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Az emberiség egysége

Hruscs0" miniszierelnök a Szo,' jetunió L~grelsőbb
Tanacsanak legulóbbi ü1~en elmondo n es al. eg~z
"ilagon nagy reltunést es clismere:-t kivalló !>t"s:-~de
ben. amely a nemzetközj h elyzet su lyos problem,unak
megoldási felleteleiröl ~ólt. ':011, többe k , között ,e~l'
p3SUt1S.
3mel~" meg n:n latkoz.asamak egesz sorabOl
már regel) kicsendül'. de m ost nószeri.nt is megfop!mazfa a szocialista labor külpolilikajának e,n;k lenyeges alappilll:;l e kenl s ezt a Hirelem szs,-a,-al lehelne kirejeznl Ennek kapcsan eszembe jutott a ._Szab3deh' u Kerenlyenek ~ a ' "aUásos Szabadság Világnö,'etsege" (IARF), e'Z ex jUlius ha " aban lartoll .... egrebajtóbizollsági ülése. - amely az 1961-ben m egrendnendö ,' i1agk on~ressz.us ellThészítké,'el f~glalkozott.
Sok e_rdekes javaslaf hang'Zott el. hogy Dll legye.n a
s \'áJei Da,' osban megrendez.endö kongresszus timája.
A.z erdekes és szines ,-ita rendjen az a vélemeny a lakult ki, bogya legmegrelelöbb ammk a kérdésnek a
megvitafisa lenne, amelyet igy roplmaz.hatnank m eg:
_4.z embe.riség egysége a kelet és a nyu~"'ö)t szemléleleben.'" ~lindenki lelkesedésse l fogadta el e zt a ja,"aslalol. Úu éreztem, hogy ebben a ke-rdésben egy ob-an
hur Dt':ndilJt m eg. ame)yTe - n e m utols ó s orban a heke",Uágtanács f'röresz.ítéselnek ~ eredményes hare:\nak e r~dminyekent - ",égTe e("vforman re;onalt e O '
"temzetköz; testület mind ~n fallianak :\ lelke A ia v3slatte"ót mi.nde nki ismerte. Tudta róla. ho~y tudó'" és
hh'ó keresztény, 'ts külonösen rnee-ra l!t3dott megD);la l •
kozasának az kitét~ ..·_ a<nik,.... i.was l ~ta indokolásal
anal ke2.dte. hogy: "en úgy érzem , , , !""
Ez. az ~é rzés" '-olt mindnyáj unkban közös. Ez az. er'lés teremtetle meg az áhitat csendjét es robbantotta
ki a lelkesedés tapsviharit. Az igati tudósnak es a ....alóban hivo embernek közös tulajdonsága, hogy " meg"
eni" a kor ke:rdeset. proble:maját,
gy é.rD ezt meg.
mint az. on'os, aki az emberi éJet lükteto pUlzusan
tartja finoman iapintö kezet, Pontosan ú....~ érez.té.k
me.!: a1: emberiseg egységének \'alósálfát, mint azok a
milliók.. a.ki.k nagy orommel üd,'inölték a H.M1scso"Eise"hauer tallilkozóról kiadott köz.ös n.\-iJatkO'l3I szellemé t,
JI" .. 1Ó(l)ndolkO?:u.,k a ,' Uánzövetsérink veuebajtóbi.zol~sáV' ü.l kén elhang-zott j3,'aslalon, illetve a megfonlma1:ott kérdes lényegén e.. annak S7.eUemén.
S7üksHkéol'len jutunk arra 32 eredményT'e_ h02"Y "lii r ..l .. .., erén ...... t az emberiséJ1; e~'ysée-esítésenek 3 szolItlilatába kell ál1ilan1. E2 a szohrál2ot különben S'l.ef"~n ÖSS%efüg~ a mal!"l-ar unll:hizmllS története" .. ! p<t
kÖ7...1 négy éVS?373dos s:r.e.1lemi hareával ~Ii, ti. v '
15611;'20.. tordai országl!"l"Ülés óta.. amikor L.. elóször il;;:
I.. tt ~ '" törv~n,'~ " l .. l"'ii~r... ti ......ah."lt\sa!!'of. azt ;!.7"
o!h 'el, amel.\-' ,népkö'lIársasacunk alkolmányaban D,)'ert
koruuü új mec:roga1maz::is t, szelleTUisecl1nk lényeges
r lszinek tartjuk a türelem elvét. mert ~ sz:álJáseslrciloja bennünk a megértésne k, 1568-ban a tordai or-wln' ülés Dá,' id Fere ne halására hozta m e!! korsuk2o lkotő döntését. A reformádő akkor már fú]n iitle er~
deli jele.nt!$:· tarlalmát. "'la m i r ,' Uágos:ln latjuk, ami,
a di,"idferenei lé'lek erzett, hogy a kor törtenéseibe.n
nem arrol ,-an szó, bogy ,'alamH reformáljanak. tebát

