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V. hfOLYAM 5. SZAM 

Hisszük a S zentlelket. Istennek pedig öt 
nem merjük nevezni, mert sehol az ins azt 
nem mívell 

D ávid Ferenc. 

Alkotmányunk 
és a vallásszabadság 
Unitárius egyhazunk vezetöi és (!gysl.erÜ hívei 

négyszáz éven keresztUl küzdöttek azért és küzdenek 
ma is, hogy az emberek az igazság megismcréséböl 
lelkileg uj világosságot nyerjenek. Az unitáriunus 
mindig a világosságnak volt a terjesztője. A teljes és 
tökéletes vaUésszabadságért küzdöJ,t. FeLszabadítani az 
embereket a dogmák általi megkötöttség al61 és vilá
gosságot vinni be az omberek közé, mutatni a hala
dás útját, melyet Jézus Igy jelölt meg: legyetek töké
letesek, mint a ti mennyei AtyátOK tökéletes. Teh át 
unitárius egyházunkat az jellemzi, hogy állandóan és 
szakadatlanul a teljes és tökéletes lelkiszabadságnak 
volt u'lszlóvivóje. 

Testvéreim, ezért ünnepeljük ma ml unitiulusok 
különösképpen is az Alkotmány ünnepét, mert a Ma
gyar Népköztarsaság Alkotmányában hosszú évszáza
dos küzdelmeink eredményeit látjuk bizt9Sitva . • 

A Magyar Népköztársaságunk Alkotmányának 
5t/.-ik sz.akasza kimondja: "A Magyar Népköztársaság 
biztosítja a polgllrok lelJtiismer eti szabadságát és a 
vallás szabad gyakorlásának jogát." Nagy szellem! 
forradalom eredménye ez. hogya lellkiismereti sza
badság és a vallás szabad gyakorlásának joga, téte
lesen le van fektetve Alkotmányunk törvén yében.. 
Olyan szellemi forradalomé, melyért mi, unitáriusok, 
századokon át nagyon drága Arat fizettünk. Emlékez
zünk Szer vet Mihályra, ki a lelkiismereti szabad~ágért 
négyszáz évvel ezelőtt vállalta a máglyahalált. Emlé
kezzünk az igazságkercsö Dávid FereneünkTe, az 
unitáriusok első püspökére, aki az igazságért vállalta 
a mártiromságot Déva vár börtönében, m elynek fa
lára saját vérével irta fel: ,,az iga7.sagot szabad fo
lyásában nem lehet !ellartóztatni." Emlékezzünk So
cinus Fausztusra, a lengyel unitáriusok egyik veze
tőjére, kinek cl kellett hagyni hazáját az igazság esz
anéjének hirdetése miatt. Az unitárizmus útj;l. tövises 
volt. Az é let szüntelenül kisebb és nagyobb áldozato
kat 'k,övetelt hiteJödeinklől. Szenvedés, háttlrbeszori
tás, kigúnyolás jelen1i az un itárius töl1enelmet és je
lenti azt a drága adót. amit hitükben megálló elő
deink ennek az elvnek az érvényeSÜléséért megfizet
tek e történelem folyamán. 

A szabadságjogokat nagyon jól tudjuk, - nem elég 
kinyilatkoztatni, biztositani is kell azoknak. megva-
16sitását. Ezért mondja k i Alkotmányunk 44- ik szaka
szának U-ik bekezdése: "A lelkiismereti ~badsúg 
biztosítása érdekében a Magyar ' Népköztá.rsaság 3? 
egyházat különválasztja az allamtól." Nincs még 
olyan messze a mult, hogy ne em!ékeznénk reá, hogy 
mit jelentett országunkban az uralkodó egyház, ami 
rnögölt ott állott nyiltan és titokban az államhatalom 
a maga teljes súlyával és támogatásával és látjuk 
n8pjainkban is, hogy Spanyolországban az államcgy
hClz 37. állam hivatalos tamogatflsával mJként igyek
szik kiirtani a J)I'Otestáns fclekezctcket. Nem is kell 
!ellát nz inkvi'l:lci6 koráig, vagy Kálvin Genf jéig visz
s1AmcnlÚ. hogy fellegyUk azt a jogos Itérdésl: lehet~e 
&ó IclJdismcroti szabadsagI'ÓI olyan körülmények kő-
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ÁHITAT • 

"' " a hitböl való imádság meg_ 
tartja a beteget , es 1101. Ur felse_ 
gíti öt," 
(J akab apostol levele 5. r . 15. v.) 

Ma _már egészen tenneszete;s, bogy betegségbeQ 
szcnvedo ember, gyógyulást keresve az orvosbln for. 
dul segtiségert. T esti beteg~.égek gy6gyiUsa terén ba.
l.a.lmasat fejlödött az emberi tudomány. Számtalan be_ 
tegséget legyözött tutlásával s kl · tudná megmondani 
bogy hová fog eljutni még az orvostUdomány s h;m; 
olyan be tegség eredetét és gyógysl-Crét fogja feiis_ 
merni, amelyet ma. még csak homályosan ismer. 

