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VI. EVfOl YAM 1. SUM 

Az unitárizmus jelentősége 
Mi, unitári"usok, aJök benne e:~nk az ynitári';lS ~ö

'ssé<>'ben már annyira m agától értetódonek ta.álrllk 
~ u~tádzmus eszmei h ivatásáról szóló fej tegeté~kct? 
annyit hallottunk 1"6Ia, annyir a benne. él mindE11l'";LaPJ 
gondo!atainkb : n s talán tetteinkbc:!.l IS, h ogy . sZl?te 
megszokottá vált, vériinkben érezzük s. azt hIS~zuk, 
hogy az mldenki előtt tennészetes: P ed ig. - m ég ma
'unk se mindannyian vagyunk tclJl?Sen b:ztáb~n val: rás nk rendkívüli tárradal mi és müvelődésIO:1~ndl 
!"ul~ával, a benne rejlő emberi érlék(;'kke!, .. lelki . ~s 
szeÍlemi kincsekkel. Sokszo : c~ak aJkkor jöv un k ml l~ 
rá hogy milyen értékes kincsnek tu!ajdon éban vagyul]~< , 
a~kor másoktól halljuk s ilyen;kor nem egyszer elot
tünk is ú j feltedezésként hatnak ezclc a m á.>ok állal 
elismert unitárius tulajdonságok. ., . 

Ilyffil örvendetes, felfedezés, zámba meno chsme· 
ré"ckü volt a:kalmam h c.\lani nem ég a M a'gyar T u 
dománvos A kadémia irodalomtörténeti szakosztilyá . 
nak n i g.vgyű!ésén. S nem is -<'10', de több i .. b zn, n e.l.n 
is egy de több kiváló tudósunktól. Mulasz:á · t ko· 
vetnék' e!. ha nem számo:nék b e erről .. ~ élm~nyen'! ' 
röl az uniláriusok összességér;.'ak, ~ zoknak IS, .. kik .5za
mára nem hatnak újdonsáf!kén t kiv áló tudM,-in k meg_ 
:illapl tásai ... zoknak is, akik csak e besw molób5l ve· 
hctnek tudomás~ ar. ól. hogya tudom3nYOi> élet sz::·k. 
cmbel'~i régóta és rendszeresen foglalkoznak az umtá_ 
rizm us töliéneJmi és társadalomfejlődési kérdéEeivel 
UI!Y velem. mind .. nnyian ö ömmel fOgj{lk olval n: tu
dósz ink e!ismcré5ei t vallásunk eléggé, talán még álta
lunk se méltányolt. a fe.iJödés szám ára viszont nagy 
{ontOSSÍl,gú kérdb:eiv el, é rtékelvel szemben. 

Kardos Tibor irodalomtudós magá:l anítása sze~ 
dnl :..z unitarizmus a reformáció legmagasabb I\ZellHru 
csúcspontja, mely azoknak a világ minden tá ján e~y
masra ta lált szab .adelvü gon.:lolkodókmk" lá r"a~ á
gáb .. n született meg, akik az emberisée: kultúrftj ilnak 
fOjlódf.séért, a világ h ala dásáért folyla tták esanei h , r . 
caikat : Bland:ats . a két Socinus. Servét. <>.z. anlitrin i. 
tAri7.mus ( = unHárizmus) úttörői, rrendan nvian tae
jal voll.k ezeknek .. M.abadgondo:kodó. h uman :st!'! 
tnr saságoknak. 

Tilróezi-Tr.usztler JÓ7.sef e~etemi tanár kü!önö
sen Benczédi Szckel:v Is tván történelmi jelen t6s~gét 
emelte ki, megállapitva, hogy az elsö magya ~ író {-.s 
történész. aki vil á.e:krónlkáiábE.n a nemzeti történel
met a világtörténelem eScményeiV'~ is kaocsola tha 
h ozta ~ l${y t-lső. sz#!lesJátókörü. v iláI!kao csolatokat 
kereső és teremtö történetírónknak kell tekinteni. 

