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"RESOLUTION" 
Ezzel a kifejezéssel jelölik an~liai unitárius testvé

reink közgyülési jegyzököny \' ii kben állá spontjuka t, 
melyet alapos előkész ítés. Jelkiismcl'Ctes megfontol:\.
sek es minden eshet~AS! f:p;,rclembevételével egy-cgy 
kérdésben vég-ül is teljes eg,\'ctértcssel elfog la l nak. 

Reso!utiókenl foglaJom össze én is eJtv kis töredéket 
annak a hatalmas 13pasztalati anyugna.~. ameh·ct á p
rilis 13.-május 2. közötti napokon gyü j töttünk össze 
Ft>renr.z J ózsef fógondnok testvércmllw l együtt. Meg· 
latogattuk a prflgai uniláriusokat és a Csehszlovák 
EgYház vezetőit: Dl', Novák püspököt és K o vál' oat
riárkát. Résztvc1tü nk az angol u nit a riusok londoni 
nagy!U'ú lésén április 15-18. napj ain. El!átogatlUnk a 
machesteri és az oxfOl"di uni tárius tecló~iai intéze
tekbe. Felkerestük az J. A R. F . Hága i Központi Im ... 
dáiát. Mf'!! láto~a tt uk Amsterda mban és Rotterdamban 
a remcnstrans test\'éreket. Felkerestük Bernbcn és 
Z(iridtbcn fl sza"badelvü keresztények vez~töit . É.'i ,·é
.!WI <I napot 1öltölt ünk a svá ici havnsok gyönyörü vi
lágában a tudós teoló.ttus. bölcsész. vi1á~hírú Qrvos és 
ot'l%onamüvészt·ő l. a n ag\' emberbará t Albert Schweit ... 
1.,etTöI elnevezett Intéze tben. ahol most is a vilá,g min ... 
den reszébő l összeseregle tt ifjúsá~ - fiúk és leányok 
- a né pek barátsá.ttát szövöp;etik önnönlelkük ben. köl ... 
csönösen tanul~atván egymás a n vanyelvét. szokása ik at 
es életük sok-sck sajátcs me~nyilvánulásá t . 

Valóban úgr vagyok most. hogy ha .,embereknek 
vagy angyaloknak nyelvén szóla nék is". a k kor sem 
tudnám leirn i az öt'ömnek es a testvé ri szeretet nek 
a1;,t a hatalmas kiözö nlését, a mellyel foga dtak ben ... 
n unket a csehek épl.len úgy, m int az a ngolok es a hol 
landok éppen ü gy mint a sváiciák. Attól a p :',lla nat tól 
kezdve. f"'mikot' a prilJ.!a i pályaudvarra befutott a vo
natunk es a várakozók tömegéből. m int ha valam i lá t
hatutlan karmeste I' in tésére történne m inden. körénk 
csoportosul Rev . Ka rel Ha.'ioel vezető lelkéssze! a z 
élén, ottani, unitá z'ius testvéreinknek el!v lelkes kis cso
pOliJa s u gy vesznek .körül benn ünket. mintha ne 
hány é~tizeddel ezelölt egy családból indultunk volno 
e l é,letutu~kra. véJtig ame n-e cs ak jártunk, el e~észen 
add:g. amIl! a C hur ... i nálvaudvaron Pl'Of . Hans Cas
pa.n s feleségével egYütt fehér kend öjükel lobogtat va _ 
m l,nlha most is ha llanám _ egyre csak azt kiáltozza 
utanunk: JSI~n velük. üdvözöljük az un itárius és ~a
g:ar testvéremket, mindenüt!. ahol csak me!tfOl'rlul tu nk 
~z volt I'1 Z érl.6sem, és ez lépésl'ö l Iimésre el'ősödötl 
enn~m, hogy ,megi nd ult a vil fu!:ba n az embel'is!!!! tör 

ténelenek egY Ik, le~nagYSzerübb fol yama ta, Tav~zi 
éb~ésként , vaft) m mt valami S7.ent Madat bontakoz 'k 
a VIlág lelkében a nepek barátsilgának ~\'ön .. ~ . 1 

dolala. F.:s ezt G gOndolatot többé mtu- lll".:...... Y,oruh go.n
iába f 't ó ' - ", e Cl 111 _ ._ n e art ztau:al, Benne izzik m indazokna k a If'l-
klls meretébe.n. a kik nem üzlett szempontból, hanem 
e~bcrhez méltó komolnfi.luml ncznek a jövöhe és i l'
t~znak m~!! a go.ndOI~ táIÓl is annak. ho.c:y még el!v
szer ,:gy Ujabb h uboru toontsa me~ a békés élet . ' I 
s r.á.zud ltsa az e mb<ol'isegr e a t űwzön mérhetetlens~~_ 

ja it. K ülönösen két a lkalommal látta m ennek (l gon
dnlulna'k roppant ereiét. 