Az embereknek azonban nemcsak testi betegSé_ 
gekböl eredő f i jdalma.ik vaWlak. Néha a. lélek beteg 
il lé lek fa j s ezt a betegséget nem lehe~ patikában vá: 
sárolt gyógyszerrel gyógyit.a.ni. Diagnózisát ls sokkal 
nehezebb megá llapítani, 

Amikor terveinket ÖSSZetöri az é let ; amikor öSS2.e_ 
omlanak ifjúkOri á lmai.nk, melyek oly szépek és bol
dogitöak voltak ; amikor el\"eszjtettünk valakit, akit 
nagyon szerettünk ; amikor nem látjuk hivatásunk cél
Ját ; amikor reménytelermck lá tjuk életünkci; amikor 
viha l' dúlja szét boldQ&Ságunk váraitj amikor egye 
dülvalóknak, árvákna k érez:zük m agunkat ; amikor csa
lódunk egy eszmén'yben é!l elvesdtjük azt, vagy elbu
kunk az élet küzdelmeiben es úgy érenü'k hogy nrncs 
erőnk felállni , - olyankor a lelkünk 'kap fájó sebet, a 

zött és ott, anukor és ahol az egyik vallásn~, egy
háznak ,lciváltságos hatalmi héIyzete van a másikkal 
szemben. 

Ezért helyeseljük mi unitáriusok 8Z egyháznak a 
politikai államtól való elválasztását . 

MI unitáriusok ebben az a lapelvben, ebben a tör
vényben a magunk Igen regi követelésün~ é~ före15-
vésünk kinyilatkoztatását látjuk. A mi umt~Tius elo
deink nagyon régen rájöttek arra il nagy Igazságra. 
hogyha a magunk számára a hit és lelkiismeret sza
badság jogait követeljü)c. óhajt juk hasonló szaba?ság 
bizt.ositását mások részére is. Hiszen nem J~et ~ké
leles szabadság a vallásban kölcsönös és telJe~ turel: 
messég nélkül. Ez a mi uni tárius meggyőz.őc\ésunk . MI 
bizonyosak vagyunk abban . hogy az igazság k énysze
ritő körülmények, féle lem és kedvezés nélkül saj~t 
erejéből diadalmaskodik. Ezért tette meg I?áv.d 
Ferencünk a tordai orsúggyúlésf:n. 1566 janU3fJ.a OOn 
azt az ékesszóló inditványt: senkit bántanI hitéért 
nem szabad. így lett a kicsiny E~dély ? szaba~~!~Ú 
törvény a lapján az egész Európában a valléSSUlI:: g 
igazi hazája . l. 

Csaknem négyszázad távolából zms: fe ok a 
'Tlagyváradi zsinat hatalmas szózata: ,.T~ld.! u k, h(lgy a 
hit isten ajándéka és a lelkiismeret semmu'C erőszak
kal nem vilethetik." as érték 

A ma unitárius<'\ számára sem lehet m, m , 
. t szellenu szabadság a felvilágosult józan ész. 

mUl a . '~ ..... t amit Jézus c sza-mindeneket megért6 igaZi ~""e, ezöl<. ., 
vakkal fCjez ki: "Boldogok a békesséSl~ igyCSnncpén 

Hadd hangozzanak fel 'az AJkolm ny Á 

"~ I 'kán Dávid Ferencnek: n",gy-
minden igaz uru.wr us aj • • bántsátok egy-
száz6vvel ezelőt t elhangzott szaval. nÁm 
mást mert a hit ls ten ajándélW. - co. AL" ÁN 

• BUZOGÁNY K . 
bCS7.édb- ' • Ré~zlet a r. hl augusztus 19-1 rádl6 o. 
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lelkUnto: leftIl bekl:t, S Ilyenkor rnegtudJuk ad is, hogy 
I cl nehezebb .. lélek, mintsEJI. a test sebeit 

ln,!6nn~~nl Neh. ebb azért. mert soks'Wr téves utakon 
l' I'YIUk ~ óaulh l ehetőségeit , 
k~re;:.ub a~~lol a lé lek betegségében sz.en.vedőkn~k 
a lélek lI'yóg) AUrét ajánlja s ez nem m~ m mt_ a h.t
ból ,a.kadó Irnád!!:ill', Mert a lélek Istem eredetu s az 
IDtádkiJZ&Sban a lélek az ős(orrishoz, a~ Istenheoz for 
du l Imádkozást ajánl, meri az Istenhe~ való ford~
IU~ a lelegyszer'übb és legtenneszetesebb (onnáJ~ 
al! bnádkozá!, Régi m egáJlapitás !nerin,t is az em~en 
léleknek egyik legmélyebb é.'J legtenne:netesebb "'!'z
töne az imádkozás, S mi, a kik Jé-zu.s taní iasa szennt 
olyan élö Is tenben h is7;ünk, ki az emberi 1! leknek .se
git..<;égére j ön, hogy le lki szük!:éjteit S'ZCreto gond VIse
I é.~.!'e l eI6git..«e kl s ewn keresztül megé~;l;iik a;l;. O 
/SZemélyes VIS10nyát ;o.z emberi le lkekkel, vIgasztalast , 
erőt CS remény! eget is esak tőle, 2 Z ősforrástól Jtap
hat és nteríthet megselnett lelkünk. 