HeJ!:ediis Gtz~ Iró h ~zabadsá.l:!harc elötti irocla:ml 
kÖTÖk. iskolai olvasótarsaságok jelentö~égét m6!tat~ 
fi csak természet(!S, hogy azok között a le~k lemelke
döbb íontossagúnak a Kriz .. J á nos és SZE'ntiványi Mi_ 
hálv köré CSoportosult. Rem{ny-kört t t rthatjuk, az 
Iskolai olvasökörök közt pcdig igen naClY sze-ep et 
tölt be a kolozsvári unitárius kol1é~ium diákj ainak 
1"11 v:;.satá rsasagil. 

~rdekesséAben nem utolSó Klani c7.&y T jblJT e:ö
adónak a? a megÍlllapitása ~em. hOJ!v K :J rád i P ál DÜ'" 
pökünk egész irodalmi és hitvitázó mük5dése eJl:yik 
legszebb példaja .. refo m Ílció nép!~ I":'ányán ak li 

hop;y Karádi e tclci.ntethen még a re[onnflció nem~l. 
vérosi polgári rétestelvel ls h arcba szö lIt a népi, ple
bejus érdekek v&jelmében. Utoh'óul h agytam e m eg
jegyzést, d~ éop azért. mert r endkivül é .dt kcsnek, al 
kLlnmsz.ertlnek s a jövő S1.3.mara is érdE,me nck tar 
tottam ennek a s1.empontnak m lndlJl: 61kulomszerfl 
\·oltAt kkmelnl. 
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Egész röviden adhattam cst.k vissza irod , lonuudó_ 
s .. inknak az unitárizmus n épi, halad/) irányára vonat
kozó vé:emén.Yeit. De ha m et.: isméUem, hOAY mndf'? 
a Mag:,.ar Tudományos Akadémia nagygyü:ésén han g
zott el, komo:y szakkutatók, vló'zetö tudományos t l>
nyezők részéről, e vélemények sú!yát. azt hiszerr> 
eléggé sikerült ér7.ékcltetnem ,;z unitárius vallaskli
?ö~stg t agjai val. , 

,.Va llás és világné-zet" eimmel a budape-sti egy 
hálközségben tartott C:'IÖ.'ldá ~ombtln ugyanazok ~. ge11 . 
dolatok vezettek:, mi n t e kiv/Hó t udósokat ránk vo 
natkozó megállE.pításaikban: világossá tenni az uni-. 
tárizmusnak, mint vallásnak és vilár n ézetnek m'ndlg 
haladó és tudomá nyoSi'ir: is fcJmérhetö vo!lát. E b l: 
sZ1Í.molóval is az a célom, hogy tudatosiHuk, tegyük 
eszmel vezé ~fonallá , világnézeti wzetönkk~ az unitá
rizmus hivawsát, E.mely rn:nét inkább t ávolodunk 8. 
múlttól, ann·ál ragyogóbban bontakozik ki a törté~(>
lern sodráb ól, s m inél inkább haladunk a végrü cel: 
az emberi szabE.dságjogok m egval6sulása felé, annal 

. lényegesebb jelleget nyer a világeszm ék ütközőpont
jában. 

SOT O -NAGY LÁSZLO. 

ÁHITAT 
4'7. sz. enek : 

, 
Szeret, incid , m a.g-3szlal 
E: rtelmüDk- és érzeiijnk: 
f:lő h ittel, háhival. 
Téged, Szent I stenünk. 
"trzeményink tá rában 
Nincs szentebb erezet, 
Mint ez : Is' en velünk van 
- '\z lsten Szeretet. 

I ma. 

. MInden jóságn ak és örök S7.erelelne k .őrök torráS3: 
ls ten . kit bot or ká ló éle' úta inkon soha kl oem a pado 
szomjúsággal keresünk, - E IÖo·t ed borul le az imád
kllZó ember s f:retted sóvá rog a háborgó létek.. Te 
irán yítod a csillagmilliólmak Já rását s Te veszed tel 
az em beri sziveknek gondjá '. Emberi életünk bomá 
l.vo!! íi!:vényein s7erefe tf"<1 v ezé -.. l .. a .he lé.:' ~eteU ~It 
világít. Lobbantsd bát lángra hl ~ÜD~. Ulndok!.o táklyá: 
já t hadd lássunk meg T egcd és érlsuk meg onmagun 
kai. T á rd ki i- rtelmiink elé J4!Dyednek tUk ai' . h O!~ 
bizt osan h ala dhaSSunk e v ilágban. J ézusnak nyomd 
kain. örök célunk fel é.: Istenországa teJé. 