regi f'::lrmajára ."i.ssz.aallitsanak, hanem amit az fris
sza"a Igy ze~gell:., ~ e;'!el es új ,földel ,"árunk. amelyben al. 19a'ZSag lakOZik! Ez pedJg forradalom és nem
reslau ració! De a vallasos léleknek és a bumanitás
szellemének erejében ere21ek már unitarius tlseink azt
ami ma új képviseletet kapun, hog-y ennek az ~ój eg:
nek és uj röldnek-" a kite.ljedi:séhez a szellem egysécét
ronna1ó lolerane1,:ira "an szüksége a vilagnak Olyan
kérdés ez, amelynek alapreltétele a békés emberi élet!
Csak a békében élo embernek van alkalma és lehelos.:ge alkotó erejenek kibontako'llaiásira. Csak a békés
embemek van lebe tösége jó CRlekedetekket bizonyságot tennie hite r öl Csak a saj-.il jó cselekedeteit is re-liilmúJni akaró eml?Nben ,'an meg a készseg nirint.
ho~y m egértse a másik embert, akI az. egységes ,' Uág
cS1lnéjeben tesITére. Csak el. az ember keresi azt. ami
közös és nem azt. a mi e h ·álaszt.
Termés:z:eteseo eZ
nem jelen t passz.l\·itást! Ne m kozúmoossigrö) és nem
:!i~mlegessé;IOl ,'an S%Ö. hanem nemes l"eleUtMéstö1.
az igazságért nló birkoúsról I~enis harcról nq SZÓ.
amelyben tisda hitli és tfs7b erk~lcsü emberek viaskodnak eg)' egységes új ,' Uagérf. amelyért pid a SZt)ciá liz mus tábora eddig többei teh, -. mint barki mis
a ,' i1á!:on, Az ilyen embemek tiszta és bátor szi....e nD.
Szembe m e r nézni a .. m ással"" a szamára ,.id~r:enneJ"
is éo; k e res ni tudja II m a sb:ln a töle ~idege.nbe.n'· is a
közost.
Népünk a S200álizmusl ep iti, A .. m:is.ik. parton" más.
stimunkra mar eszmeileg és IO-akorlatila~ is túlhal~
dolt életforIlllikboz ragaszkOdnak. Minden békére. 10:r e k,'ó ember sz::imára "iJágos ez a kép és ,'ilag~
,'lilik az egyeUen gyakorlalilag jár:haco út. A~ a~ ul.
amelynek kezdetere egy jelszó' Irfali: _~yo1:%u.n a
jobb!"" i\li már ,' ilagosan látjuk. bogy mdyen uton
kell haladnunk. de á,hat a tü.relem szeUeme is. amelY
azt parancsolja, bogy az igazs:igert ne PUS2iit~ regy,'ere kkel harcoljunk. hanem a gondolat batalmal"al M
a megfogható valöság tényeh-el!
Da,'id Ferenc is igy ,-aUolfa hilét: .,Ha. valaki as
fruból kmiimb igazságra ....ezereI. kész , 'agyok engedni!"
,
Ez ' rt dobbant meg a csend oihitatában szivilok.
amikor egy bivo és tudOsember, R eiter p~f~or
is ugy fejezte ki érzéseit, mike nt azt mi mar Tegen
liép\"iSeUük.. Amikor a teremböl Idleptünk. este: ...-tIlt.
de az ember altal g-yújtott rények káprázatos renn~~1
ragyog1ak be a száguldó irama élece~. Syug~ton _bm es kelet feJé nntem. ahol lelki szeme~ eJo~:
relrap'ogoh anDak a oa .... id Fereu(-n~k alaJo.!a. ak!
rabul ejtett a békétlen tünImetlenseg.. bezarv! ot
M
0 u__
" -0. ,-árác
a dé...-ai ....á rba. De Ime,
","",'a
" a ,Iurel-n
m es idii s:r.étmorzsolla és ma szá~dol;; ~Il!ta!' !I~bo _
él és remény;'ink szerini amott is eled bekel es Iure.!
mec és emberséget hirdeto S2eUeme,
,va~yunk
gyözikh'e afelől. hogy eme da,;dferenc,1 uro!'-Se, es maJ
1áu
életünk szocialis ipzsáplnak beteJJ:-ie:tese rO,u
peld,H mutafhatunk O)"Upti bJttesh'e r~lnknek I S ~
emberiség egységenek nemes szo~~lataban, az. et:Y.
idnek ~ megbecSuiesnek munkalW
.' , .. "
mbaastran I s:r.ere
B... FlL.EP IMRE
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INDIA MA
Az alábbi ci k k J a wahrlal Ne r u, India m~niszrerelnő_
ke to l lá ból jelent meg (l ve lünk . hitben rokon" 11I~ia!
B rahmo S4m4j eguhdz "T/Ie ! nd~an Messe nger .clmu
laPJdban, Ebb61 közti/jük az (llab~1 ré,;'eter /ord itasbclIl
a b ból az alko lomból hoOY nemreg mult 10 éve aIulak.
/IOOU a nao u India /~Isz(lbadlllt a Qua rmati uralom alól
India ma nagyon vegyes képel mutat. Remé ny ~~