Az imádkozáson kereszHil az ember ~zámára az 
Istengondolat nem csupán tétova vonzódás lesz, - h3 
nem .!lokkal több annál : It. lélek hODV'.i,gya. Se. ~on
vágy haj totta ls ten (elé fordul ásunk ugy felnyitJa,!' 
lelkünJ(et hogy oda beáramlik á ldott gyógy-ir eg i 
harmatja: Az Imádkozásban Isten előtt kitárult lel · 
kün'k megtelIk új reménnyel, felemelij. szeretettel , 
Gondola ta in!!; szá rnyrakelnek s ösnetört terveink fe
leU II. hitnek nent tüze gyúl, melynek melegétöl felsui
..adn!!.k könnyeink, Megére-.:'t ük. hogy Isten jÓSligos 
Atyaként ali mellénk az árvaság és kínzó magánes· 
ság remete-éjjelén. lA h i tből fakadó imádkozáson ke
resztül tuda tosul a lelkünkben . Istenben kell le
gyen örök bi:r.oda lmunk, O II. mi 
dékünk. E megér t ésen keresztül új ra 
lik munkánk. S'terete tben ga :.:dagabbá szivünk. 
mék, .íj gondola tok születnek az összeomlottak 
m eri az imádkozásan ke resztül belekapcsolódik lel 
künk a gondviselő l sten erejébe és S3ját számára. m e
rit abból ; léleknek áldott égi orvosságát. 

J ézus, bCn\'edése n ehéz perceiben imádkozásba n 
tár ta ld lelkét égi Atyj a előtt s I stentő l kapott ha tal 
ma!! lc1klerővel fenséges nyugalommal viselte el min
d en szenved i:sét. Imidkozott Getsemáné kerti gyötrő

d ésében, imádkowtt kínzó keresztfáján s tanítványait 
is imádkozni taníto tta. Dávid kirá ly zsoltárokban 
m ondta. el le lke imádsagos en.ése it, S az Ó-szövetség 
annyi nagy prófétáj a mindég Istenhez fo rdul t segit
ségér t , biztatá.sért. J akab apos tol tanácsa szent m eg
gyöződésböl rakad, mert az imádkozáson keresztül :l. 

lélek l sten felé fordul ván, begyógyulnak sebei és az 
Úr felsegí ti a csüggedő embert. 

De ncmc:5ak a be teg lelkeknek születik vigaszta 
lása és erÖforr:!.sa az imádkozás nyom án, hanem az 
a lkotó munka lendületében e lfáradó lelkek is feifris. 
sülnek, ú j lendületet nyernek, Haydnról , a nagy ze
nes;l;er.t;Ő rÖ I j egye-di:k fe l, hogy egy a lka lommal, am;
kor mfivész bará tai megkérdC7.ték. hogy miként élélt
kiti (cl és tterzi v issza alkotó munkakedvét , ha eIra 
r ad, Haydn Igy vála..'"'ZOl t : "Laká! omban van egy kis 
lla.z ikápolna, oda. megyek és imádkow m , ahányswr 
fá radtnak énem magam é, ez a'l eszköz nálam m ég 
~hL<;em tévCS7<tette el hatását". S akik őt megkérde~
tek, megálapították, hogy Haydn a lkothai valóba n 
bizonyságot tesznek mód:nere helyességéről , 

Fá?ó lelkünk gyogyítáSát" erőnk felfrissítését , re
ménycmk gazdagítását , h itünknek ror rá,.<iát s szerete . 
t~n"..nek má.~okka l j6 t evő melegét .. az ima !;Zám yain 
k.tá mlt lelkünk Istentől , a lélek ösrorrásától nyeri el. 

Amen. 

Huszti J anos 

~'\ budapcsH egyházköueg könyvtáraért&esköny_ 
"ekkel és IolY6jratokkal gyarapodott néhai dr. Z $tlk6 
And~r egykori presblt.erUnk hagyatékából. Ma már az 
"Urutárius Közlöny" c. 'ol~iratunk is csaknem hi
ánytalan. A .. Keresztény Magvclö" a könyvtárban és 
a lelkészi könyvtárban ls teljes, Kérjük olvasóinkat. 
h ogy a 2: "Unitár ius 'Közlöny" 58. éVfolyama telJessé
tétele érdekében il n ekünk hiányzó kövél.kezö fü:wle. 
,ket ajánl júk rel a budapest r gyü lekezet könyvtárá
nak: 1919/20. évf. 4. 5, 6. 1. 8 filze tei, 1921. évi, ~, 
5, 6, 1922. tNr. 2, 10. 1923, éve. 6. 1924. évf. 3. sz, 

2 UNITAmus eLET 

Dogma nélkül 
Az ember velcszU1et<!tt éJetfenntartásának ösztöne 

hogy il való$á~ba ll elignzodjék, azt fe lismerje. A va ló~ 
ság: meg nem Ismerése vag)' rélrelsmerése véV.etcs té
vcdéscknck, bajoknak, az éle t megnyomorllásának el. 
pusztulásának lehet és volt mindig az oka. Ezt bizo_ 
nyl~ja a történelem. PI. az Egyház tiltotta a pe.otls e l* 
leru védekezést, mert aT.!: az ls\.cn büntetésének tekin
tette. A dogmatikus vallások okozta fanati:anus szülte 
százado.~Ol~. át a p~titó vallásháborUkat, a más val 
lások uldozését, öldöklését, ru: Inkvizíció kinzásait 
~ máglyáit, tudományos könyvek indexre tevéSét val
lasos merényleteket, az önostorozók és szekták ö~kin_ 
zásait stb , 

A dogma magában foglalja a valóságtól való el
fordulást! !fIcrt az . ~Iyan t~.ológlai vagy tudományos 
té~el , amlrol azt állitják s kovetelik. hogy mint meg. 
d o n t h e t e t I e n tantélcit minden vizsgalat és hi
rálat nélkül ,kötelesek vagyunk elfogadni. 

