró l o:. MoSI bontsuk

rész~iTe.

etl a z

s ö'!vényr' s meg logjuk lá tn i, hogy gazdag Vllóg. lá~ul lel elOttünk, mive] ez nem más, mint néhó:ny Igen
lényeges er.nynek CI gyüjtélneve .. Ezek az erények CI

kavetkez6k: J. C s odála t cl világmIndenség nagyságá val, lenségével, n:épség{lVeI ste m~en: 2. ~I~ zlel e t
mindazzal szemben, ami igaz, szép (>' , ,Ó, Ollll Isteni,
szóvw ami tisztelet reméltó. 3. A vllagmlnderu:éggel
harm onlk\l5 öllzha n gb a n ó reznl mClgunkal, vagYl' abban cl megnyugtató tudatban élnJ, hogY,lsten b ele 01totta a z anyago, CI lélek- és (I BZ6I1e~.vllá~b a az abszolút lörV'ény.sz9 r(lségel , s ezek b~nnunk IS meg,:,a~
nak. Igy része vag y ok a nagy .mlndenségnek, kl~SI
nylte!l máso vagyok a nagy um~e r sumnak .. N ~l1l: )árhatok hát külön utakon, de önaHasagomat, mdlvlduoHtásomat mégll mindig meg kell őriznem. 4: A:láz ~t os
odaadás embortársaink II állalabalI a . külső .. vllág
megnyU'atkozósa i ra nt, v. i. szerény'en, önzetlenul enged jük, hog y ezek beszéljenek m agukróL. hassa?ak
reónk s akkor heloyes és elöltéle tmen tes I smeretunk
lehel róluk, különben nem.
M indezt azért k ellet! e!mondonunk, hogy belóss uk
oz unitárius ember szükségnelil tevékenys égél o
megfogha tó és megfoghatatlan világg:li szemben ~
figyelembe vegyUk azt, hogya teli.esebb e-lelre val?
tö rekvéshez, o magasabbrendil megisme ré sbez lárgy~
lagossagro van szükségünk, o.mely különősen az 010za los od aadá s-ból lokod. de az emlitett mós bárom
erényben is jelen van. KOJönben ls az unHórius ember tudja - legalóbb i s tudnia keU - hogy az I stena dta talentumokat gyaropHani kell, Ellenkezö esetben súlyos bilnt követ eJ. Es tudja .(lzt is, hogya J élek
számára ezek az erények, ezek az érzések, melyeket
megemlHettern, tópllj'ékul szolg á lnak. Ha a testnek
követ adunk kenyér helyett, tevékenysége elhal. A
léleknek il megvannak CI maga tá plá:.ékai, ha ezeket
elvonjuk tl)le, megszünik a lélek megislJlerési képessége, mert mélységesen igaz, hegy a l él ek oz, ami
megismer.
Ha a lelli:em gazdag rloos tevékenysége eleven, akkor a k ülviJag nem hal<:flmasodhcrtik el rajtam, bonem gazd<:fg belsö életem hánylt a külvilág ben yam á s<:finak Jelvételénél. A külvilág ugyanis közeledik
lelénk és h<:ftása elöl nem is sza bad menekülni. Engednünk kell, hogy lelkünkbe beh a toljon, hogy ~:el
künkön átrengjen, amlt a kűlvHag mOEd. Ami t mond
egy jól elvégzett munkálóI, egyelkészilelt csavartej·
röl, ott a gyárban; egy lelszántott dűlöröl 011 a. m agyar földeken; egy jó k önyvről, <:fmit elc:J:vastunk;
egy meleg k ézszori tasról, amiben részünk volt. Engedjük átrengeni lelkünkön, <:fmit mond a r a jtunk
kívül lév ö világ az édetany<:f! csákró1, amely boldoggá tetl; a hitvesI szeret~höl, om~ly megsím"ogatott,
<:f gyermek mosolyár ól, ame,~y lelki sdrnya-k at adott
Enged jük, hogyakUlvilágnak ezek a történései, ezek
a szép cselekedetei átrcngjonek lelkür. kön egy-egy
csend es órában, <:fmikor ser.kl és s,,-mmi nem zavar s
Itátni fogjuk, hogy mennyivEl gazdagabb, tel jeseb b,
magas<:fbbrendúbb élet UHul It i bennünk ilyenkor s
ezek az I gy meg~rzett volóságok tov ább logják erősi_
teni, gyar<:f pllani lelkünk rneg'9vő eröit, képességeit,
érzéteit. Termé szetesen nem csupán ezek az érzések,
nemC5<:fk ilyen sz{>p élet -cs o!ekedetek ostromolják lelkünk ajtóit, hanem mós természetűek is. Azok elóI!
sem szabod bezárnunk I(,';',(unket. Az élei kemény küzdelem ls, rakva sok IZlun'tl, sok sz{,ppel és sok k eserűséggel, sok orömmel és sok könny el. sok lartoJommol és sok lellzlness~ggel. st'k IgérelIel és sok
csalódáss<:fl, mort lsten tökeletes vil~gá l még n em
érti az ember. Do meg 109j-a ertoni s bold ogon fog
IllJen okar alo szerint élni és csele kedni. H ogy meg.
ölhesse, hiven k e.H sólórkudnla, jórnia kell a tisz tolel ösvényét, g<:fzdag belsb lelki tevékenységet keH
kliejtenie. A mit le~ltébe lelvett, ozon nemcsak gy ő'
nyörködnle V<:fgy 80pónkadnia kell, h<:fnem belsö te·
vékenységgel 101 II keU. dolgoznI, hogy egyéni é !
eqyetome$ o redmény váljék bl/lőlo. Hogy <:f nclkünkbo
hullolt mag ha.rm.inc:, hatv.an, avagy száz annyilterem_
ic-n. Nem mIndegy azonb<:f!l, hogy milyen k ülső hatósl