kJ n ' figyele m re méltó hulDdás és tchetet!e nség; Uj
szelicmlség, de kísé rtő mult és sok k.lvált.sng; át fo~ó .
növekvő egység és sok szétszakító Irányzat hazája,
Nngy az é leterő és a tettrekészség az em~erek, 2ondolkodás:módjá ba n cselekedeteiben. Talán ml , akik ebben
az örökké váltÓzó szin ben élünk. nem .mi!l-di~ .. fogj~k
fc l ~cljes jelentőségében mindazt. a mI I.tt. tOI'té mk.
A kívülállók sokszor jobban és é lesebben latják ezt.
Figyelemreméltó dolog, holO' egy ország, egy ilye n
nagymultu nép. amely olyan nagy ellenállást tanusított a változós irónt a multban. most gyorsan halad
eMre határozott léptekkel. Mi történelmet csiná lun k
IndiÁban, még a kkor is, ha ennek nem vagyunk tudatában .
Négy nagy v{lllás hat Indiába n,. Kettő sajá_t l,:~k~böl
fa kadt. a hindu izmus és a buddh Izmus ; ketto kultöldrói jött, de e rősen meggyökeresedett I ndiában : a kereszté nység és a mohamedán izmus. A tudomány ma
vitába szá.!1 a vallás régi fogalmával. De ha a vaUás
a szer tartások és dogmák helyett az élet eseményein>
fordítja a figyeimét. megszünik a vita a tudománnyal, ,
s az egyes va llások kÖ7.ött is, India nagy kiváltsága
lehetne az. hogy e l ősegítse ezt a szin tézist, Ez lenne
Ind ia ösi hagyománya. amely be van vésve Ash oka
re ndeletébe, Emlékezzilnk Ashoka üzene té re:
.. A szellem i erő növekedésének sok formája van, de
a lapja az, hoJO' az ember ügyeljen beszédére, nehogy
!Iaját vallását magasztalja, a másik ember vallását
b"csmérel je. val{v felelotlenül beszéljen róla minden
ok, vagy jelentóség nélkül. Amikor igazi alkalom nyili k rá. má.~ vallású személveket is megfelelo tisztelethen kelT részesft en i. A ki illv cselek szik, az magátÓl
érlP.tc5dÖCn dicséri saját vallását i~ , és "egiti a m ni'ivallAsu szp.mélyeket is. Aki n::o'O'rabetsüli saját vallását és vallása iránti ra~on gá"ában le<:zólia a m ásikét.
.lZ leiö!blztosabban megsér ti saj át vall ását,"

fs HOLNAP
Ashoka. korábl:l:n a vnllus m[l ~ú bn n ro~lnJtIl valame n ny! 11It 6~ kotcless6~ Cogalmát. Mi ma nem vitat_
kozunk a nnYIt fl valláson , inkább POlitikai 6s Jtazdasági kérdésc~cn. id eol6giákon. Dc kövcthctnök Ashoku'

tanácsát, E-mlk?,: ol.yan ember ekk el t[lrgyn!unk. akikne,k cltéro polLt,lkul és ~n7.dasági véleményük van.
A s ho ~ ánál II ludeghábo l'u nem jöhetett szam'tá b

Ma SinCS rá szükség.
l ,s fl
A holnap Indiája azzá válik, amive ma munká\juk.
Nem kételkedem,
hogy I ndia ipari lu ..
.. '"", m' s l' re n .\s
r r d . f
,.cJ o ni ?g. c o r~h ala d rt tudo mányban és il technikftba~·l. n ~ve ked m fog; né pünk színvonala. az oktatás
e lterled. JOb?ak l es~nek az egesl'..ségügyi felté te lek. és
a muv~szc t es kultura meggazd agitja az emberek él(>tét. Eros .szándékkal és jó szívvel indultunk cr 'e a
za rán?okutra, ~s elérünk utazásunk végére, bármi\ yen
',(I<:~7, U legyen IS az,
De ?mi engem fogl a lk~,7.tat, al. ~em csupán anyagi
hal?dasunk. hanel!l né punk minosége és mé1.ysége,
Vajon el fog veszni az eí{yéni gazdasÁí{ és kön n yű életm ód? ke resésében: ha h atalmat nyer az iparosodás
á ltal , Ez tragédia lenne, megtagadása annak amit
~ndia a múltban ,képviselt, - és remélem a jeienben'
IS, ahogy GandhI példázta, SzükSéges a hata lom de
a bölcs,:~ség nélkülö,zhetetlen, A hatalom és a bölcsess~e: es::vutt, - ez a Jó, Most min dnyájan a jogokról és
klvá ltsál'!okról beszélünk, k öveteljÜ k azokat azonban
a régi kharma tanItása a kötelességekről és kötelezettségekről szólt, A jogok szabadon követik a kötelességeket.
Egyesíten i tud j uk a tudomány és technika haladását az ész és szellem haladásával is? Nem lehetünk
hmzságtalanok a tud om án nyal szemben, mert az a mai
élet a lapját képezi. Mép; kevésbé, le hetünk ip;az~á7ita
lanok azokhoz a nelkil1özhetetlen elvekhez, amelyeket
India hosszú id őn ke resztül k épViselt a multba n . Tehát minden erőnkkel kövessük az igazi haladás felé
vezető u~at. és ugyanakkor tartsuk szem el őtt, hogy
l'IZ anva~1 gazd~fág porba dő lhet a tül-elem, részvét és
bölcsessé.1! né lkY.I.
Jusson eszünkbe az is, hogy "áldottak a békességesek",
Fordította : Szigdhyne Szabó K atalin
.
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Részle t Al bert SC"hweitzer " e l etem és Gondola tom"
(My Life nTld Thou{}ht) címii: múvéból,