Ez azt jelenti, hogy az ember mondjon le a való
sághoz fűződö legszentebb jogáról és a valóság me" 
ismerésének kötelességérő l, eszének és it életalkot á~Si 
képességének has7.l1álatáról. A szentírás több h elyen 
parancsolja az igazság ,kutatását. Már a tizparancsolat 
t iltja a hamis ianusk:odást, ezzel meghagyja az igaz

'ság követksét és m egfosztja a dogmákat erkölcsi lét 
a lapjaiktól. 

A vallási dogmák az emberi é r t e l e ro mester-

~é~ta::oo=~;, i ~7~1~~k!!e~~~gn~~;~~~~:vei:l~ 
azonban másfelől megtiltják ugyanesak az ér t e I e m
n e k, hogy azoka t megblrálja. Ez ellenmondás. Az em_ 
ber lelki hi tbeli é lményei birájává kénytelen elfogadni 
ő rajta kivül csó egyházat, konfessziót, zsinati vagy 
pápai végzést. Pedig a vallás annál tisztultabb, minél 
inkáhb te ránt;uk róla teol6giai merev köntösét, a val
lás annál in'kább fedi az ember bensejeben érzett 
h itét. 

EHenkezö a hel.)'2et a valóságot fedő tanteteleknél. 
Már keletkezésüIméi is a kutatás, tapasztalat. v izs
gála t , birálat volt forrásuk. Az ember által felismert 
uj igazság rendszerint csak r és7.-lgazság, amely fo ly
ton fej lődik, kiegészül, gyarapodik a történelem vég
n élküli folyamán .A homályos fellsmerése.kböl fokoz
zatosan fo lytonos vizsgálat és bir álaton át - mind
inkább tisztultabb s igazabb tudományos rendszer rej 
lődik. EzckMlt az igazságoknak é ltetö feltétele épen a 
kétely, -a vita, a bIralat , a tapasztalat, a kíserlet. 

·Ha dogmatikus egyházaItnak siker ült volna a tu
dom ányok szabad k ulattIsát megakadályomi, amiként 
akar ták, akkor az emberiséget megfosztották volna a 
te rmészettudományok, a z orvosi tudomány. II tech
nika ezer CS ezer á ldásától, a boldogulás és jólét esz
közeitŐl. Ma is <o. sötét középkor szlnvonalán aUanánk 
és pl. a ragalyos betegségek ellen ma sem tudnánk 
védekezni, a sebészet ma se tudná mútéteivel az: éle-
tet megmenteni. . ' 

Míg a dogmatizmus számára az Ismeret tcr rgya 
készen adva van. s a tantételek véglegesen lezártak. 
&inthelcUenek. addig a k r i t i c í z m u s szám~ra a 
fe ladat az igazságokat, összelevő rész:eikből, módsze
resen. taoasztalatok a lapján, ráradságos munkával rel
Ép iteni. Számára az ismeret v é g t c l e n és .~. telJe
sen lezártnak sohasem tekinti. Szárnyal, feJlödlk be
láthatatlan m agasságokig és mélységekig, a véi;te1en 
nagy és végtelen kicsiny dolgoIdg és távOlságOIdg: 

Ezért nem a dogmák azok, amelyek örökéle~ue~, 
ezek elöbb-utóbb elhervadnak, e lsorvadnak és klha.
n~k. Ellenben ól va lóságot fcdO, bebizonyított igazsá
gok megmaradnak mintha örökéletű fák volnána~, 
amelyeknek tö rzse á llandó, habár ágaik és galyaik 
oközül egyik más ik letöredezik, dc ujak nőnek és a fa 
lombja közben !olyton terebélyesedik. . 

A vnllások va lóoon épen olyan v á l t o z ó és feJ
lődö r endszerek, mint a tudomán y, Maga n keresz
ténység sem últ.Y kezdMött. mint kidolgozott dogm~
r endszer és ufil lkodó hatalmas, röldi javakban dus 
egyházi szervezet. 

A kultúra és ti tudomóny fej lődésével az ember 
lelki é lményei is változnak, fejl&lnck, tiSZtulnak. D~ 
a mq::mcrevedeU dog'Jlljk nem fejezhetik ki a I?lkl 
élményeket. sőt nzokkal IdO múltán éles cJlenkezesbc. 

, 
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j utnak. Ezért vcs7.i t cttck a d ogmat ikus vallások vezető 
szercpükböl. Ennek v i ssz aha tásaké n t az ern
iX- rok végletekbe, 5zé lsöségekbe esnek: vallástalanok, 
sőt hi tc Ue:nek. jobb esetben a vallás irán t közömbö
sökké leszne k, va,ll:y épen bigottakká, vagy képmu
lalókká válnak ; már nam érzik a h itet, de azt mu-
tatják valamelyes érdekből . . .. 