J~no~ ev. ev. rész, 22. vers.. . 
... '. Ti azt Imádjá tok, amil nem :.s:mertek . 
ml azt imád juk. amit ismeruM . .. 

Szikrázva tüz(i!t a nap. A fáknak levelei bág~:: 
tan csüngtek az ágakon. Ember és állat egya~:t ha
reste a hűvös enyhelyet. hol nem éri a perzse, anW 
Ség. J ezus is e lfá rad' ; tanitványajval va~abol _ S ál~ 
ria és Júdea hatá rában Járt. o".'. a bol J á kob kuljs tdl 
lott Néhány barátját elküldte élelemért. maga p ~ 
ler~skad· a kút mellé. Szerette volna eO' kis i~~e 
oltani szomját, d e nem volt edénye. melJ~el me!'b e_ 
lett vollla. Ekkor egy~erü asszon! érkeZik a , ku OZ. 
J ézus vizet kér töl e. S az egyszeru. kib n apl émábÖJ. 
O. ki a beszélgfltéS t, prórétal elbí~atottsáfár61 m~. 
nem fe led kell!ve. nagy ember J!;meret. el vezette. mé y 
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lelki probl6m,;,t ..... adoU kl Ismerfis a törU!ne$. Tud· 
I k, bogy Júdea. és Sl.IDária kÖ!iUt régi viuáty állo!1 
(:PD. A Názáreti awnban az elleDség~ hango! ~elíd+ 
sq:ével lefe y ver.r:i és megseJleU a Dovel pmreclájá
D&k céljU : " a szellemi lsten fogalmit. I't ha ngzik e l 
a pÖDYőrii tanitás. hogy Is' cn lélek é3 akj öt imádja, 
ftfik9ég bogy lélekben és igusjgban imádja. .4..:z asz
ft(Jny ~ találja. hogy minden vallás egyronn.a.n jó. 
Jew! azonban liJtakoúk ellene. mondvá n, bogy csak 
az 19b megismerés vallása és b!t~ J;0Jdogítha,th az 
embert. Ö maga enn ek a mcggyowde:>nek ahlve. 

MI. unl' á riusok is ezt valljuk. A mcr::lsmerest hl
tiink ullpjanak tudjuk, s csodalkozva fogadjuk , ba ~. 
laki így nyilatkouk: " . . .• nekÜDk nem eleg a törte
neti Je:l;us vérszeJ:én'J alakja . •. " lUI. i;az u';IHá riu 
sok, Je:l:us ajkairól tanultuk me~ ls ' ~t .me,n~~erni 
b szeretni, Ot magi' pedig ezen is tenbit vertanUJának 
es bősének tudjuk. Hős volt ő, a bitnek hőse s alakja 
nem verszegény; sem a Gecsemáné kertben. sem a 
Golgotá n. l\linden idők emberének példit adott a tijr. 
téneti Jezus. Mi ij~ követni akarjuk mindenben. de kü· 
lönösen al:'ij hitbeli meggyőzödésében. Szomjun uk a:t 
ő bitét. EUR valljuk al8pigénket is ugy, amint ő val· 
lo:ta. Ha ő fontosnak tartotta a hit szempontjából a 

. megismerést: mi is szükségesnek ta rt juk._ Ezen i s~~. 
retszomj pedi i:; nem túri. ho,!:'y Mesterunk ala,lqat 
bármi vagy bárki elködösitse. A legendák Kri-z!uS 
ala kja bá rmily m E'l:;kapo is. nekünk inkább az eIe:teli 
történeti Jézus példáj]. kell. mert az emberi s ml 
csak emberi tudunk követni, nem p edig Is tent. Ne 
gondolja senki. ho,IrY mikor mi emberi ismere'ekre 
alapouuk vallásunkat. enel a szív mondanivalóit 
akarjuk számű:mi avallas területeről. Nem.- - csak 
el akarjuk keriilni a ,.Credo quia absurdum" eh·ét. 
Számunkra a szenvedő, de bízó Jézus peldája V3n 
olyan erőtadó, mint bármely pietista. jámbor eiméi· 
kedes. Egybázunk célJa hősies lelkű emberek épí' ése 
keJJ, bogy legyen. E eeU pedig csa k ismerettel és tu
dással tudj uk elérni. Ezért idegen nekünk m asok aj . 
kán az ilyen kijelentés; .. Megragadjuk az élii Krisz
tus kezét , ltiböl forTÓ szer~ et és megbocsájtás áralt 
felénk .• : ' El: a rajon.e-ók hang'ja s nem az iSmeret ek 
emberif~ . 