192-1, február 14-én hagytam el St rassbourgol. Feleségem ezuttal n em tudott elkisérni megg)'engült egészsége miatt . Azért az ön feláldozásért, amellyel belenyugodot t. hogy ilyen körülmények között folytassam
m unkámat Lambarénében, örök:ké hálás maradok n eki.
~n az utamon. egy fiatal oxfordi kémiku s hallgató
kIsérI el, Noel Gillespie, akit az anyja rámbízott ,
hogy pá r hónapig segítségem re legyen. Amikor Bord:auxban hajóra szálltun k , a vámhivatal nok, aki a
kü!földre utaz6k csomagjait vizsgálta, gyanakodni kez~ett rám. Ugyanis én magammal vittem négy kfump!ts-zsákot, tele megválaszolat1an levelekkel. azzal a
szándékkal, hogy majd az utazás alatt válaszolok r áJuk. Ez a vám tisztv i selő még sohasem ta lálkozott olyan
utassal, ak,l ennyi levelet vitt volna magával, és m ivel
e,?ben az Időben a francia pénzt szigoruan tilos volt
kü Uöldre vinn i - személye nkén t csupán SOOO Crank
~~lt n megengedett összeg _ , ó meg volt gyŐződve ,
tá gy ezekben a levelekben pénz van elrejtve t gy az.n ~~stél órát töltöttek el a levelek egyenkénti át~17.Sg sával, míg aztán _ a második zsák renekére
s~:el-A ~,{ázta fejét. feladott a reménytelen keremód '
o and Orestes teherhajón utaztunk s most
Vldék~b~é vG~lth jObb;an megism ern i n Nyuga'U Partg
osszu utazás utá n . április 19-én , hUl:,
2

UN ITARlUS -eI, ET

vét napján, hajnalban ismét Lambarénében ta láltam
magam.
Az összes, ami a kórházból méí{ megmaradt, a kis
hullá mlemezböl készült épület volt, és az egyik bambuszkunyhó keményfa váza. H ét évi távollétem ideje
alatt az ös.szes többi épületek elkorhadtak és összed őltek. Az ösvényl mely a kórháztól a dombon álló
orvosi bungalowhoz vezetett. olyan sűrűn benőtték a
kuszónövénye k és a fú, hogy alig tudtam követni kanyarjait.
Az első ten n ivaló tehát az volt. hoay a le!tSzüksegesebb javításokat elvégezzük a bungalow korhad t és
h éza~os tetőjén, valamint a két meamaradt kórházépületen. Ezután fel épCteUem az összed őlt é pületeket.
ami több hónapi mun'kát igényelt , és olyan k imerítő
volt, hogrestén ként teljesen képtelen voltam credeti
te rveimnek meg fel e lőc n n ,. Mysticism ot St. Paul"
kéziratain ak átdolgozását végezni, melyet 1911-ben
kezdtem cl, és most másodszor hoztam Afrikába,
Ezekben a hónapokban d élelótt önként orvos. délutánonként épitómester voltam, Sajnos éppen úgy, mint
első ottlétem a lkalmával. munkást lehctetlen volt talál n i, mivel a (akereskedelem. mely a háborti után ismét vi rágzásnak indult, minden munkaerőt felv 7tt,
tppcn ezért kénytelen voltam elfo~adni eC"\' 0:\1" ,.önkéntes" segítségét. akik II paciensek kísérőiként. V~gy
m int lá bba dozók ta rtózkodtak a kórházban, ~s mind en lelkesedés nélkül dolgoztak - ha csak Jobbnak
nem látták el tű nn i és elreJtözködni :lzokon a napokon,
miko!" munkára kerestem öket.
(Folyt.atju k)
Fordította: Pe t hő László
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.'lz e lilDgé 'ÍllU1 iI' nYI'ntil. ..
M :hé 'V. ,"".--18.
M :i h! C\'lutgfli u m !l V. rin ",,- lS-ig t ei-jed 6 \' criie

lmna!;. II h eg)'i ~uédnl'k rl..r ó somll k eped, " m dy
.h "tus kg'SJ;cbb l-::u ü lás{1I fog la lja U!II!-"1\ba n. i\la~ a
h Ul)1 bC9Cd 1;1 boldogokl"l'll [<]'.616 ta lu lássnl ",aH ki~ls
Illt' ril e s rf' ndkivm Il :lJr~' j e ll' l1u')srg'c nbb:m mUI t\ t~o·
7.lk. hog~' be n ne h au g7.lk l'I ~. l'Isó prog ra mbC!l'&cd .
1llm' h ' kr"siibb a:r. Is t en - és c tn berstcrel l'i b t' n nyeri el
iga,,!" erlt'krL .-\ mikO r flo o:'irirN ! Jézus u l iik~ le t eSseg-
ról benEI. a,kkor n cmrsak !Irtól uó l. hogy n u a tan i t ,'sllyok fela d al3 és. h o~' ö m ikEnt .é.rld m eti ll! ó-szli-

' "eiséJr! tlirn!n yekl'1. h!lonl'm U t C",t'S& t'mb<.·rls cIH':I. fiB'\' el lncxte ti. mi II köve Te lménye a n nak. h Oll)" n IIak. at
f;' lanilninyl\ le hessen. E1 h al{'ZOI1 m ondn.nh:a]ója ~t' m
l'gmen Ujkeleiü. hissen a móusi ., ö.n -én y is dö~ rJi\
1.& jÖn'·\'"t!l\yek sxerelelél, dc It 'ZSl do$a~ ~I.' l -'1l 1~.s('.1U
liirödn', m ég" S'Zonl$zédah 'a l is :i1Ia ndo ussz;- ul kuxeS·
ben i l . •\ nnm.r cli Je2.us, ukl Ill ulrli l ft l ö n 'enY bl'löJ·
t6jenek nt'''ezi, A2.1 aka r ja, llo l.:~' Iskn tör \Tcnyfb ól
senuui el no ,'csnen, ~\rm kr.s'lJti cHi a lelkl'kct, lIoj%y
Illl'g'S2iinjik c,p'uer az as :iIl RCX.!!- ami.k or az cgyes n é ·