Különösen visszás a helyzet, hogy az lfJuség az 
iskolákb:m a természet i törvények ura lmát tanulja 

m íg a dogmatikus vallások azt t<lnítjá k. hogy a cso
dak a lkalmával a természet törvényeine k ura1m3 fel
függesztődik. Nincs két1élc Igazság. Erkölcsi törvény: 
az igazság mindenek fö lött ! 

Az II II i t a r l z m II s az egyetlen élő keresztény fe
Jekemt, amely kezdettöl elvetette a szenth~rol~g és 
az embC'r eredeti bűnben születése dogmált. Sot az 
unitarizmus d o g m a n é l k ü l i vallás. Ceak hitetvei 
vannak, amelyeket kész folytonos revizi6 a lá venni. 

Nem tekinti hitelveit csalhatatlanoknak, scm egy€d iil 
Udvözítőknek, sem cgyházát kizár6lagosnak. Szcrinie 
minden ember Udvözülhe t , aki a jézusi embersze re tet 
műveit é I i és c s e l e k s z I. Megen gedi, hogy az 
-emberszere tetet hirde tő evangelium keretén belül lelki 
pásztorai <>. hi telveJ<ct lelkiismere tük szerint magya
r ázzák és hirdessék. 

Ily módon lehetségessé vá lik, hogya ker esztény
~ég és a tudomány nam e llenfelekként, hanem segftő
társakkent müködjenek az ember sze llemi s le lki ha , 
ladása, tökélet~oosége útján. 

Az unitarizmus szerin t : nem a h it van az egy
házér t. hanem az egyház van a hitért. "Az egyh áz 
n em zsinönnértéke az igazságnak, han em m eglorditva. 
az ig<I :ság zsinórmérteke az egyhliznak." (Szentábra
hAmi Mihály). Vezető e lve : az igazság. D á v i d 
F e r e n e hi rde tte : "Kész vagyok az á lta lam vallott 
ig a z sá g é rt mindent elszenvedni" . El is szenvedte 
a devai várbörtön ben és meghalt ott az iga zságér t. Az 
unitariusok szerte Európában hősiesen szenvedtek 
m inden üldözést és éle tüke t á ldozták vértanuként az 
igazságért. 

Az uni tarizmus, amelynek v ez6reszm6je az egye
temes iga'zság nem egyes fajokboz fűződik, h anem fa
jok fele tt á ll. ts 8 Z egész emb eriség számára általá
nos, egyetem.e s jelentőségű és fontosságú. Nem számít, 
hegy épen ezért m a nem sok h lve van. 

Az unitariunus hirdeti : az életet adó Isten az 
ember t a l ö I d i éle t boldogabb, tökéle tesebbé téte

lésére hivta fe l.- Ennek alaple ltétele az emberiség b é~ 
"k e j e, a h'áborúk kiküszöbölése. A háború az 
-emberszeretet e lvének, a ,,Ne ölj!" p ar ancsolatnak 
mc.gszegése, tömeges meggyalázása tengernyi bűnhal
muzat elkövetésének fo rrása, az á lla ti ösztönök fel
ge r jesztése, annak a szellemi, e r kölcsi lénynek, akit 
e m b e r n e k hivnak, lea lacsonyítása. 

Dr. UJLAKI CtZA 
- Az emberiség cszményeiról szerző cikke az 

,.Unitárius I!:let" 1950 XI. 15. számában "Az unitariz
mus hivatása" eimen. 

E nn l!:LY I POSTA 
. A Székelykcrcszturon tartot t lelkészi továbbképző 

tanfolyamon dr. Kovács Lajos, dr. Erdő J ános, dr. Si~ 
mén Dániel és Cellérd Imre egyházi vona tkozású elő . 
ad~~in kivül a sztálini alkohn ányr ól, a b ékeh arcról , 
az UJ román kultusztörvényről , a Szovjetunió mező
gazdasági felépltésér51 hangzottak c l n agy érdeklő~ 
déssel kisért előadások. . 

Ú jra átdolgozták a régi űrmössy J ózsef- Een . 
czooi Pál:--[élo lll- IV. elemista ta nkönyvet s egy k;; · 
tetben kiadták "Bibliai Történetek" eimen. Cyöke
rese~, átdolgozták ti Ferencz József-H~le ,.Unitár ius 
Ká té - t . - Kőnyomatos sokszorosításban m egjelent 
,.Aldott szeretet.. e imen egy gyüjtemény, mely az 
I - It. o~.tályOSOk részére gyUjti egybe a z unitárius 
v.a 1iáSel'k~olcsl nevelési anyagot. A gyüjteményt L6~ 
nncz)' J .a~IÓ és dr. Erdő J ános állitották Ö"..sze. 

HJ. I\bthé Lajos ~ zcn !'ábrahfuni (Udvarhlev me
gye) unitár ius lelkész és Ba!ózs A nd rás ny. espere~ . 
lelkész (S1.ékelyderzs) afial e lhunytak. Utóbbiban 
SzatlmwTII Miklós S7.cgedl.egyházl tanácsos afia 56-
g ?rál .g):áS7.oIJa. Hideg MiMly a v. kolozsvári unit fl 
rHIS !ogunnázlum cvtl:r:cdekcn á t é ra eme;; ta nára Ko~ 
lozsv6rott elhúnyt. - Aldott legyen emlékük. 