Testvérem, a vallás a lapja m a nagyon higatag pil
Iéreken nyugS2ik. Hisszük, hogy azért, mert legen· 
dákra építe~ ték azt és nem sz ismeretre. P edi)::" az is 
meret sok ervd adhat a vallásos hiteknek. Imért bi
szed. bogy l s ten nagyobb és jobban látbató az "égő 
esipkebokorban", m int a tejúi su garzó rendszerében. 
vagy a, benned lévő erkölcsi rendben? Miért hiszed, 
bogy a templomok orn amentikája k özelebb emeli lel
kedet IStenh!:n, mint egyetlen hópebely Sugarszer ke
'lete? lUiér~ gondolod, bogy az érzelem keuelfogha
több, minI; az ertelem bizonyitékai ? 

Az ember olyan, m ini II gyermek: mindég iöb bet 
és többe~ ismer meg az o szü1eiböl. Igy vag)'unk mi 
ls a mi mennyei Atylinkkal . lUinél többet ismerünk 
meg belőle es legnagyobb. le;;-Jobb nermekébol: Je
zusból. annál jObban me~s:zeretjük Ot es annal híveb· 
ben tudjuk követni örök em bel"lársunkat a7, Atya or· 
lizága felé. 

!'tIi sdinletenüt kere§ ük bibUá nk ban Meste rünk 
elrejtett igaZSágait. Szün:elen t.:utatjuli a világban és 
önmagunkban Istennek ujabb és újabb m egnyilatko
:tása it. Meg v agyunk nőzÖdve. bogy al: ember mind 
tObb és több ismeretd fog szerezni Róla s az ember 
ennek következtében mindeg b oldogabb lesz. A tör
ténc~ i Jezus azt mondotta : "SzeresSétek Istennek or· 
nágát •. . " S mi megfogadj uk szavát. De nem a feJ 
tevések és a rajongi sok utján keressük azt ha nem a 
világ és saját lelkünk t itkainak felfedéseben és meg
ismeresebeR- Addig, mig ez meg nem valósul, mind· 
azoknak, kik más utakon keres ik hitüknek eélját éS 
tárgyit. JHU9 sl:avaival csak ed mondhatjuk . . ... TI 
a~' imádjátok. amit DeIn ismertek, ml ait imádjuk, 
a01ft Ismerünk." ~4.men. 

BA.JOR JANOS. 
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Testvéri üdvözlet 

Slkora J ános lengyel h ittestvérünk WaplenJcabó\ 
!apunk szerkeszt6jéhez magyar nyelven ujabb levelet 
In tézett. Abb6l közöl jük <.z alábbi sz.emclvényeket 

.A mai rádiós istentisztel~tért. melyet Bielsk6ba. 
e~' ? Ud3p esti m 9.gyar nővel hallgattunk végig, hálb 
ko,"-ZÖnet et mondok. . 

Maskor, . kérem, legyenek szivesek az .. Unitárius 
'€Ietben" Illegadni a huUamhosszat is men evé "elt 
volt, hogy amíg a kellő h ullaInhossza t ' felfogtuk , emi att 
elv'$ztettűnk 10 per cet. 

Lapjukat megkaptam és nagy örömmel a.tí rtam 
Lengyelre, hogy lelkesztestvé:ünk elolvashas..-.a a krak
kbj eklézsif.' elÖtt. 

G rycz Károly lelkészünk a mult h éten virszatéI'1 
Varsób6l, ahol több előadást tartott é~ megmondhat
juk. h ogy az unitá r ius eszmét sziv\'!'Sen eUogadtak. 