ll. l olyl<:ftás.
Vallásos e\gondoláSS<:f\ több sikerre vezellek
a
klsérl'e ll államolalcltÓsok. ll!etőleg <:f vallásszobad'Jóg
elveivel több és hoslzasabb élelil, esetleg v égl€ges
u>egeléged&shez
juthatta k el b i zonyos területeken .
Igy létrehozta Penn WIlliam Pennsylvónla helyén, <:fZ
Uldözöll quekkerek nyuga.":.mát. taj ót pénzén megvásórol! l öld eken . (Penn a Toworbon szenve dett vailási
.'lvei mal!.) - Feltételezh'3tő, hogy Swilt Jonatbán . lS
gondolt helyesebb táTI<:fdolml betendezkedésre és <:fZ
embe rek javltás<:f révén n<:fgyobb tömegek nyugalmas
élellehet/Sségére. Az embClúlálat klJej ezése (Gu!'iver
ul<:fZól<:fi IV. kötelében, a lov a k országóban), la'an
azért nyilvónul meg olyan szembesz/Sköen. _ Bolya i
Jónos Od v tan<:f (tajnos, csa k kézircrtban és n&m hozzÓ"lérhetöen), értelülésem szerint. szintén .az (mbel
küzdel meI életén való könn y!tések l ÖI meditót
Ponnsy:lvánIo nyugalmas é1téné ~ régibb Grisons
te rületén a protest<:fntl zmus hivatoltjainak zav<:flto.l an
nyugalma. - Rok ow is a vaUásllag illdözöttek meneciéke letl Lengy olorszógban. A hatalm<:fS lengyel n erees Rakow alapilósával megiYéd te az igazsógra törekvöket, a loclnlanusokat.
De a valláss:z.-::badság fennmaradó'Sla képes leh61ösége Erdélybon volt. Ha nem is teljes, de val<:fmelyes megnyugvás t minden i d/Sben bizlosilolt a bEveli v<:f1:ások<:ft követők részére az 157Q-es évek óto
fennálló vallási egyenlőség törvénybeiklotáso.
Az ő rök I dő kre kihaló békér/SI, nyugalom.ról mór
Pen laur énekelt még Homéroszi mo:;előző szóz<:fdokban (Rhcrmzes Kádisz ostrom ánól époszában) mikor rem élte, hogy o fegyver V<:fS<:f ezulón csak ekének és a föld i jóllét szo.lgálatára lesz baszn c sltho tó.
A hábo rúk pedig l olyton isméllödlek.
:
De a nvugtalon helyz.elben viszon,Y'!<:fgos nyugalom mégis nem elérheteHen az ember számára. Az
ir.dividuálls mellett a közszellemmé válható nyug<:flom munkalása igen n<:fgy jólétemény o ha' ondók rÉszére. Van az emberi lélek legmél yéböl fak<:fdó, mindent lenyilgözö és a
lec!illapodóst mq:gó,vaihoZó
lE:nnköd'i ér zelem. ami a porbosújtot!..at, a kitaszitotta t,
a megcsúloltot ls felemeli. Tudatáro jut az. e!ny.om ott
sajál ér ték l-ne.k és megmaladt,
szunny<:fda erei ének,
a szere te l és m egbocsálas l elismer éf év el. - A min~
k ét szemére vak M illon k öHői Jevelében Sklnnef CIr iákhoz Intézi btnsejéből
elő t örő
megnyugvás6n Jk