, 

• 

Sz6rványaink: Baranya-Tolna 
Szeretnék tolnai, baranyai viszonyla tban nem szór

ványok é letéről bcs:r:élni. h anem öTÖmteljesebben 
szólnánk a Dunántul 16-17. század életerős, r égi un j
tar izmusána.k újraéledésér61. Sz.lvesebben imánk an
nak az un ltar izmu.sn.ak felt.ámadásárÓl , mely az 
Alduna-Balaton-GYőr között elterülő szabályta lan 
háromszög- területen, m ind templomokkal biró 300 na
gyobb és több kisebb eklézsiában (m iként korabeli je 
zsui~ annalesckböl Ir.la Plntzger professzor) ama kor 
legkepzet tebb lelkészei hirdették a tiszta J ézusi evan
géllumot az unH.árius szellemtseg fényvilágánál. Ami
kor - Kol1er~Kanyaró feljegyzései szerint - a pécsi 
h á rom napos s Budán a basa álta l rendezeu 5 feleke
zet közötti ny ilt hitvitában az unitar izmust védő lel
k~sz .gyülö~e\.ment.c:', nagyvonalu felfogásával, magas · 
SZIntu, felsöbbrendu képzettségével nemcsak győze
lemre vitte a dávid- ferenci álláspontot hanem oly 
egYházgyarapitó lendületet ért el, mely az e rdélyi 
törzs-wlitarizmust ls tulszárnyalta. (Az ... kkori unitá
rius papok m UR;as IképzeU:ségét diesérö jelzőket il 16. 
század kivá ló jczsu.ita mlss2liósától, Szántó ISLvántól 
ve ttem szószerint.) 

Ez a viruló unitarizmus némely dunántuli köz
ségbcm 4-5 nemzedéken át is szívósan védekezc.tt a 
habsburgi rezsim lé lek- és hitswbadságot eltipró ter
rorja ellen; de v é(fiH ts, a vezérfényck kihunytával, 
e reje lassan felőrlödött, m egsemmisült. Vagy mond
h atnók : elszunnyadt csupán. mert ha dunántuli, intel
ligens egyénekkel, más vallásúakkal beszélsz, j ó test
vérem , a le lkek nagy tömegénél m egtalii lod az uni
tárius hi tbéli feUogást. De hol van Jászberényi es Vá· 
laszúti GyÖrgyéh.ez hasonló küldetésünk? mert nem a 
fövárosi fényben elvCS'ZŐ, de a pusztában m essze lát
sz6, meswn-világlt6 fény-fókuszra van szüksége az 
vnitári.xmusnak. A dunántúli nagy pusztában ez a 
fény-fókusz - csak!is Pécs lehe t, mint volt a 16. szá
zadban ls. 

Mikor J ózan Miklós püspöki h elynök korában. 
1927 folyamán Pécsett kétszer is lá togatást. és 
lelkészi munkát végzett feltűnő h atássa1.. bironyara 
Q századokkal elötte it t működő nagy papjaink sike
r e i le lkesí thették, mivel e cikk szerény irója előtt 
többször h ivatkozot t r ájuk. Ekkor bizatott véglegesen 
a pécs-baranya i h ivek pásztorlása Polgárdi papjára, 
Bartók Gézára, akI éveken át igen szép sikerrel vé
gezte itt is a papi teendőket. Közben és utána dr. Csiki 
Gábor és Fere ne József szolgálatai h agytak nyomot és 
s z.ép emlékeke t a pécsi sz.6r vány-hivek lelkében. 

Am a S?..élcsebb körO. papi szolgálatot Du
n ántúl mostani körlc1késze, Szász János vé
gezte végül ls el, aki nejével együtt nemcsak Fécs:, 
hanem P écs telepei. Baranya és Tolna rrK't'Ye fal
va iban tanyáin található szórványa inkat nem kis fá
r adozáSsal, sok helyen gyalogtúrával. személyesen ke
reste fel. 

Ez intenzivebb munka eredménye volt a lolna
b ar anyai sz6rváriyok népes nagygyülése pécse!t 
1949. év folyamán, amely gyűlés a szorvány~góeok re
szére vezetőket vá1a.s:dott s közakaratú, lelkes meg
n yila tkozásban határazta cl Pécs-központtal a ba
r anya-tol-nai leá.nyegyhliz megalakltását. 

Az ú j leányegyház unitlt rius léle~: Pécs
Baranyában szflzon fölilJ ; Tolnában 70 koriilJ. 

Baranya-Tolna 170 unitáriusának legföbb óhaja, 
hogy p ecs_köz;ponttal lelkészség szel vcztessék áll~~6 
jelleggel , mert PolgárdibÓl Dunántúl 200 szórvánJ"",t 
k eUóen pásztorolni a ligha lehe t. 