pt"k, mint l uael is, a szom szeda it idcj%ennek h' kinli es
('lIenségw('k ta rt ja, Most m ej% csak a tnníh':'m xl k öz.össe,.("nck mondj.'l: Snk íts t'l!w uu., rt'p n éui e dd t' l 6!. ('n·
nek biloo)osag:1iul : ..Szcrc-sd ellenségcd es imnd kou
iildözoidért" -, dc h olnap nl!\r ellIlek nellemebe.n h ir·
deli az egesz. \' Hagna.k : e m ber\'oltod k ét J).'l1'a nesba n
nycri el e rtéket: nS'leresd az Isten t es sz.e.r~d aZ em·
M r !" ,
rrdekf'S, h ogy ez

k('!exer éYcs fcl hh'lis milyen k e,'es cm ber nil'i'ben ,'c rt gyökeret. s m enn)i,TCI inkábh
3 régi tün e_ny: "G ~' lilö ld e llc n sé~cd " - e n ' énye$iil aZ
éleit:c n, Igny.. m eg ls ten szereteiéig senl jutott cl !IZ
em ber , hiszt'n az á ll andó lIt\ bortlSk od ás is eon cll a sze·
relel h ián)"3 miat! \'an Az c mbt'rt'k kö zöt! , l'Uilyen
mt'sne ,'ag)'\tn k m ég a ttól. a mit .Jél.us ú:Jl fo~lm R'Lott
meg : "Aki R.r e u l üt t e~ed jobb fdol. a 'ftnak la rls d oda
bal ort':adat is", Amiko r JézlI';; ar ra fl~n:lm ezt e t. h ogy
II mennyf'1 ..\ Iyn. fil\.1 lep-e tek, ak k or a lelki üJj :\S1:ü1~
tést akarja, A r égi m a~ la rl :is, B'l. er1éktelt'n kül;;;I)Se,.1t
mf'~üntf'tésél. m Nt ez. szerint e a p Oj%":insok és a vam ·
szedök is me rtelóje, O az e m berbf'n a In :szehh ident
it'1I t' rn\' onást. a tökéletessél:et kh'á uin k!telJesítenl.
I':zért z.nr iR m ondanh-n lójat .... zze1 A f(' lhívással : "Le('ye·
It'k a7.rrf ti tökéletesek . ntikent m enn yei At.yátok ls
tökélett's",
•
It

" ajo n, testvérem. t <" aki t s t en In'ermek e és J ézu S
t11nll \'l\ n)"1\ \'an, mil tette l uert, h og)' ta nHÓm este.red
n ~' omdok at n jArhass? :\Iá tlldod·e tá m aszta ni eselek e·
deleddel az elle nség sterele tére szóló fölhívást ? Tn·
dod~ á lda ni 8_
d , aki té.t"t'd á tk o~ teszc.l-t:' JÓl auat.
aki téged lr~'li lol es i m á dkozol·e üldozöidért ? f :leted
roh an ása közben meg-t udsz-t:' á llnI. h og)' A"ondoU meny·
nyt'i Alsádra es elindulál-c m á r azon az ú lon, a m ely
a jezu si l-nni his m ej%etésé\'el t\ tökél e tességr e ve'let'!
Gondolj ar ra, h op' n e.msok ár a á Uéped az a d\' ent kü·
szobét. A le\'cgó a oróté ln i j6sll\Iokl 61 t erhes s R vá·
rak oznsban is mét rc.lc.sendiil K eresztchi J ános h Rngja:
"Tér jetek m eg, m ert elkiizelite tt a m c nnye k ors'&ága",
J ézu s ls szól: ..Minden jó tn jó g)'nnlmesöt ter em , a
r oss!. tB ped ig rossz I:yil nlülesö t ,. , l\linden tB , a m el)'
n em te.rem j ó g),ü m olcsöt . kj,.t\!rl\tik és tüue vettetik",
Kereszté.n)' Testvérem ! SzálU m agad ba s ha m éltó
aka.l'Sz lenni !\Ieskrc-dh ez. fiud m eu erre az a postoll
tan it:i.sm : "Ne fiwssel ek Jtonoss"t.al ~o noszérl. vagy
S'l-idalommal S'Lidalomért, :;61 cl1 enk('"tö1e~ á ldas i m ond·
Jat ok , h l$z('n Br m v1\!I1>'tok h h' ah 'lI h lllO' örök r észetck
aZ áldás t e~'e n :' Am en ,
Kclemen l\Uk l 6s