élZését. - ,,5 <:f lálérzék ki halt, tekéinek nap, hold és
c~Hlagok nem lénylene k . De- ntm patl<:fszo~ok.
.B.ár
!(''-hő k e-hej tik a s~ép eget, de szivem meg nem ejtik,
hilem köszirtjén meg nem re l tenek." Bús éjszak ájób!l1l
. a _ ' jó öntudat" _ Icutja lenn, hogy a szo:c.adság
kgne~esebb bar cában vesztette t ,1 <:f "draga fény i".
A megcsonkult e<rr.berek új mesterségel tanulv<:f, I:tlálékonyság és akoro terö egyes!tésével cscdó: ';)lo,san
Elrvényesüthetnok. A lest és lélek r okka nt jai előlt még
ey:i tv a áH a z út.
CSökkenteni kell a: me;Jly ugvá s szempontjób~l . a
felesl eges igénye-ket, lemonda ni .az trte!me~en b~s~
keségröl, . re videálnl tÚlértéke!éselnkel. Az onu.ra.om,
ö nmérséklés, meggondoltság oz alk<:flmazkodásl képességel növelik. A becsíUelérzés és a helyes önbe·
csülés batárán bej.i1l mások é rd ekéi tekinlelbevéve, a
lemondás a IéireólIas, nem d ehoneslóló. A közért ldlejtell jótéte:mények viszi k előbbre ,oz emberi köüls ·
ségeket és teszik az egyeseket volóban l-rtékessé.
Ninc~en olyan mélyrezuhanós, ahonnan ne
lehetne
h>led:elked ni a keresztény l e.lJogós szerint, ba :;r jónak cs! ró la még nem pusztult kl teljesen a szlv\:;.ol. .Bunyon János 9yölr6déselben k özJi ( The . ~llgnm
Progress. A z.ar óndok útjo), <:f I;l0kol órnyék<:f~ól a
rr.ennyo rszóg köz elébe jutó lelkuletén keresztíU ~
megbOCEatá l, I/St b(1nbocsán<:ft fenségességél mikor kérd!: "Uram, megvó:1th<:ftsz-e olyan bll.nöst, mini
d olg ozunk lel lelkünkbon úgy, hogy egyeteme s er ~ d·
mény vá l jék bel öle. M Int ke!! cl/óm unk, hogy az ér,ákes megmaradjon. klóra d jon i;101ö.!;i1 nk, s3t ép!tsen (I?'
életben s oz é rtéktelen kikilszöböllossék
enO <:f
kövelkező alkalommal szólunk.
Bencze Marion.
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ón 1" Ekkor sa6:1:alot hcr.ll, melyben (I vólas~, szerint
Aid boubtn fordul, én (I~ oem ut~.ilom el.
Sdve
.,~el könnyel lelve
uj
embeuéválása
I t a ) I\ny....
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,
&91 6rtétlt önmClgónaJc is boc$Ólson mag CI t P
m 6 mert az önvád :m.arcangolósa ct lélek egyen·
alódssa. De méginkább mósoknak l M o gó.bQaliC. és at összes körülmények okos Io.tolg .ctá s a .
~érl.g.lél8 utón Jut oda az ember, - ha Clnbibá jón
kl ül keriUt nyom(lSzlólWk érzetl helyzetébe, - bogy
:
IcIlólhal jóvatételre lohetőséget. hibái -m egb ó ~Ó8~ után. Ha keresi az "Eldorodó", az "U!ópia" lelk t