Az a nglia i uni!al'iusok mllr a mú lt évben Birming
ham válm á.ban ta l'tolt .k.öz~yú1ésükÖn állást.fOltlal_ 
tak az alom és hyd rcgénbombllkka\ t őrténö kfs é.r1etek 
e llen. Akkor a Közgyűlés felh ivassal fordult fl }tor
m ány,hoz. hogy tartózkodjék a z ezekkel a feg~'tel'Ckke l 
va ló l'obban t~'1 s i kísér letek től. a l,'a a na~y ve57.él\'t'C 
yfLIó tekinte ttel, amit ez az emberiség jövő ~enerác ió
Jana k egé.'izségé re és é pseglh'e jele nt . Most a Icmdoni 
Közg~-űlés tllt-.!tYS01'07.lltára m iiI' últv került ez II ké r
dés, hOAY elózőlel! lelkészek és J(vülekezetek a helv j 
ülesei ken mel!t{lru;yaliák és II mostani közgyü lés Rero. 
lutió-jáhan már nem csak a nna k a 250- 300 résztvevö
nek a szavazll ta jut 'k ifejezésre, ha nem benne va n II 
gyülekezetek áll áspentja is , :es micsoda határozottsÍlA, 
milye n szilárd meg!{Yözöd~, mekkora elszá ntság cse n
dül ki a határozatukbóL melyből a Z alábbiakat idP
zem · 

.. Az cgy bcg.~rÜlt lelkész.ok és világi dele~átusok kj ... 
fejez :k azt a mCltgyöződésüket, hogv az unitárius é s 
sza'bad kt'l'eszlény gyül (:! kezctcknek az a kötelessége 
hogy a v ilágot meAszabadilsÁk a z azt fojtogató féle
lemtől , Az atomko l'Szak leJ!ép:etó bb problémája, a há
ború é s béke kérdésé ben a béke mellett állásllOJ!lal
ván, Is te n és ember szolgá latában komoly elkötelezett
sé.ggel támogatják oa tömegek ellenállási mozgalmát. 
abból a cé lbóL hOgy az a munka és az a pén7., amit ma 
fegyver!{ezésl'e foo"dítnnak. II feilödésben hátrnmar.adt 
ors zá gok [else,e:ítésére lep:yen felhasználható." 

Lehe letle n megihletód~ nelkUl nezni a jövönek ezt 
a nagyszerű oerspcktíváját. 

"ts vala m i ehhez hasonló ünnc.Di eílés ragyogott az 
;ll'cokon num a napon, amikor Albert Schweit7.er Icg
u tóbbi ny ilatkozata megjelent a napilapokbal1_ Az ·3n
go lok é ppen ú,e:y, mint a hollandok, vagy a svájc\uk, 
sz inte kezükben lobogtaWa az újságokat. újionl:-ó Icl
ke sedéssel emlegették ho,g\' a nagy tudó. .. újra meg
m 6lalt é s m ost az emberi élet öl'Ök forrásához, az 
édesanyákhoz íeUebbezelt a vilag degnagyobb l)rol:JIé ... 
m ájával. Fel kell latióztatni e ,gonosz szándékoknt, 
Félre 'kell tenni minden önző érdeket. Ma a nél>cknek 
eg..v a feladatuk: A testvéri burátsál:t mele~ knpcsola
tá t szövögetni egymáskÖZt. Ie kell .'Q'6zni. el kell né
mítani a háború gondolatát. mert az emberiség szociá
Us fejlődésének resoluciój.a o. béke, II szilárd, az örökké 
ta z'tó béke á ldott állapota ikell le.l!yen, , 

Unitilriu.'i és s7.uCadelvű kNcszt t'- ny tcstvél'clIlkkel 
való találkozásunk biztalás nckünk at ra, hOAY 
a z aug=tusi c1dcugói világkongresszusunk nagy l:llá l
kozójára bonlogatja számyalt a lelkekbe11 a népek ba
rá tságának , a béke halalmas gondolalanak mindent Je
.l;y6z6 ereje és Igy ml ma már sokkal nagyobb blz(J 
kcdással nézünk eléje ennek II vlh'lgtatálkoz6nllk, mel,\' 
8 vallás el'ejót fogja hozzámérnI a világ' nagy feladn
taihoz 

Pethő I stváll 

VN ITA RIUS e l ,IIT J 



Az unitáriusok viszonya az anabuptistákhoz a XVI. században 
(Az úprili.8i wnímhan m egje le nt d kk fol y tatsí fl;t ) 

De Paollék &ok m indent meglartoltrul: a m«"V{ó( ta- IiZcnvedtcil:: AI5Ónémetorv.Aghan. Wllinl sándor vanJA 
naíból ha II V3GYonközösaéget cl la velettÜ. fl amaru ... .-,. ....rvOl az eTedetí f lolndnai nyelvbOl fvall-zlnülefr. Da-
SOká ig n cm v1aelt :senk.! 'kö7.01ök tlBztaéget az 3Uamban, mand l németre !OTdíLotta li f~)' kú1dte cl DáVid F ... 
nem katonfiRkodou, nem esküdött, ~l ~.Jda5ze- renCIleX. O azután mow3rT3 fordltotta .. Igy adta ki 
rúen M!3ftet tkk csend(.'II békcfi7..cretn é letet (OlYUtnak. Heltai G~pár 'kolqasvár l nyomdáíában 15'iO-ben. De kl-
A gawagok vagyonukat odaadták a kőZŐn(ognek . ~gy~ adta nénM!tut is, m int újabban k ider:tilt • mint PiT. 
nemes urak lelaubadltott,á'.( JoblXtgyaíkat. 5Z1goru nfhh Antal ezt az Jrodal.omtO~netl közlemimyck 1954 
disciplinát vezettek be nemcsak a papokra, harlem évfolyamában iamertettc. . 
m inden egyes hivöre. ALnpelvOk vol t ; lnká!,b mta.- Magyar n yeh'en az e"'lIetf.en anabeptís1.a mú a XVI 
lanságot elrtCJ1vcdnl, mint jogtalanságot elkövetnI. A IV/..ázadb-.m ircdalmunkban. A terjcdel1J1e5 munkát (31~ 
chJlJamlUS is fel léJ)ett náluk. Maga PaoU ~'1 irt Ilye~- OI~1I itt nem ísmcrtcthe'L'fll részleWsen, mindön7.e nO?_ 
ironyú munká l : Tractat'us de regno ChriSti mlllenanO hany gondol.at.át. ilietVe érvelését a gye:rmeldoiereszte-
címmel. Budny Simon ls haaonló munkát írt, aki lés el!€n a dhatom. 
egyébkén t az antitrlnltárlw: tanokban tovább ment A gyermekkeresztelést a szentir'da: ala pján veti el. 
Paolinál s ak it ezért a többség kizárt az egyházbóL S7..ent Márk e va ngéliuma X VI. részében Jézus azt 
Mindezekből a tanokból il lengyelek sekat r.eng~k mo~dotl~: Aki h!end (>s megkeresztelkedik, údvózü1. 