-_.- ._.--_._._._------_._----_._------

T'esltórillcen J;!l'Ulc.kezeti Ilrtpot tnrtunk december
6-{I.O, vus{u-nap d~lulfm 6 ömkOr 3. Ink4telepi gyülekezeti teremben,
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DAVI D FERENC
rI! eml4ke:fünk nOl:cmbl'r l.s~n, hahildnok 380.ik i~
Jordulóján.. Els6$orban tilefa Joglalko::fatolf emelll SlI"
lIes, mhu a mrpi l'o rrona.! es esemenlleiben' OlI/on ga..:.dRg. mim a s:é""all/ ne pbolladdk vildgo, Mapl/or lélek .
kol dllon o r ..Jormáció s::olodlafciba,
. 15JO·bc n .s.;"üI~.tf'ft Kolo::stlaron, Ml'OJOrduh kmjöldön
lll. "~POpedlg n lII~cnbervbt' II, a rejormdd6 akkori kö~
pontJdboll, és j\JOlnoJronkJu rlban. Ha::alén'e Erdél be
cwkll omor f'ofilti e n Idból és o lelkel a re/ormdció ~w
f plll'1réllel,,' elsó 1é:pc~6!érp .! bejárt olvon életutat, mf,,~rm eljuton a.:: unflonZ"rmu Illogos-Ioldio, hOOI/ még ma
IS ,~n /."all c.rQ.k niPp nf!m érléSSf'1 rudnak t:elt' ~ltmbcn
til/nni, Mi bückéll dllopltjuk mltg, hOOll necéhe:: /1I::::i)..
d ik a:::: l568-as lordai ors.::áOUlliilésnf'k az a holdro:ala,
nmrlv fl t:ilrigon el6s::ör mondja ki, or.t::dgo.! fÖrt'enu
formcijdban. o hit ps lelkiismereti s::abad.!áooT, Lafln
nllcll'en írot! teológiai mii uei mItIIrtt, maguor nl/ellJ€tn
is ff'! né/llintl kitlriló könl/l'et és prédlkó.ci6t _ s- ml.
II/en ::::eng.:elcs rnopunr nl/elven! - , a mit/el naovmertékbl'1l ho::.=rijárllit ahho::::, hOVII k-ialaJ."":tIljon a= enJbe·
rt>kbrn, a meggllá.."'"Ódéses hit, his::rn maovar 'nl/elem
I~l'e-n irun, meghánl/ta·t1ethette a s;:élesebb olva..sótdbor
i.s avolhisról s:óló magyará.::atokat, Hire.! s::ónok uoll
DOvid Ferenc, melvct nagy hldd.sának-, eros- hil bel.i
meggllÓ:lódésenek es ""('llemes hangjdnak kös:6nhet~t.
R.eszt I'NT igen sok h Itt:'itá n, ahol ul1lla ncsak ért'énve·
süUek a már Bm lileu képesséoei l rogvogó diodalokGt
aratott az ilyen. hituitdkon, E-=idcn a ROOVlláradi hit, 'iló t cmcltiik ki a !lIIHt homdh/ából, melyt'! 1569, októbe r 20-25. napjaitI tartottak, 390 ellvpl e::(l16IL NtlfItI·
s::abású llitt:ita eoJf l!::. melyrt a..:: unitáriusok és a re·
forrvdtusok tartoflak egl/mós kö.;:ött, egymás m~ov6.
::ésef'c, Q fejedelem és tldcora jelenlétében.. Nem CUI'·
tegeliek egy pillanafflvi idót sem amellékes khcU,.k
meg uiCa tdSá ra; o1uve-nesen o lenIleohe:: nyúltak s a ".61
t.'itó--tak, hogy: ki l('gVen oz el11l l sten; ki leuvm lU
A tua Is tenn e k eayetlen egy lio: majd o uentUlek is
Kriszhls istensege került sor r a.. A "ita gyakorlati ered·
ményeról onlll/it jegye:::: fel o k rónika. hOf11l l\'a {1!ltldra·
dOIl megalokult o: unitárius· gyüleke;:-e t, éppen há rom·
(I::8r lélekJ.::ei. E h eIl/elI Dót'id F('rencék h itvalld.sóból
csak. r!nl gondolatai emelünk ki, de a.:: na9l/0n jeU~ ·
::::ó es nagyon t ildoM s magJ,/o rd.::a tol od a rra is, hOQV
m.inek 1I0lt kös.:önhetó e.:: o- gJ,/ors siker Vóradon, Az
lstenröl v all a JlO91/ püspök: " H Of11/ eau lPUllen oz
lsten, mennI/nek és- földnek teremtöje,
4: egisz
derék s:entirá.s bi::::onllltja, SS jóllehe' e vi1ógnok na·
gl/obb res::e egy I st enr61 tesz valldst. de a:irt. h O{11l
n s.::elltirós s:.:e r int kicsoda az 4011 l sten. nem m m d·
OfIRI/io n isme r i.k, E": oz egy l sten nem hdrm4S, nem
!légI/US, hallem cs-ak eUSl, kinek magdval eguenl6 tdrso
nincsen, soha nem uoU s ne'm les::en; sem ptdjg olI/an.,
Jdnek fia nem vo lna, hanem a m l. U run k Ji-""W Knu:tIlsnak rene AflIja,"
Amikor mórtir pa.sp6kil~re emJékertiiRk nov ..",Nr
lS.é:n, S leJ.künk Déva tuiniba szdll?n. irntük , hO~
csak a Jöldi porhül' el ll h maodba
lIaO-I/ s::eUeme gazda" "db, meleg sz N.
.:-".
.'
~Ii mi Ilmdülete egészen ... me,_
s::eret6 bens-eJe, rva"v" u
, 'ulttlr.:inok.
el6ttünk S l 1il,W kincse az egv:~~;~I:';:C::~' Ez •
A mngo kora ba» o haladds ~aSl
é az
. .
" •. ~iink t61e s- trmflcor az ls-len· s
leadrQoabb Öf'ö":s<>v
, ., ' I én ri elinkbe lipnek.
e mbe rS-:l:'P'E'tel nagU köt ete tn 11
.
b
" k ~elentke.,.ek. ;6 red emlékUTlt, hOC1tl
l,nl1V enn" n ~
' é épü nbL
,.Iuab ban t.udjuk s::olg'" " "tenfmke' s 11
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UNIT.4RIUS Rln I

,

'