.. • _.

;:fiá1'

ornóqót, egé08zséges lélek meqlolálhatJa -

önmagá_

b an. Dr. Z.ak6 I stvón.
"

Szükség van a nyomtatékra
Régec.k~n

történi, am..LkOf még CI mozdony g öze
motor gáza nem ville eu. embert percek al~t

vagy CI
mérl61deJue. e:J.enben az imádságos könyvek?e n ku -

16n lobászkodások voltak ilyen cimen : mozos elö lt.
Nem is indult el akkor minden dib-dáb ember nagy
utra v.l.szont eu ügyes ember no:g,y bálát és becsüle tet ~zOIez.hetett mo:qának uti szo19álalaival az embertársak eJőtt.
Ilyen Ugyes és basznos ember volt . javaéletében
Buzogány István ,kadácsi tanllómeosler. Minden eszte ndőben egyszer-kétszer elszekerezetl Kolozsvéura, leánya látására. Akkor Kolozsvár volt Erdély főváro sa ,
o tanllómester veje illő tiszt.ségben 011 szolgált .(I fc konnányszéknél, érdemes volt bázanál pár bé ti g e !!I_ulatni.
Buzogany uram utozásalt nemcsak -a falu, d e a
k/hnyok is számontartotta.. Rengeteg megbizással balmozták ej. Kinek festék, kinek lonal, kinek paszo mánt, kinek kékkő, kinek gyertya, kinek gyomorcsepp
keJIetl a ko lozsvári boUokból.
Sok alkalmatlanság keletkezett ezekből a megbizásokból. Egyik a mennyiséqben, másik a minöc~ben talált ócsárolni valót
s ezeknél is több
bosszúságot okoztak euok,' akik egyebet követ61tek, mint amivel kantor ur-am klnálta őkel. Legbotszantóbb méqls az volt, hoqy némelyek nem
boztak pénzt a portéka kiváltásáboz, bitelezn.i keUt tt
s aztán vesződni a 16lbajtással.
Egyolkalommal tebát a husvéti szolgálatok
ulán _ Buzogón,y uram iqy szólt a gyü lekezetnek,
amely indulására várakozott az udvatán.
- Méq egy óra is beletelik, O1lllq elkészü!ök az
útra - addig ne lcizódjatok 111 ebben a cslpős széUben. Menjetek be az iskolába, ott van tiszta penna,
papiros, egy cédulára Irjátok löl, mil akartOK boza:n 1,
az tán a cédulá tokat rakjátok le Sorban ene a lócaHl.
A hivek ugy cselekedtek: egyik letette a cédul'á t
ée lenyomtatta .(I vásárláshoz szükséges rézJuajcárokkal, a másik - pénz nem létében _ csak a cédulát helyezte a tl)bbi kőzé a l~cáIa.
Indulós elött Buzogány mester sz6;mbavelle a c é dulákocrt ée zsebre rakta a p·énzl. Kolozsvárt a cédulók nennt mindent lelkiismeretesen elintézett.
MLkorbazaérkezetl, órát tllz6tt ki a portékók át adására. Kinek-kinek nevét szólitolto a c é dulák SZ\;nnI. Hát 0% átadás belejezése után néhányan lölindulnak, bogy Igy meg ugy : cn: ő ne vüket miért Mm
emllti k.;nlor uram?
- Nyilván azért, mert a ti cédu!Ótok nem volt a
lócá n.
- Már hogyne letl volna! _ méltollonlc.od tak oz
érdekeltek. - Magunk tettük le a so rba tWiajdon ke zünkkel.
. - Az CI kérdés, hoqy lenyo mtattátok -e p é nz ze'?
- NemI tn seml ... e:n seml ... hangzo ttak a vá·
laszok.
- Hát akkor megvan a magy c rázal. Emlékezhettek, tavon; szél lujdogá:t akk oriban. Májmost o z
t6rténbetett, hogy a le nem nyomtato tt céd ulát elkap ta a sdl, s ehl)pitette CI IÓcórÓ\·. Látjátok, lát játok I
Ma6ko l nyomtassátok le a cédulát pénzzel akkol
nem vlez.! el a szél. Szil bég van a ",yo'~tatékrCI,
a tyam.ilcd1 . ..
.
Gyalla y Domok os.

UNITA.IUS tLtT ilL IS.