. ~ ígért kis K átét nyugtalanul vá-om, szerelnéfi1 
mlelobb lengyel nyelvre leforditani. Nekünk Len
gyeloTh.-zágban lap unk n:ne,sen. Központunk K -ak.1to
ba n v an. a hivek szét v an nf.k szórva, én példaul több. 
mint száz kilométert u tazom , h ogy h avonta ket!iZer , 
há rof!!szoI' ré~ztvegyek egy is tentiszteleten. Leg1öbb· 
ször Gryez Ka roly lelkész beszédét h allgat juk, de elő
for dul, hogy néha Vf.rsób ól lejö" egyik- mMik tudós 
é~ előadást tart. Előadás elött csendes imát m on du nk, 
majd beszéd köwtkezik. Azután jőn a "deb atta" 
vagyis mind enki elmondhatja vélemén ~'ét . A h ozzá· 
szólasok után elzon gorázm:k egy-egy székely egyh.'i7;i 
énpket. a m.it csendes ima kővet. 

Na~on érde,kesnek látom, hogy Magyarországon 
a r eformá tusok és eyangélikusok templomaikat olykor 
tmitariu~ testvéreik rendelkezé~ére b ocsaj tjilk Ná
lunk ez lehetetlen volna. Bocráss~nak meg, hogy ma
ga mról is írjak. t::desapám 19C2-b en \ 'ándorolt ki Ma
gyarorszá~ból, 1918-ban L engyelországb" visszatérve. 
kere.imbe kerül tek: GrycZ K i roly könyvei, 1!l45-ben 
fe lker estem őt él:. akkor ismertem mee 1..7. u nitárius 
\!alla~ h itelveit." 

• 
Alj ítsuk fel az orgonát 

a Koháry-utcai templomunkban 
K öriilbelm h úsz.. h uszonöt éve a n nak, hoJQ' a régt 

or~ona - amelyet boldog emlékü elődeink é.,' templom 
ép ítesE'.kor tr.:!mplomunkban elhelyeztek - felmondta a 
szolgálatot. javítani azt. emberek egybehan gzó v éle
ménye szerint. nem volt érdemes és sok huza- vom. 
u tá n elha tár ozták, hogy u jat álli tana k fel. teljesen 
mofern berendezéss-z-l. HI)S.<;Z.3 ~ ta ná cskozás es gondos 
ulá n jarás u tan b e is szerezték az u j orgonát, át is vet~ 
ték de az Idő nem kedvezett a nnak relállítá~ré.,. t 952 • • 
Ja nuá r e lsején tar tott évnyitó istentiszteleten. mint az 
p.vi ú j m u nkaterv han.!fl.Qtt el a jelszó beszolgaló lel
k€o!."ZÜnk a jz,káröl : . Allílsuk fel é.:Z uj o:gonat a mi 
te.molomunkban !" Ezt az elhan.l1:Zo t t gond ola tot több 
oldalról a ldozatkesz cselekedet követte és a hall,gató· 
ságot fellelkesítette ez <.: n emes g?n~oll"ll. Min t ~h'e r: 
é ven át gyű lescink hall~at6ja é~ evtimde~!?f1 ~t Je~
zöje, e ngetiélyt kérek, h ogy egy p!lr megJegy~! fuz: 
7.P.k ehhez a gondolathoz. A gond olat nemes, ldoszeru 
és annak megv alósít ása égetöen SZükséges. .~ jegy
zőkönyveket olvssvé.'. a l t la paszta ltam. h ogy ~l~ ':~
b ázunk a me<>alakulástól kezdve egészen a mru ldoklg 
mindig mind;nt á!dozatké~zséggel. sokszor a leh et,d 
lenséggel való küzdelemmel é rt el, Egyes nagy lel~ek 
kitar tó és á ldou.tké sz a kar at e>.reié v-.;.I . tudtuk le~re 
homi fl templomépítéstől és ber endezésol kezdye ~n
den nemes intézményt. - K ohary- u tcai egyházkozs{o
günk mindig segitette a Magyarországon levö .i?s.'>Z~ 
egyháZk özségeket, ezért méltányos, ~Ogy . ereJukh o% 
mérten most segitsék ők is az u jév elso napján elhf. ng
zott gondolat m egva lósításat. Ezeket l..' megjegyzése
ket az ujévi nemes gondolathoz hozzáfüzvE', ké'~eJl"l 
kedves olvasótársaimat és hitrokonaimal. kivétel nél 
kül , mindnyá jan áldozzunk unitá riu s léIekh~1 a szen I 
cél szol~á lf.t3ra. Állí tsuk fel az orgonát a Koháry -ut -
cai temJ)lomunkban r UJVÁRI LAs ZL('I 

-
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Az Ifjuság Hangja 
_ 116vld Feren c cmJl:kbCszéd. -

Trla. : Tordav Pálma. 