Az un ita rj z nlu s LIttÖrőin ek m egbecs ülése a nepI demokráci ákban
'I: t;/lí!,hi ~tlltkbctl a Le/lgyel ;rudOm~IIYo.s Akadé·
:(l nno!! fi(Jyelml! f jordftof.t a XVl. sza.zad l ICIIDYc! ·
ml . '
,,' ,,' I'iu~ IlIO-ga lolllra. Kiváló tudósok, mint
() r.~;;:/I {Jr ll' ·
..
•.
"
. ""kb "
fortéll/'
1111
fanll , m"I.....
a
, C, 'I' • s"ro-afOS
Ll/dotU
11II.·v
4
. '6 k '
, b'
~
a /(""""1 I"('formac'
orat. ame II en
I'u jzolf",,"
metl
. I M" dl
- S I
"
'/'lenf lh S:::I'r(~Pt!' jdtszOLtflk S;;:ert.1ef I
I t 11 es
oc ] ~ FaustlIS kö",cfOi. Mago a mozgalom nemesa.k. teo;~tlai .~::ell1pollfb6J jelcnf ett IlO ta lr.nas Upést o- /~J,'o~és,
,
"" poe/olóniai Wdomanyos é.~ politIka, si-

,

brll.

Wlld

-

".

kon is.
.
' k'la dt_ fl e_ k.~r",k
JI L.('I/Uyul Tll d(HIUIIIYOS
;.\ko dé m,~
v_
.
I.' ," ó ,',ól·til/ak klasszik.us )clentoségll lnll1lét.
ne/tallY
....
Hl
'
•~
.
d/dtiul
CreOorz pa.w el BreZIn,
Jo h n C re " ....
rn ~ IU", P, 'n,
a 'lIaIJykö;:ö nség könnyen hozzáférmosO"" . ti" ,
"1 van II é l ~ti 1.ty
Irc/ 1:.::./'k1l (';: a "'!Inkák/laz. me , y(' k k"
·OZIl.
et/lllg m ég III/Omtaltisboll soha mcg ncm lelcll t m ,u tS.
IOY ősszegl/tiIt fl gy kiállitásro. való b~séges ?-1~"a p.
Ji L.cnnyel Tudományos .Jl kod éml!l ncmreg meDallap~
dás ! kÖfötr (J cs('/rs;:loIJIJk :':ormmt ~~."al, a?,lely hozzu ·
Praqában "~ng,,el ArwlZusok. cuneI! epy
)oru.
.
.
. nek-. j
, 'ra
" ,, rtast
"
P r aga
' ' bali a IN",,:"~kidlli/ásf rendezze
zeti Mrlzeum nooyte rlll ébell I"e"de~ék meg. Az lI~.rt~
rillS mo:pa lo m régi barár,OirlO l talalkozha~lI " k a kl~lh
tdsi tere l/tbc". A f.alak.ol! ~l.erve t, . ..~zOCltl.us . .Oc/II~~:
Crl'lI portréja és fIlas kwalosogok k,e~e. ,latha/6, aktk
uUidei I'agy "'öve tÖ! voltok a lengyel anallUsoknak ils
sok id'é:~t a:oknak a piolt i roknok a munkáiból. oki kre

,,,g,

>u i uni /ti rills :> k mind büszkék leheti/nk. Nagyon érc*,ko s ltézegef,lIi o régi. jót ismert köny vek sdrgult lapjcit. m elyek /IliI/ak idején Rakowball jelentek mell
mint pl. a "iTe.~ Rakowi Káté többféle kiadasban D~
I/em hiril1yoZ1Wk dr. Wilbllr hi r es munka i : ,.A mi' « ro iláritlS örökségünk" és az "Ullitarizrnu $ története" sem.
A cse llszlovákiai ullitórill .... knak nagy örömet szerZl' tI
rz a kiáUitris, millfd anI/ak anyaga szemléltetően. bizo llyitja, /tODll az unitririllsok kezdettö l fogva a valld n

szabadsrigért. a kultura és a szociális eszmék fejIo de séért küzdöttek. De illuszt-rrilja o kirillitás azt is h Oí/ lJ
a népi demokráciák elismerik és megbecsülik azo'kat az
eszméket és törekvéseket, amelyek segítik népf'iket (I
spirit'ltális és szoe/ális sza,badsag megt.1alósitasaball.
Dr. Dus an Kaffka

prágai unitárius l e lké s 7.
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._----------------------------------R.'\LPH WALDO ENERSON ;

fJ; 11/1111 S :'
_ Nagytjsztc!ctli ch Robbins uni t;:\rius lelkiptis~
lor fclszenlekl.sére II bo:;toni I\'hísodik TemplOl'!.lban
1833-b..'Ul.
S7.C:'Ctün~

Atyáink :nun',
\emplcm. te egyszeru:
esküiket ég őrzi rég

s

PQI"lIk-tÓ\

Sok

a~ot

,
,

szebb a fiL

fclragyog1atott

i t i mar sok gondola t

és keltek. nalk remenyek es
illatuk itt maradt.
Az elet tibkaival itt
sók büs sziv kilzködött.
az Ortól kérve fri..'l.S erőt
a kclel,y~k között,

,

,

ce~;:~o!~I~. n:a~~~~~ ~~Itut~n b~da;:t k~~)~~~t~ö:t:égN:;;

K is tu'iz..,kból jött ide a
komols ro.iileke::et.
runit hazavit.t, ti béke. al.
otthon áldása lett,

,

Mert Il\eglllutatla nekik ;l
bit CS II S7.el.'~tet. "
hogr al. Il földi élei a
menn)'ei leiből erl'd ...
hivő