H I R E K
Kedves Olv~iS61nknak I s lentől áldolI húsvéli Unne_
peket kivCJ,unk.
A& tgyhó&ktlr Tanócsónak és az Unitárius Elei
t7.erkentőltgénok távbetJ&olönóma megv6l1oz01l. Ol
n ón:: 18<'-186.
.
Lelkélztovábbktpzö ta nfolya m lest a Teológi .
Intéz.el u m dezés ében m~rcius 28., 29. és 30. nap l a~~
a M'S8Zló hóz. gynlek~z eh termé b en. A lanlol yom Is_
mertetésére vIsszatérilnk.
A Teológiai Intézet vilá g iak &J6a dánolozoláb on
lebruár IS-án Ferenez Józsel " Az e gy háxloga lo
pro b lémcnró }" tartott é rdeke s el6ad ás t. _ Március ~
án dr. Csik i Gáq,or "Hisze k a ke resztény <myaszent.
e gyházban" elmen lruto tt mél yé rtelmo. hitvollás!.
A b udapesti egyházközség mát cius 3·á n me gtarto lt gyülek ezeti össze jövetclé n Gy6 rll Islván tortoI!
mé ly q ond olal okkal t~tetl á h Itato!. Az á b !lat ol követő rend kivül jól siker ül! s2ékely est ke retébe n ve r!;ekkel szerepe H: C. Kovács Ilona és Na g y Istvá n
színmo. vés z. Széke1y dalok a t é ne ke lt : füz i Matild Tő.
' rök Erzsébet és Tekere s Sánd o r. S2ékely héiá ka l
adott e16 : Tompa Sando!, a nev e s s zínművé s z és
László Mózes, Szabó Ga.b i, Trlll Magda , Mátrahelyi Erz!;&bet, Jakab Dezsö, jokab Is tván és Nag y Lós zló
s zékely táncokat adtak elö, S...abó nővérek zongoraki.
s ére te mellett, nagy sikerrel.
A P es li zeD!l őri nc i egyházközség havon kint s zokásos gyülekezeti evangélizációját má rcius 4-én tar_
lotta meg . Pelh ő Is tván le lkész, egyhó tköri lőj egyző
magas~ámyalású áhitata után Nag y Islvó n s zlnmiivé sz adott elő Ady költeruón y eket na gy h a tással _
A mIlsort kö vető szereletvend é g ség et a kis pes ti hive k
re nd e zték.
Esperesi vizsgálószelt le sz koc s ordi , d eb re ceni és
!Uzesgyarmali e gybózkő zs ége inkben - március IO-UA
18-ig.
Abr udbányai Öd ön alla, a jeles k öltő megt enésltésre Ieidolgozia a Barcsay clmú né p balladá t, am elyet Kut o r Fe renc zenésített me g .
Polgárdin le bruar 25-en dr. Szóntó Déne s Bólint
teo Jó g ioi hallgató e vcngelitáll .
Husv éti ~ )tenll tzteleli sorrend:
Koháry- u . . templom: Márc . 2:3. d . u . 6. Gyödl l.
Pa ssió ~n e ld &s. Món.:. 25. d . e . 10 órakor d r. Cs iki G ,
Szolq a F. Márc. 26. d . e . 10. Győri ! 1., Szolg a F., min d két napo n ú rv a csoraosztás.
UnUáriu, Mls$zióház temploma: Márc. 23. d . e.
10. Bencze M Marc. 25. d . e. 10. Bencze M., Ferenez
j. Má rc. 26. d . e. 10. dr. C3iki G., mind két na p on u rva c!;orao r.ztás . Szeretette,! k é rü nk urvacsora i ke nyeret és bort.
Pe, lne nt!örlnc, AUaml lakótelep. u nit. temp lom :
Márc. 2:3. d . e . I l. ó: Peth ő l. Mátc. 25. d . e. I I Ó. Pelbő
I Má rc. 2S. d. e . II ó. Ben cze M.
Pes lnenterzsébeti imahÓ%: Márc. 23. d . e . 9. ó .
P e th ő l . Má rc. 25. d. e. 9 Ó. Pelhő I. Má re. 26. d . e.
9 ó. Be ncze M. Vecsél. evang. 'emp.: Málc. 25. d. u.
4 Ó. Pe thő l. Cserel re l. g yülek. te rem : Má rc. 26. d . e .
II Ó. P ethő l. Soroksár rel. temp.: Márc. 26. d . u. S Ó.
Pe th ő I. Mi nde n a lkcrlommal urv a cso raosz tás. S z el~
tette l kérünk hlve lnktöl ke nye re t és b orI ad om~
ny ozni. Budoörs: Méuc. 25. d. e. 10 ó. Gy6rll I. pes~l 
degkut: Má rc. 26. d. u. 4 Ó. re l. tem p . Szolga F.. Győr
rel. temp.: Ap r. I. d . e . Ié . 12 ó. Szolga F. Mn:d eneg y ea helyen u rvacsoraosztás.
Róko. ner.tmlbó ly eva ng. temp: Má.te. 25.
e. 9.
Huszti J. Rákospaloto Má v. tip . lel. temp.: Morc. 25.
d e . I l. Hu &zti J. Mátyó.slöld ref. te mp. Márc. 25. d . u.
3. Hu szll I. FelsögÖd rel. temp.: Ma rc. 25. d . u . 3. d r.
Clllk! G. Rókel.be!l'Y rel. imabáz: Mó: rc 25. d . u. 3. Bencze M. Rtrllose r aba ev. tomp.: MáIc. 25. d. u . S. B.e n.
eze M. J)lpes t ref. tomp.: Márc 25. d . u . 4. Győrll I.
MIndenegyes belyen urvacs orao sztá a.
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