Socinu!I FauItus Lengyclor67..ágba é rkezése után (15 19), Aki pedig nem hlszen, elkárhozik. Teh át úgy 62.eJ ezte 
aki ez~k jóré'lzét elvetette 6 Rakowi Kátf jában c.c;ak a ~eresztséget. hogy az Evangéliumnak prédikálás? és 
'17. antl tr lnitár lul tanokat fejtette ki. A gy~rmekke- az 19aZ hit előtte járjon. f:s ezt a rendeli::st kelllJ)inden 
rcsztelest <l 7.onban a lengyelek egk .wn 1660-lg, ha7..á- hIV kereszténynek megőrizn i és nlnN e" senkinek arra 
j ukból való kiU7.ctésüklg ncm cyakoroltáí> s ClJak való hatalma , h ogy ('Zt a rendelést meg'bonthatná, vagy 
iI,ámlizetésOkben Erdélybe,.n, Kelet- Poroszonwgba l'! , mcgmásftha tná. Az a po,ttolok is 1ft y jártak e l: CJeu.u-
Hollandiát:an voltak ké nytele:nek azt bevezetnI. delek könyve 8 .. 9 .. HJ .. 16 .. 19., 23 .. Pát D.poslol: Róma 
WOlSch kc vé"ezetűl me.,;állapflja :-óluk, hogy az 40 ., Kor. 15 .. Koloss 2. 
anaba ptista tana ik na gyban hozzájáru ltak ahhoz, hogy Azt mondják a pápázók. hogy me!dosztják a gyer-
olyan mint~zerG ker~ztény é letet folyt::l tta!<;. mekeket a z üdvözüléstöl. ha nem keresztelik meg őket. 
(Wo!Schke, Lm., 225. I.) Erre a zt fe lch?, hogy údvöziílnek ők a Krisztus á ltal, 

Ezek u tán áttérhetünk a maJ(Yar vjs?.onyokra. DávId ak! az ó ha lála ál tal elvette az egész világnak bún ét. 
f'erenc mit vetI át ezekből a tanok ból? Csak mikor felnőnek a gyennekek. akkor esnek a 

}(euijűk azzal, ami edd ig se volt vitás. vaf!.yis azzal. bűnbe. 
hogy Dávid Ferenc is elvetette a styennek"t::ere5ztelést P irnát megállapítja emlitett é rtekezésében. hogy a 
S ti {e lnőUek kereszte lésének volt ti hiv€! . EI-t a nézetet könyv jelen tős r észét foglal ja el vétója az eredendő 
az 1569-ben kJadott De t"Cgro Christi c. mú ve II . részé- bűn dO~'májával szemben. Su:rlr.te a megokolla: teo-
nek De Pao:>dobaptismo -:ímú 5. fejeu·téhen :wilvánitotla lógiai: Krisztus h a lálával szünte lte meg Adám búné-
először. Utána pedig 1570-ben kiad ta a " KönJ/vecske az nek hatását s me gvil.1totta az emOeriség~t - de a gon-
Igaz KereszténJlf keresztségről" szóló m unkát. dolat maga jellegzetescn h umanista: az ember tiszta 

E kőnyv valódi anabap tista könyv. amelyet némely s a lét nem hűn. 
jám bor emberek írta k, akik utána mártiromságot Botár Im re 

A NÉPEK BARATS A CjAÉRT 
száll s íkra eRész népünk, életi:nek m inden mep.nyilvá~ 
nulásával. munka!ával. egy bold~abb JÖVŐt éoHő a l· 
kotó t~ ... ékenységének erejével. MI sem marad hatunk 
Ki aZOknak <I soráb ól, akik e-lt n legtlszt:j bb emberi 
gondolatot képviselik és tJa ngsúlvuzzák. Ha a népek 
kozolll baráuág eszméjéről van szó. aL:.kor lá ngl'a Job
ban a lelkünk, megerösödü nk öntudatban és ér~tik , 
hogy ezen a téren mi is sokat tehetünk. érték":!S , ko
moly munkát végezhetünk, S'"lavunknak súlya, el·",je va n. 