Pécs és Pécs.,köl""LCt bányatelepei mellett B,áta
szék Mohács, S7.ekszárd B'onyhád, Tolna·v<lros, 
Cyö~k , m int föbb s1.6rvány~g6cok, már ké.~ vá~egyén 
fekszenek. A vasárnapin á l fontosabb hétkoznaPI p~: 
torlást, hitoktatást alig végezheti el ~gy pap ~._ 
gában. Dunantul unitafWnusána;l< '"kl éle ,IT. c ~Jl~t 
tóSéről _ más egyházak buzgó tev enys e 
_ ml sem szőhctűnk csupán csodálvár6 szép álmoku!. 

, 

Abrudbányai Odön 
(Pécs) 
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Orbán Balbs taaU"áaya . 
PétcrÍÍY Gyula bécsi. Orbán E'alázs hú tanltvflnya 

h II D Példtlmutatásáb61 élő értékítélet árad. mega. c .. 
ti tem döntő korszakában találkoztam vele elo

ször. r::.ár túl voltam €lZ i~dulá.s ámulatán és még nem 
J tottam cl a követendő utra. A !eladataok nagyságá
u k <snmagunk kicsinységének tudata nyomasztott. 
~ik'or vett elő zsebéből néhány fényképet.. 

Azt hiSZem. e par kép mindig nála volt: Orbán 
BalázS nézett le az egyikről, kacklásan és okosan. 
A másik kép Homor6dalmast ábrázolta. A harmadik 
egy festett könyvszckrényt, melyet Homoródalmás ma
gyarországi Ciai ajándékoztak ElZ ottani unitárius ifjú-

ságnak. I' r' "tt t"- k Mint bölcs pedagógus, ta ó.n nem lS ~ZO . U~O 
oktató szót a képekhez. Hagyta, hogy ml, UIlltárlU~ 
testvérei vonjuk Ic a tanulságot abból, ha valaki 
súve !öÍött s szlv&en hordja szü~ö~ája k!pét. t?;
vábbá annak a képét, aki szUlöfötdjéért swntelenuI 
buzgólkodott s végül a harmadik fényképet, mely ar~ 
ról tanuskodott, bogy a legértékesebb ajándék oa gon· 
dolkozásra-nevelés . ,. 

Időt fáradságot nem k[mélve küzdött azért, hogy 
oklevelet szerezzenek a legtclletségesebbek és köny· 
vekhez. mG.velödési alkalmakhoz jussanak az otthon
maradottak. 

Rajongó lelkesedése erős gyakorlatiassággal páro
sult. EmIéI $lern, baráti körben beszéltem egyszer 
Balázs Ferenc munkájaról. Lelkesedlem, tele voltam 
optimizmussal. Nem cáfolt meg. De bcszéln~ kez~ett 
ő is és szavaiból nyilvanvalóvá vált, hogy glganhkus 
nehézségekkel nt:m birnak megküzdeni magukrah~
gyott emberek &; mikor csöndesen bevégezte S24valt, 
mindenki érezte, mi a kötelessége. 

Hüségesen, állhatatosan gyűjtötte az Orbán Ba
lázsra vonatkozó irásokal Izzó érdeklödése magával
ragadott, mi is meghallottuk Orbán Balázs szavát: 

Amit nem ismerünk, azt nem szerethetjük". :E:s igye_ 
keztünk annyit magukbaszlvni e tiszta ismeretekből, 
amennyi elegendő volt ahhoz, hogy annakidején zord 
időkben is emberségesek tudtunk maradni. 

Sz. VeT€S S Jolán 

• 
Mélységes résvéttel vettük Péterffy Gyula ny. 

iskolaigazgatónak budapesti egyház.köz.<;égünk hosszu 
éveken át érdemes énekvezérének halála hirét. Nem 
volt egyházunknak olyan igaz ügye, amelyet nemes 
buzgalommal fel ne karolt volna. KüJönösen oa tehet
séges szegény székely ifjak lan!ttat ása t erén hozott 
nagy áldozatokat, ő a nemzet napszámosa, aki a tamo
gatásra érdemesek segélyezése céljából életre hlvta an
nak idején a különböző ú. n. gyámszülőtársaságokat, 
amelynek éltető, mozgató erejo az ö n épéhez ~irig hű
séges székely szive volt, A kispesti temetőben helyezték 
örök nyugalomra nagy részvét mellett. A gyászszer
tartást Pethő István pestszentl6rinci lelkész, egyház
körl főjegyző végezte, aki mélyen megkapó beszédben 
búesi!ztatta KriUl János sZi.i löröldjének, N30gyajtának 
áldozatos lelkű liát. A slmál Szolga Ferenc lelkész a · 
budapesti egyházközség nevében meginditó szavakkal 
vett búcsút Pétcrlíy Gyulától. - Nagy Sándor ének
vezér gyászénekének hangja mellett hantoJták el a 
koporsót, amelyet elhalmoztak a kegyelet virágai 
A hatI"amaradollaknak adjon ez Úr vigasztalást. El· 
halt afia emlékét hál ás szivek kegyele~ őrzi. 

nögyes Endre-ukat templomunkban 5Zépen si
került gyülekezeti összejövetelen Bencze M6.Tton lel
kész evangélizált. Szép gondOlatokkal telltet! elmél
kedése mély benyomást gyakorolt a hallgat6ságra. 
Majd 57_ Weress Jolán, a kival6 ir6nö tartott "Fagy
gyú gyertyák fényénél" eimen előadást, amely néhai 
Gál Kelemennek az unitárius kollégiumr61 írt nagy
értékű munkájáb61 merltctt reminlsccncI"ák nyom!m 
I:aj~lt rendkivül érdekes és a Jelenben is eleven pél~ 
dát nyuJtó kepet egyházunk multJaból. 