Elmondotta: Tordny Csaba. 

" 

!i~l>e7ntH:n komolJl állilattal és rn.!oll.!1ó .. szerc tc"tfc
l 

állok clőHct~k. 1100lI cgyl,ózalapftó P!IlI'P?kIUlk. ~~~~~ 
• "k't ~S az O tlwnkássdaát ~zluctckhp -" crcnc cm · 16 kri' ICI lán is. 
zem. Dávid Ferenc COllll dZa1ap t 1mm ' Tll lé. 
mCTt cWLtclck. Tudjátok, IWUIJ. lj 1J1t~ az. : .. ~ggNt és 
Ick, aki II IlO/ál drtil:, ls fZ CQII ~f!/lé,: C;;/I~ ~; e relé/yf 
dksöséaét hirdette, "a t f1Z " fl I ~1Cj'/lerCmlcttc a 
rcformticlónllk é~ d iadal ra vlfte tI~tl!á 'át az 1lIli ' rirills 
reformációnak sn;6tosan maYl/ar lJ • 
vallást azaz, IIOR)I Ilclycscobcn ",ond"a. I~ala.dó. sza
bad a~ndolkOdlÍsávlll m cat,cr cm tetw az 1uu/dru,ts gen· 
dolat létalnpját .. A va Uris 1lOuants már, ,mcl1vo,t , csa k 
a szervező eró éli ll:: elszánt akara! 1!!{lnJlZott, .. 1/Ogy 
d!adalmaskodjoll. il- mi vallásunk Jézus .ev.al!gé mmán, 
il S:crctcl. ft l: 19ftZsá(l és (1 V ilá(lossna örök 1!-aOU esz
méil! ft lttps:lk. 

1\11 llMII ö:Wllk Ic i!znzezrcket (L vallás védel~l!ébeJt, 
lV.!nl fflnllölWk. cmberlrí rS(tlukat. amié~t 'má~ vny.ás 
eszmcvilágá ban élnek, d c méa .1H.>m ts tart,uk oket 
mcplévedt bórlÍlI!JOklUlk, akik az Or I s t~n nau" akol · 
lóból kis=nbndltltnk, mer t érteim iik a vlláoossáa f~lé 
fordl~:t. - Nem., mi unitárluook kii7fl iink lW' lfi n a tul. 
erövei lliliink és a l elkiismeret szabadsó~áé~t, 4e a 
steretet (ePllverévcl ha rco/ullk s nem legyozzltk e.le,,," 
fe/eh!ke t. han/Hn flICOI1/1öz=ük ér!e /milket. Ezér t v~· 
(/y,mk. ml csak Oluall kev.esen, mert fCf11Jverrel té r~. 
len! könllytl, d p. a. lélek diadalát sakkai nehezebh k" 
ulvni. Dávid Ferenc lánpo:ó lelkével raoad ta magóhoz 
IL:' l sten orszópa ut ón sóvúraó embertestvérei!. Beszé· 
dei 'ulllatára llIepgVlllladl az ember ek ·stlve és eppro 
többen la láUlIk rli saját le:kilkben milQá ra lIZ I ste!l re 
él miml löbben é.~ többen választották az Ember Jé. 
:lIst eszméllllképlil. A ko!ozsvárl kerek kövön e~"'on· 
dott beszéde u tán egész K olozsvúr 1I11itárill.ssó lett $ 