VIt .. lhalatlan tény, hogy a ma i modern s2ab .. d~lvü 
kereszténység tábcrának teológjai. v!lágnézeti. erkölcsi 
e57.méi abban a vallásos humanizmusban gyökereznek. 
amelyek Schweitzer A lbert személyiségétől elválaszt
haw tlanok. Schweitzer Albert. e.n:ész teoló.e;iai, erkölcs
tani. világnézeti és művészeli álláspont jának és taní
tása inak lényegét ,,az élettel szembeni feltétlen tisz
telet" elve határoz7..a meg. Ezt az el vet kéPYiselni. élő 
valÓ5á:ggá fonnálni csak úgy lehe t, miként azt 
Schweitzer is teszi: cselekedetekkel. Ennek jegyében 
men~ el Afrika lerpnostohább körülmények közőtt élő 
népeIhez. kereste fel a ~yaTTIlatí elnyomás a latt élő 
~bcrtestvéreit és félelemné lkül gyógvitva leprásokat 
né ál0n;t~Ó~OSOkat ls. mutatott utat azt iII e.tően, hoJ(Y a 
ö pek ;c;ö:-.őttl barátság gond ola tát egyetlen egy ember 
, ~fe:le~ humá nus cselekedetével h01Zy tudja úgy szolr n . gy annak hatása és t"rkölcsi súJya vllá gvj
$:nyl'l~n h. jelentős legyen. t,fiI ye n felemelő t uda t 

mun a, bogy <l népek kVLÖtti barátsáv. hóna pjában ! ~~ndl)lat'-'rt VAl ó ncmC.l harcra buzdi tr.1aÚuk a szabad
.I vu kercs7.lényseg táto rÚ'hO'l tartozó kli.lOnbö ... Jí orszá. 
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gak ban élö testvéreinket. Sza\'unk eler Inrliáig és a 
Br21l maSamaj képvíselőin keresztúJ hallhatóvá válik ott , 
ahel egykor Ghand i, Ra bind ranath TagoN" és Ami)a 
OhakravarU lbiJ~et, t1a ladás~ es emberséget sugárzó sv.'l
lerne jelöl t u tat és ahul ma élő testvéreik lZ Ő s:relle
mükben tovább küzdenek uQ'anawkért az eszmékert . 
ugya nazért a hi tért, amely test\'é .. ?nek vallja Ameri
kában és Angliában Franklin Benjámint. Emmersonl, 
Pa rkert. Martin eil).lt , Priestlyt ; a ma élők közül pedi2 
Fosdickot. Paul Robesont és sokan másokal II világ 
minden tájáról. a kü lönfé le népek számcttevó képvi
selői közü l. Oröm számu nkra. hog:,' az 1958 nyar án 
Chicagóban összeüJó XVI-ik kongresszusa .a vilá.e sza
badelvű keresztény táborána k. é lvonalba helyezte azo
kat az eszmeket és gondolatokat, amelyek egyetemesen 
ember iek s amelyeknek megoldásáh~ a m i magyar 
e,lOfházunk munkájára és nozzájárulására ls .~ita; 
nak. Öri,;.m számunkr:! az is, hogy az a ngol unllanuso;<; 
ez évi nagygyúlésén rCsztveheleu. e<""yházunk küldött
sége s a népek köz~!tj ba~~tság Je2Yétx:n elmon~hal
ták álláspontunkal, uzenctunkel és magukkal hoz~JaI
ták az OH élö testvéreink köszöntését es azi a. ~atar()oo 
zatc!., amely a nuk leáris fegyvere.k~el va ló klserletek 
haladéktalan beszüntetése melleu szal! :Jkra:. 

Mi pedig 6 népek közöt ~i ~arátsá.~ .honaPJa.OO:n nen; 
$7.ŰOÜnk me~ itthon sem lmad kozm ~ _d~l~oznl. ho.~ 
az emberiség haladását és .bék~ feJ I??eset sZ?lga.:o 
élet e földön mindenütt kitelJesedlék a JO akaratu em
berek és népek közótt. R. Filep I mre 



IH EVA~G~L1UM f'ÉnE NÉI ... . 
ts m{'gtril:'nek mindnll'ijan Szen! Le

lE'kkel .. s kezdének $:;:6,'"1 I!,lÓ~ ".lI("~:('ki"". 
am.llt fl lclck ad/a IIckik szolmok. ;u,. 
('$('!. 2. r . .J V. 

.. \ szent!éleK erejének vétele, ulAn leU.ek alkulmasak 
19.nit\'Íllwok n keresZtényseg eszmemek hatalmas 

~ró\'{'1 \'nló m('&szól9.lmt<'l::;..,"u"a s í'Z ma~n volt fl telt. 
• • 1 kedet II jósiignak és szeretetnek n i:..rnkorlusa. 
. 1 cse e . . .... . ma<'ukbnn 
Az első kere&ztelU' gyülekezet tn)OJRI IS . .... 
!"'rNlek emwk fl szent isteni INe~nek moz~lt6: SCI"
krllto erejet s ezért \'olt ez a ~yulekezet \ alón't.b~. 
lényegében. Hll'lfllmában. élel~·~ko1'1atá~n •. em~k
hez való \'iszon.,vab..'ln. benső áJutatá~n es lSlenl~n:e
retébcn keresztény. tehtit minden tekmtet?cn. eQaka-
. .• k -, .. tell\' szellemhez. az evnn.f,:éhum l eleihez latu...... e.... .. . ." öl fá 