Vadady Agnes, Vadadu Albertné, egyhltzi taná
esosunk le{mya és AszaLós KáToltl Koháry-utcai tem:p
lomun~ban örök hűséget esküdtek. Oszinte szivből 
gratulalunk. 

4 UNlTÁIlIUS "t1.ET 

H I R E K 
Népköztárswgunk knrmányának egyházunkkll! 

~zembcn eddig is Wpasztalt mélt.fmylÓ joindulat:l fs 
segitő készsége nyilvánult meg abban a nagyleku in
t&kedésbcn, amel1yel a kormány lclkészeink á llami. 
fizetésk.ieg~~.It~ét. rend.C7.te. Lelkészeink a regi és új 
k~ngrua kozotb küJönböz.etet r. évi május l-től , vala. 
nunt a fdlcmelt kon.gruát már megkapták. 

.. B':'-Z(lgá~y Kálmá n aHát ünnepélyes keretek kü
l?tt ,lkW.ttak be G budapesti egyhazközség lelkészi 
t1szt.seg6be. A templomot zsúfolásig megtöltő hivek 
közeneke utlln Szolga Fe-rene lelkész mondott emel
kedett szcllemu imát, majd dr, Csiki GaboT esper~s 
püspöki helynök tartott magasszárnyaIásu belktat6 
beszédet, vázolva a "J6 .pásztor" kötelességeit. 

Buzogdny Kálmán komoly igazságokat tartal
mazó, szép beszédben foglalta el lelkipásztori sze
két, egyházi és külSÖ vonatkozásban is. egyként a 
b~ke ~éjének magasztos szolgálatát t~z;vén ki leg
fobb céljául. Nagy Sándor énekvezér muves:'.i ének
száma emelte az Istentisztelet áhitatos hangulatát. 

Az istentiszteletet követte, am~lynek 
során dr. Egyhazkőr, 
dr. Laza'!" Vadady 
A lbertné Tó~ 
jo.lvy SándoT a 
pedig a barátok és 
zölte az új "'!. mon-
elott köszönetet az 

Pestment1örlnd gyiilekezetünk szeptember h:..vi 
gyülekezeti evangélizáei6ján Kovacs József pesterzsé· 
beti ref. lelkipásztor tartott magass.zárnyalású evan
gélizaciót. A gyülekezeti énekszámok és Szoko!all 
Réka művészi szavalata után P ethö István mondott 
nagyhatású .zár6beszédet. A músort jól sikerűlt szere
tetvendégség követte, amelyet a peslszenUörinei hi· 
ve.k rendeztek. ' 

Kobáry-uteai templomunkböl szepte~ber 23·án 
9.30-10,15. istetiszteletet közvetit a rádió. A szol· 
gálatot Pethő István lelkész, egyházköri főjegyzö 
végzi. Október 19-én 9.00-;.-9,30. vallásos félóra közve
tité-sére kerül sor. A vallásos félórát Buzogány Kal
m.án budapenti lelkész tartja. November 18-án 9,30--
10.15. ismét istentiszteletet fog a radió közvetíteni_ 
A szolgálatot dr. Csiki Gábor esperes, püspöki hely
nök végzi. 

Uj. P. Buzogány L ajo!!, P. Buzogany Laj!'s kecs
keméti szórvlmyunk érge~~s gond_nokának flD. ~~:
badszalláson ház~ágot kötot! Peto Jolánna!. Az lfJu 
p{n-ra dr. Csiki Gábor esperes-püspöki helynök ~ér~ 
I stennek áldását. Az örvendezők örömében ml IS 

őszinte szivvelosztozunk. 
Osl há laadó ls lentiszteletcinket ősi szólós szok:i

S'linkhoz ruvc-n, szeptember utolsó vasárnapján, 30-an 
tarljuk únccporaM::IMsaJ. . . 

Bewlett JohnSon, a Sz!.lllin generahssZl~.1;LS ne
véről elnevezett Nemzetközi Békedijjal. kltuntet~t'. 
eantCl'bu~ érseki helynök, a vi lágszerte Ismert ~b~
tor békehllreos, haza nkban tartózkodott és a tov;:!
rosban és vidéken tett utazlLsai nyomán sxerze.l.t .. b:
nyomásair6l n u.c:.v elismeréssel nyilatko~tt. Kulono
sen a Dunapcntelé..n épülő szocialista .. varas volt r..'á 
Icnyúgöző hatással. Az érseki helynoknek alkalm:\ 
volt ebéd a magyarorszitgi protes!~ ve-
'lelÖkkel is ' akiknek sorában egyhazunk 
képviseletében dr. István főgondnok is meg· 
jelent. h' k·· AÁ •• , 

UJvliry LáftÓ ufiat, budapesti egy. z -~,?"gur:1: 
hosszú éveken keresztül buzgó, érdemes JegYZOJét su
Iyos csapás érte felesége h al:'L1ával A gyászoló CS3-
láddaI maradjon az Úr vigasztal6 kegyelme, az eltá 
vozott emléke legyen lLldott. 
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