rövid idön beliH maua a fejedeLem is áttért cllés.1 
ttdVaTli.vn/ lJ. le(lhaladóbb sze:tcmi, val/ás ismt>tct!eJl 
ösvénIIére. ";uure ttiClll1t ez a kicsi ÖSVélll/ és kikanlla r. 
oott la.ssan EurónIl t.öbbi útlnmaiba is, mauálJoz ra
gadva a lnegllasolllot.t, klábrándlllt, de TeménUkedö és 
hht».1 tudó embereket .. és akkor 1neginduJ.t egJl fo· 
Illant, melv SZellf!Tles úTadatával cl akaTta lep ni a zt a 
dr/ina. kicsi üsvtllllt, amelven az IUlitáTius Gondo:a t, 
az unitár ius Jövő zscnae kis lIajtá slit lenyeHe a szél. 
Jöttek az tíru!Ók. akik halúlba 'Üldözték a Ilondos ker· 
tészt, (Iki szerc/e Uel nevelnette.< (t vatlásszabadsól1 
uuönne ptllánt«!t, Ez a m h lClent elsöoöTlli akaró ára .• 
dat kfméletLeuiH pusz!ított. A nl1gTllelkü -prédikátor, (I 

~zabl1ll GOlldolat vUógbajnokn meglwtt , de az önvér é· 
!Jel felirt lIlondás, 1IWlll börtön e fa lán fellnmarttdt az 
utókor suim6ra - halála után ignzol6dni lá !szolt . 
Amint (rta: ,Az igazságot szaba d fo/uásába n semmi 
rem (orrln fdtartóz tatni:' Ez az i gazsrig gylizött. BI. 
tonuíték. rá II 1UII élll kis unitáriu s tábor 

U"ltrirlus ttaglljalnk: " Berde M6. 
lS"ll-, KriZIl Jónos tOl1úbb 
Istcn orszár1ának 
vcszedl'lémben, 
nok ét uz O 
rencIIck. Mint II 

untHirius, . kérdezem l6!ed 
tát· e a.z elmenell 1iton . 

" . muló OyllIlVÖrasépe?" 
ságát, VOUII eladtad ma 
lenni nehéz. talán 
testvérem és 111' 
le[kednek 
eLéII. 
tst<m 

IIOrm 
IGc!! 
"OUI/ 
00$[6 

d, , 

JÍ/"twk 
szabad, , 

1nca. 
IW1!em 

ball nem vcui hz-rc, hortu t.'teic cm/T e foolJ (.S c''1k. (I 

relldftll etetLcn Itlt . a véglelen. Szeretet az az etc5, amelll 
meatartja a J(jvö .tZámára. 

Lebegjen elöttílnk. a Milli cél: A J övö UnUáriz.. 
nlllsa é. mindig aként csc:ekedjiink. hogll a bennfink 
fel· fel ébredő Il'lklismeret ne vódoljon. hanem mea. 
nmmvtbt tl, :álfoll 1ntndcII oondolatunlGban, minIlen 
cselck.edctUnkben . Minden etőnkkel mllnkátjuk l sten 
or szágát, az elk(juetkezendc5t. t :jiink epl/mas irónt bé· 
kességbe,} és szeretetbeli éli bfzzllnk II Mindenhat6 
O rök hiC" erc.iében. akt gond ját viseli a legparányib b 
éllllénYllek, is itt c löldöll, metlulllvcl i nkább az cm
bemek, akII n sajá I ké"ére és IlasonlatO$sáOóra le. 
remtett. 

e : jen bennünk a z Eau I gaz Isten ereje és n Hit 
ametv legyőzte a v Uál]Ot. EU'I az l sten 1 Úall legyen! . 

Tallózás 
l. 

H eteromaturiws, Dl<:.uctuallsmus, Heterokronolo-
glsmlls kIfejezóseket haszná lja készlllő "Unltárlu~ K III 
Lcxlkon"-jn előszavában egyik a tyánkfia. E . ek"el 
jelzi, miéJot ütközik akad Alyokba olykor az ujszerü esz
mék tl/'nndÓsulÓsa. Mig egyik egyén már el jutna Ron· 
dolt.trüzés~ben a kellő kHor .ol l igaZSághoz, a ma ·lk 
még nenl é rkezell oda a h itelvek kial aku lAsában . Mim 
a tön énclcm és a mindenn ap i élet is mutatj t.·, ez 
okozza a vltÓkat, a félreértéseket. Az a lkoló elme 
túJ~rlékell olykor saját e redményeit és nem alkr.:om· 
szel űen , a rra meg~relt Időben Jé!> fel. Sel·vét Mihály 
és D1vld Ferenc -tragédiája is ebből a j6hiszemü túl
kOl'ai fcllépésben lelheti magyarázatát. 