U!;'..\' hozzátartozik a szentlélE.'k. n~~ nt n ,p:~m ~~. _ -
hoz.. Eneikül j!losszákat ze-nchetunk hltunk f'r('Jerol. 
lsten iranti ht'tlitnkról. ti, lélek halhntatlanst\s:.áJ'ól ~ 
örókkhalósá~nról amennyit akarunk. nzOno,,"\n ~z ~k 
elmelet ksz es: semmi mils, A szentlélek ereje R.ltal 
cpül belénk az e\'al1j!e1ium szellf!~e. a ~ere..o;;ztém ség 
lenye~e. a jézusi clE.'t pi-ldaadó ereje S "alunk ,~l: em
berek nai'yon rcl\hs.'ln. szemmel Inthatönn. SZI\ \ el-l,e
tekkel tapasztalhntóan kt'res~tenr('kké, eI'!.ne~ ny~~ 
kt'letkezne-k n t ... ttek: Cl;ak I~S tudlmk ~I:~I n SIl'O~~ 
k I c'" ől'vcndezni nz örv~lIdN6kkcl ~ e-z<\ltal \"lllk 
a ami ~be;;zooi.ink az igaz;:;it:. kifejezcsé~lCk ,HIrtOs. esz
kÖz€!\·é. A szenth:;lek a "nlóban kereszteny el~tne~ .n~
gyon realis. rendkl\iil komoh', hallatlnnu, bo.do~lto cs 
örömmel eltöltő része-, A szentlélek ereje pe(h~ np
ranken!. rendre-rendre, szi"ós munka nyol~lá?, naJ!)' 
igye-kezet aIta!. a jó szándék következtében tölti ,,} e~
bersegünkel. Nem hull egi mannaként. munká~~, s e~o
f(,szltésiil'.k n~lkül, OHJnkbe. A szentlelek kltl.U{'tese 
nincs e-~::yetll!n fix idöponthoz köt\'e, mert az egy ál
land6an' múködo isteni erő. AmikOr az apostolok \'et
toO''' l'''\' uj szellemben fogam élet gyakorlásám vá.1· 
tak' ál~la képesse. Azóta js:. \'alahanr~ol' els~tctül t:
kint et ünk elói a mi mai t' letünknek korszeru !'0701l!a
!atn mindenkor Isten szent lelkének ereje után áhi
toz~n" Az e-lsó pünkösd új isteni erónek. üj isteni 
uldasnak és seg,ede-lemnek II szélál'adús.:\t. kiömlesét je
!enti. ElŐSZÖt a tanitn\n~'ok \'ették. mert ők \·oltak al
kalmasak ennek \'etelére. K ülönben is jele ez annak, 
hogy ml.>st már minden embt'rnek kijár. Punkösc 
n múlt. ti jelen és a jö"ö nagy feladatait 
tilrja az E'mberiseg el"> s figyelmeztet nz apcs· 
tolok cselE'kroetcinek mt'gismerte-tése a!lal i:>. urra, 
hoJtv mi mai emberek mé-g n~'on rn($Sze \·ai!.\·unk 
att61. hogy belsö mrtalmunkban. igazi lenyegünkben 
kere;;z ten.\'eknek mondhntn6k ma,gllnkai. "flf!ris képe
sek volnánk felfogni küldetésünk egest; sulvDt. Amig 
tehát például karácsony. vagy nR.':..\'péntek é.> hüs\'ét a 
müllba mutat. a múltnak e~'-e~' nat.)' eSl'ményére 
tigyelmeztet. addift a szentlélek kitöJtetésént>K pun
kósdi ünne-pe, a multból elinduh'u a mindenkori ielen 
nUJ)S feladalainak hangsul.yozásiwal s az ezek betölté
,~hez szükseges erök fordisflhoz "a16 elvezetfs$el. Il 

jÓ\'óbe mutat s ho!*' mil,yennek kell lennie a jövőnek. 
m~ Apostolok Cselekedeteinek irója mesteri ecsettel 
c'lénkbe is állit ja a 111/t'1cE'ketl t'aló beszélés ~rnndi6-
lUS képebe.n. az apostOlok lelki at l;Héseként , AZt jelenti 
('z. hOl!y az apostolok lelkében lOICJ!ele\'en~k a távoli 
IO\'cndö képe s ök lat ják. ho~' bnnnels nyeh'en be
széljen is \'nlaki ebben a tavoli jövendőben. eJ!,.vtöl
E'1t\·if.! mind mt"gerti az evangéliUm &zellemet. tnrtal
nml. elkötelező voltát, megismeri a maga életének elő
remozditó eróit. mert felvette mn~ó.bn lsten SZ~t\t lel
kenek erejét. 

A szentléll'k erej\h'el mi is töltsük el magunkat, 
AtyamCiai! SzellE'mi fei:..\'\'t'net ez .számunkra; - a le
leknek s a \'ilá~ossaltrn tÖl'ek\'ö emberi szellemnek az 
erejet jelenti. Aldott kötelek ti mi teremtö jó A tYánk 
"'$ emberi életünk között. Bencze Mórl<m 

Dr. Ivón ló sz ió emlékezete 
Husz C\'c immar. h~' egy r~\'oió májusi napOn 

slI'ba hansatiott lörekeny teste. s a vird~erdö\'el bori. 
tot t hantok fölött elhan~1t a m(>grenditö szó: .. Elve
~eztetett". Dr. Iván László lelkész.-vnlliistanál'. if jú
sfL~unk nk kon i~nzi lelki barátja. vezetője. eszményi 
nevelője "olt. akire tnnitványai - efl,yhá;unknak kö
zepkorú taJtlai. - e napokban halás . ..t.,önnyes lélekkel 
emlékeznek. H ivatott eJQ'háztÖl'tént'lmi iró tonáro vár 
ti méltó íelndnt. hogy Iván Lilsz16nak. ti nevclooek, az 
('~'házi írónak helvel lc.ijelölje egyetemes unitarius 
szellemi életünk erlékrendjeben. . 