IF nlic u!cal gyi1lek ezel'l t erembe n.
K aráC'Son~'1 Is t eDlisz!ele l e k és ün:acso ra osz!ás a budapes!!
C~'hAzköz.«éj:'ben: deeember 2S-<i'n és 26-:\n. első napján és
m4s0d napján :I H6gy es Endre u tcai templomban 10 oral: a
Nal/'Y Ig nác IlIc:!1 templomban II 6rai ke..:dellel.
" a lo n ak napja n az E gyh:bkörl Ta nács kegyele!e jeiéül
koszorút helyezctt n éhai vezctőlnek sirjára. Budapesti egyht'izközsé.!lilnk ls megkoszonh!a \'011 eJöljárólnak sirjalt.
lI aionai nk : F aragó ' ·Umos. nio'. stlnm;h-éu; Budapesten
me~h.'ll t . A farkasré!l temet6ben helyezték lirOk nyu;;:olmra.
,\ dá m Ete.lka dohány~y!lrl dOl$ozó dia el h úny t. A gyászuerlal'tas! mindkét Illkalommal R. Fitep I mre bud3pesti
le lk t<sz \"~I!ezte_
051'11 IIU kl ós pékmestel' aNa tfag/kus körülmények közöt!
BudapCSten "árallanul mej!hal!. T emetése a I'ákoskeresxlll r i
te m et6ben . \"ol t P e!h6 JS ln!.n püspöki helynők SZOlg:l.latá,·al.

_--

. .... .

i'deghahak . .. Por az otthonuk .. ,

De

Un harl u s " a ll asos fl! lórá~ kötvetit a Petőfi Rádl 6 d ccembel'
20-I'n. de. 8-8.30-18. Igé t hird et: Bencze Mál'!on Lel k és.,;.
Rgl'htizkörü n k november 22-é n tartnu.a évi re nd e!' kö.,;gyülé s~t. Az ülés ~szletesebb Ismerte!ésé r e Inpunk legközelebbi
szá\m\ ban vlSSZ3térilnk.
Egy h b k ür l Tanácsu nk novembel' hő 13-an tartot! Ulésén
le\!\rgyalla töbOOk kö~Ötl a Tantics 1960. évi költségvetését.
majd fog lalkOZOtt Fe r encz J ózser ft:igondnok Javaslatá va l A
J<,v aSlatból kiu1nlk. hogy a Len gyel Tudományos Akad éinla
render.ésében " ándor--klállitás nyilt Prt\gában. amelyben bemu t atják fényképekben. kö nY~'ekben a leng~'e! ál'lánuso k. a
tengyelországl tltllt~h'lusok életét. A klállh a SI"Ó \ dr . K3ftk a
Ousa n práglll lelkész tes\Vél'Unk e lism eréssel irt. elk k ét lapunk más helyén kö..:öIJük.
D áv id Feren crő l emléke.,;tck m eg lel k ész aflal a novpmber
15-én tn rtOlt Istentiszteleteken. el ső püspökünk mártírhaláIának 2~0# év fo rdulója a lkalm ából.
P eth ó Isn'á n püspöki helynök résztvett október 31-é n ft
Ká lvin téri templo mban tartotl reformácló-emlékunnepélyen
R!lk osp :uoh'in S rmek ezeli evangéllzáclót és szeretetvendégsége! tartunk d ecember l l-án. vasárnap du. 5 óra kor a MAv
telepen.
Szolnok on unitádus lstem lsztelet és úrvacsoraosztás a te!.
t"r.t-~Ierem~n t<Q) c mb" r !~n va samnp d e. Il r'iralwl'.
Nyugdfjll.l.'lpunk' ..:!l.J'N-VIU sz. csekk száml!lJára uJabban
az alábbi adomfmyok é rkeztek: Kaposi l'otária 100. Szász
C::~·\lla.
özv. l ..o\·odlcs Imréné SQ--50. Lux Ernő. Hegedils
Lajos. B odor .~ndfásné. N. N .. 10--10. Szilágyi Ilon a ~ és
Nag)' F erenc Rá kospalota B Ft.
K öza lapunk 22 U&5--VlIl. sz. csekkszá m lájára Sloász Gyula
23 FI adományo7.01t l sten áldása kisérje adakozó allal életét.
Ft'lh h'J uk k e.d,-es ol"asói n k:lI . hog~' elő!l~etésl h átr.olekukat
a7. 50.56I-V111. sz. csckksz:l.mlára mielőbb befl~etnl szl,'e!'ked J/m el,- hog~' lapunk zaval'tulan k ézbesi tésében fennak adá~
ne le!wen
Gy illekezell összejövel ei t tarla na k BudapeSlen az V. N agy
Ignnc \\Icai teremben december s-én, szombaton este 6 órai
kezdetl el.
A d" CJ\11 á hhal -'l Nagy Ignác utcai gyülek ezeti lel'Cmben:
deeemb e r 8- án. 15-én és 22-én. mindig a k eddi na pon. cste
6 ó rak or.

fiaik

tudjAk: ama k-es.keny Útai
ilt. ök> is meglel:ik.
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UN IT A RI US :gLET _~
Lapt ulajdonos a !\I agyaron:zági Un,itfDus-~gyb~ör
Felelős szerkesztő é:; kiadó: P~itbó' Is.t!.i& ~
t:vi előfizetési díja 12 r f orint.
~
:
Budapest, lX., HŐK\'es :Er:Kfi.e utca S.
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