HAmuu.t il S".tCrző arra ls, hogy M6zes és legk·o. 
rAbbi megCltOl v.alóS1.lnúleg a kivaltsagosságot a zsl· 
d6k részére a bosszuáiló Isten től, a sok szen vede'. 
meggyötörtetés visszahatásaképen gondolták e!. Hog) 
n em képmásokban, dc lá thata tlan t'llakban, s<::elh:mben. 
találják meg az Is tent, anna k ok&': az elnyom6 nép-2k 
a megfogható Istent , a r" ragoU képet elpusztítha tták 
volna, azonban a láthatatl anhoz, r. s1.!vbcnlevőhöz nem 
férh:-ttek hozzá. - A szeretet és megbocsátás újr.bb . 
lelki megrendülések és későbbi megnyugvl.-ok követ· 
kezmé.nyel a kereSl'.tényeknél. (Dl·. Zs. I.) 

II. 

SZöVEGGYOJ'l'EMé:NY A REGr MAGYAR IRO· 
DALOMSOL eimen é rdekes egy'3lemi segédkönyv 
jelent meg a T ankönyvkiad ó gondozáS1bnn 1951 v6-
gÖn. A kö tet szerkesz tői: Barla J ános és K lanlczal 
Tibol'. E kölel <X!ljn fl nehezen hozzMérhetö régi ma
gyal' Irodalmi szövcgel~ szcmclvényClS közlése, ~lsö
sarbon amagyor Irodalomszakos hallgatÓk részére. 
A kötet.ben több unlt..ári u !i vonr.tkowsu fZöv egk/izlé! 
ls von. A köz-ölt szöveg elóU II S7.crkesztők minden 
egyes il'óra és mll nktlnl vonatkozó rövid ösS',l:Cgrogin ~ 
hí~t ls adnak. Az ÖSszc!o,:tlalúsok Ismertctés6ro nlkf.l· 
milag még vlsszntérilnk .most csak megemHtjük, hogy 
c szövcggyl.ljtc·mcnyben' helyet kapOll Dávid Fcrt:nc: 
Rövid mngyon{lztl C. mun káj(lnak cfYlk rés;;:e: 1271 
- 273. l3Jlok. OA tlcl.lrecen l t1ispu'a igen bO részletek· 
l~n történő SZÖVCRközló3 (274-289. la pokon). H ellal 
GA s llár követ kc;;:.ő mul!k::Uból részletek : A I"ész~g. 
nek és tobzódásn"k vCl'lzcdelmes voltár61 való In/
gus, _ Az ujSZövelség-fordll ó<; njfln !6s1.', - 57.

d
·61:

1 
~: 

bu la. _ H a16, _ Chronica az mngyaroknak o ga 
r61 (289--332. lapokon), vcgül bő klvonr:.tok II COtU~dlll 
n lllassl l\1enyhllrt lIrul tntnsá l'ól (37 1-38... lopO.,"ll), 
II munka s:r..c l7.őjN IlZ irodalomtörténet még ~ mn is ~i. 
tatja dc első klnyomtnlóJn két~ég t-el en(1I hnl"ácU I !it 
nl(ko~ nb z'uclblm yu l unitárius lelkész, később II ma-

• . II öke DllVJd Ferem' h'Ynrorszfl ll.l I'észcl( u ntlo,r,us P sp, It 
Igt.:z U;nJtósull\ok önCclflldozó v6dclme~őJe vo. -
I::nycdl Gyürgy p (\spök: al~mllnda és GlsquurqU!'l I~~
tól'lája c. vcrSCIj sZCphJf;!ódáJából GIsmundI'." véjő. C· 
6~.édO, lilvldUésckkcl). _ OrvendOnk, hogy a mey uJ· 
hodott mUijya!' Iroda lomtörléne~J kutatás me~becsOIl 
II nH,'j;;:ytll' Il"Odhlml mult halndó h MIYllmÁnynl k"~t1t1 a r 
ullltlu·luiI 6rl6k.ekot 
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