Kevés olyan ~ondolkoz6 fő volt mint Ő. aki a köz
nnPi élet ui\·~tŐiben e~ ma~abb. eszménYi világ 
törvezu'eire fünesztett tekintettel is íelismerte 6zok
nak a mélyreható szociális !eladatoknak a jelentősé
F,d és \'cgrehnjlasuk sürgős szükségességét, ametrek 
egyes 1\,\lIgati társ.,'\dnlmakban még ma is megoldatlan 
Mrdésekkt-nl jl'len t ke-,mek. .Megg.vözödésként ohi rdette. 
hogy al PI'ökkEh'al6sag gondolntllba vetett hit elválas7t_ 
hatnthmul mély ö..c:szemggesben áll al emberi fe-Ielösség. 
"állalás kérdésével is. A fel~Ő6Séget vállaló ember te
hút az (kökkhalóság törvénye- i szerint élő ember' is. 
Ivún Las,dó megnyillltkozüsabnn hangsúlyoztll: ;:a egy· 
Mzi, tál'Sadnlmi és nemzeti közössés! eIeté-ben is csak 
a hh'atáSludnt melységes fonilsaiból tilplillkoz6. fele
lös~éget "allnIó férfiak lehelnek igari vezetők, Lelké
ben kell II mi világunknak is meglljulnio. - akkor 
igazsá,5!csabb, szO<'iáhsnbb élet lesz ebben a hazában. 
- hirdette. 

Mélységesen evangéliumi egyház és. gyökerében szo
cialista állam. 

Ez \'ol t h 'án LaszJó gondolntrendszere-nE'k 
alapköv~. melret az i{jlisá..~ !elkében akart 
éplten\. 

kettős 

me>!· 

-.. Számunkra a kereSZt az 
az önzés le,gyózésenek és nz 
nae.." és szent jelképe!" 

élet legfőbb értelmének , 
ltldozatos élet d iadalának 

Ez a gyönyörtl gondolata - sirkö\'ének felimIa, -
rö\'idre szabol! életének summilja. egyben s.;I;eUeml 
\ 'égrendelete is. amely - két évtized távolan keit.-sztül 
is. ma :s az e\·ang.élium ele-gyítetlen tisztn hnn.sda it. 
biztato szavát csendít,i felénk, {nu. oJ 

I B ER TA. NÉJVII 

Öz\', K. Kiss JenÖllé megha lt. Örökre eltávozott kö
rllnkböl II kedves. jó .. Berta néni", 19y sz6litottuk, így 
tiszteltük. eml~eltük egymás között. Voltak. akik ta
lim csak ezen a néven ismert&:. annyira az unitárius 
közössége volt. olyan szorosan a mi .. nagy családunk"
hoz tartozott. mint édesnn.\·ánk. \'agy szerető szí"ú 
gondcs jó nénénk. Női tarsadalmunk e~rkort szövet
ségének annak idején vezetoje, később ól Nők Biblia
körenek lett e~yjk l(>~te\'ékenyebb tagja: én~et ve
zet. elönctásokat, felol \'asásokat tart. közérdck~1 kezde: 
ményezésel\'el minden nemes mozg:nlal'n dérE' áll. " 
awk sikerét - mint pl. a Nagy Ignác U. templomW\k 
or~omijának helyreállitásitt _ , jelentős any$ hozzá
járulással igyekezett biztositnni. 

Búcsuztatasn nagy resz\'et mellett ment végbe a 
Farkasl'éti temetöbe~, ~Öldi mnrad~'ányai~ elhanws:J 
tották és ham\'ait ohajtására FeborAk0Sl3, II csal 
sirbolba loiZállitják. 

Fmléket sz.hi.inkben Őriuük. In\·. R'J 

x'UÚllJ OllJ.(u ÓillluUlk. -7Jlí:nt/Jl áldlolt iJ kl
d(J.{J p.ilnRo.!di ÜJlIlt./ll'Jut kitlálulIlk.' 

l\linden e~ses hcl.nm. flhol pünkösd Ünil{'pCn 
tiszteletet tartunk. úrva('sorlil i~ ()$zhmk 

is ten-

VNITÁRIUS eLET J 



/jJ; Ü / elw:.elei I tk éLttébJi L 
A Duná ntúli S~Ó ,..ványegYházkÖ1.ségii"k bcn az espe

rc:81 vizs.l(á lato t március 23-á n tartotta a Vizs~álÓS7..ék . 
E? alkalomból Onncpl Is t.entiS7. telet volt a JO'u leke?~t· 
ben. J\ , z6 '17.ék l szol~iilatot R. Filep Imre ./~j:~yh~k.?rl 
fójclO'7-ő végC'.tte . Főtiszte lendő Pethő IStvan. J)~po~ 1 
helynök úr VC"I-CltC Ic a szokásos vizsgálÓ$7.ékl köz~u
lést. melynek IOrán felmérte és S"b'Írrlbavette a. ~yűle
kezet problémáit. szűk1léglcte it . különös tekl~tette! 
arra. hOli:Y Szol,lta Ferenc lelkész halálával a pas.r.ton 
szolgálatban váll07.á.s állott be. 

A Főt.!aztelcndő úr még két napig maradt a polgárdi 
gyOleke7.ethcn. mivel az éppen c lhaJáJowtt Berki J á 
nos. cgyJtoM Rondnok. temetésére a EYászolÓ család 
őt kérte fel. S7.abad idejében több családot megláto
gatott. e lbcszélgetve velűk a wle megs7.okott közvc!..
lensé~eL 

A p et:lsunUörlncl egyházkijzségünkben az eSPeresi 
Vi24U~álószék március 30-á n. virá,::vasámapján vé2:ezte 
fl szolrnsos évi munkáját. Az ünnepi istentiszteleten 
Pethő István püspÖki helynök atyánktia szol2:ált. A 
közgyűlésen. melyen Ferc ncz _ J Ó'/_"ef fögond~ok ~l r is 
részt veU, a vizsJ.':"á lóS7.ék a p..Yulekezettel együtt vItuta 
meg a templom renovflltatá'iának n8f!Y eondját . . A 
gyUlekc'.r.et részéről elhanw.ott h07..zá.'izólások. valammt 
a vizsgálós7.ék által megfiért támo2:~tás . azt mut"!tta. 
hogy n telje!! öSS7.han~ban és megE:rtésfX!n lezaJlott 
közgyűlés az eJtYházépités nagy ügyét szol~álta. 

Lőrincen kűlönben minden hónap első vjlSámaoíán 
mcgtartják a gyülekezeti evangélizációkat. Az á prilIsin 
Dr. Gyulai Zoltán Kossuth-dijas professzor tartott 
nal(y érdeklódéssel kisért előadást .. Kína bölcséswt(! 
és Konflcius" címen. A május 4-ik i evan~lizáci6t aJ' 
éflesanyák emlékének szentelték. melyen Gvörfi Is tván 
buda.oesti lelkész evangélluícióía után a ~yermekis
tentlsztelet navendékei anváknaol múson adtak. 

A:t. egyházközséJ(ben már korá bban meeindult a kon
finnációí előkéSzítés s pünkösd ünnepén az Allami 
Lakótelepi templomunkban 22 unitári1.l<; íhú készül hi
tet tcnni eR)'háza iránti S'l.CretetérÖI és hithúségéről. 

Máius 2-án k fsértük el utolsó útjára, nagy részvét 
mellett. Llksay DfnC;ot pesterzsébeti p resbiier atyánk
fiát. a rákoskeresztúri temetőben. Egyike volt a leg
hűségc-sebb lf."mplnmbajáró prcsbítemeli , Emlékét ~ze· 

retettel óriz7.ük 8zfvünkb«n 

A kocsordi egyhá zkÖ7J1égünkbcn máius ll--én kon· 
finnáció volt a zsúfOlásig megteIt templomban, gyö· 
nyörU virágdIszben, ünnepélyes kül sőségek között, lel
kes gyülekezet színe előtt. Elóimát Kiss Mária, egy
házköz!Jégí oénztámokunk konfirmáló leánya mondott. 
A Káté kikérdC'Lése során a konfirmá ló növendékek 
bi7.onyl!ágot teltek arról. hogy s 7.orgalmasa n és lek l
ismcretc:fien készültek erre a nagy napra. A lelkéS'1. 
ünnepl beszéde és úrvacsorai ágendája után benSÖsé· 
ges megilletődéssel res7.csülte k elsőízben az úrvacsora 
szent jegyeiben. A7. utólmát J akab Zoltán mondo tta. 
Úrvacsorai kenyeret Szabó Gyula. bon Q!XJig Bakos 
ZsiRmOnd adornánYO"/.ott. Ez alkalommal Jakab Bor
bála. BakOs J ulianna. Bakos Er?..sébet. Cseppentő Er
zsébet. Kiss Mária. Jakab Zoltian . S7.abó Attila és 
Jakab A. SándOr konfinnáló növendékek lépt!;k a 1i!;1!Jl
le~t öntudatos ta~ja í nak a sorába. A növendé kek 
háláJuk emlékek('PPt'n az ú r31>ztölá ra szél> viragváZ-át 
és csipketcrilőt ajándl:koztak. A konfirmáció után Jel
kés'L. az elO'házközségi elöljárósá~u~al együtt ünnepé. 
lyegcn ls a ltYü!ekczet felnőtt tagjai kÖ7,é fogadta II 
konfirmáló iUakat. 
~Május 3-án az A ltai család örömünnepet ült; Ajtai 

Janos t<;mplomi (.'Sküvőjét tartotta C"1.C'11 a napon. 
Torockón ti hÚJIvH után i vasámao iktattAk be Nagy 

. rÓ'.i;!lef tiatal le lk lpúszlort állá!ába. A bciktató Unnep
légen az el(yházl tőhatólláe: ré.<!zérő l jelen vo lt dr. Kiss 
E.lek ptiApök. dr. Kovács Lajos egyházi főjc~yzö, tco16-
1(1.31 profcsb'Zor és Pétertfv Gyula "..cnetunál·. Vasárnap 
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délelőtt a u:mp!omol z'Iúfoláslj;t m~löltötte a hivek ...... 
rege. akik kÖ1.01 kiváltak a szfnoompáll torockbl nép.. 
'/ I~eletb€- óhÓ'l)\tt leányok és legények. A P\t!lpök ur 
~lk lat6 bc$7i!dc ut"'n az út Irlké&zt dr. Kovt..c. Lajop; 
tCtJe~7jj. Gál Gyula torock6szentlO'örgyl lelké! 7. va
la mmt i4 .sz.entgyöra:yl ref. lelkész ÜdVÖ7,ölték. A t0-
rockÓI g,yülekC:1.cl ri-széröl Ekárt István gondnok _ fi'. 
ad va a templom éw l'l oa rókla kulcsait is. Ekárt m. 
v~n ~(! ~rlza Sára. majd pedig egy leány és egy leg(!m; 
kölJ7.ö~lötté\s: v1rhcsokor kíséretében. A kör!s"oataki 
ekl~.fI I.a, a~.nnan NaJ1;v JÓ7.sef Torockóra jött. AZintén 
elküldötte követét a tx>iktatásTa. A templomi ünnepSé_ 
gek után. amely bcnsősé9,e5!1égébcn e~ áhitatában Olyan 
meRralW,dó volt l!s otyan fe lemelő. hOftY soha el nem 
fogom rel~j ten i . a parókián kőzebéc:!re u ú!tünk össze. 
ahol népvlI"~ !etben szoldltak fel a torockói a'lszonyok 
és leányok. Gé17-dal( lelk i élményekkel tértem V1511Z</. 

családomma l &~i szli1óföldemrÓI. ahol áthatotta lelke
met az őszinte szeretet ereje a m i jó Atyánk f3 dolo 
litoz6 n(!pűnk iránt 

Zsakó Is tván pcsterzsébeti p resbiter. 
A Szovjetunióhan járt magyar egyházi szcmél)'t:k 

m ájus 13·á n sajtótájékoztató keretében számoltak be 
lUptlS"l.ta!ata ikrÓI. Eze n mondotta Hamv3s Endre <:"'-,,_ 
nádi pü .. ~pök: A litvá nok meleg szavakkal jut tatták 
k i!ejez('Sre. hogy a ma~arok rokonainak tartlák ma
gukat. Ennek bizonYítására nem kis büszkesC~2:el ve· 
zették el a majU'Cir eAYházi küldöttsege t a Vilna mel
letti Bék(!$-dombra. Békés Gáspár van ide eltemtölve. 
aki unitárius lévén. nem volt eltemethetö n kath. te
metőben. BathOI'Y István lenjU'el király azonban. aki
nek hadvezére volt Békés Gáspár. az iránta való meg· 
beCJ'lü\l:se kifejczi!seképpen egy Vilna mellett! dom· 
bon temetette el. Ezt a dombot ma is Békés-dombnak 
nevezik J'I a litvánok tudják m iért. Egyházunk részé· 
ről Pethő I.stvfln püspöki helynök és Bencze Márton 
Jelké~7 vettek részt a sajtótájékoztatón. 

Kriza Jánas, orosz népdalok forditója 
Lapunk egyik régebbi számában már megem1ékez~ 

tünk arról hO"'J Brassai Sámuel volt az első, akI 
orCQ erod~tiböl prózát forditott magyarra Említés: 
tettünk dr. :\1'íkó Imre kolozsvári tan:lr úja bb tanul
rnányár61. mely "Az orosz iroda lom elsó mag~ar tol 
mácsoJói ErdClyben" címen a kol<YI..5váti Eólyal Egye· 
tem roly61rat-ában tog a közeljövőben m!gje~enni. • 

E tanulmány adatai alapján, a szel7.D sZlvesség~böl 
már most cl következő é rdekes un itárius v~natk?'~~d. 
mutat,'hatu nk reá. K ríza Já nos, ~ésöbbl umw n LfS 
püspök a Vadró7..sá'k ismert ,gyűjtője ÉS kiad,6ja, mar 
fiatal tanár korában, 1841-'ben a koloz.sviri unitárius 
diákok " Remény' címú 'könyvében .. es ,3. "Nemzeti 
TáT58lkodó" dmú lapban nemet k07.~etitessel or~z 
verseket néDdalokat ford it és ad közre. E verse;\: 
kőrlH néhányat d r . M Ik6 tanulmánya ~jból közöl. 

Olvasóink érdeklődésére tarth~t ~~m~.t .. hogy az 
erosz i rodalom el!ó <:!rdélyí tD!ma~IOI kozöu.a leg
elsélk a mrstordításban Kriza J3nos, a pr07.áb~n. 
Brassa i Sámuel. mindketten egyhAwnk egykoron .\e
zew 67..ellemei. H.aladó s7..ellemű hagyomány~kat ór!zm 
CS a jelenben ls megval6sítani mindannyIunk köte· 
lessége, Ferencz Józse! 

S7.ederJcssy Tihor. brikett,. k08zén, koksz és 
tü:.:!fa. Budapest, VII!., J{Y,-,"ef u. a. sz. Tele
fon ; J2 7-972. 

UN I TA RI US e L ET 
La ptulajdOnOS a Magyarorf'Zági Unitár~U:i E~yházkör 

Felelős szerkesztő ~ kiadó : Petho Is tvan. 
t vl elöfi7.etési díja 12 forint . 

Buda pest, IX., Hógyeg Endre utca 3. 
Tllvh: 13'1- 1811. Cse kkSl.,,_ -,5~Oc5~6:-1c· -;::::; __ 

---:Z rlnyl Nyomda. BUdapesL - Fe lcl6s: Bolgár Imre. 
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