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(Já n. Xx. 17-18.) 
1IlisvH a legkercsd énylbb az összcs ünoepelnk kö

zütt. Tcrmeszctcscn ezt is, é llP úgy, mint a többieket, 
mindenki a maga miidjn. hogy úgy mondjam, il maga 
lelkisége szerint szokta megünnepelni. 

Gondoljunk csak arra, hogy micsoda diadalmas ün
nep volt az elsö virágvasárnapJán! 11<> oéb:iny nappal 
később IIg~'anaz a tömeg milyen másképpen ünnepelt 
PUálus udvarán. Va3Y micsoda ünnepi melegség diadal
mámora töltötte cl a 12 tanítvány lelkét, amikor els4 
önill6 tiljllkról "Issutértek és ujjongva. j elente tték Mes
t erőknek: Uram It. te nevedben mindenek engednek ne
künk. es micsoda szá nalmas lelklszegélll'séggé 'ZSugo
rodott bennük ez a m á mor, aml.kor azon a kísérteties 
éjszmkán nagy télelmiikben, élükön P éterrel, még a ne
vét is m cglagadtá k J é'zusnak és azt \'allották, bogy nem 
is ism ert ék öt! l\lIIyen nagyszerű és boldog ünnep a 
húsvét II mi számunkra is. amikor szeretteink mind 
cgéS7,sc;;e..~ek és en' iitt \ 'Imnak veliink. Altalában meg
á llapíthatjuk saját magunkról is. bogy rendezett életű, 
klcg"f'nsUlyozott lC'lkiile tü, sdfá rd alapokon álló embe
rek és ncmzl.'1Iékek ünnellc i r endszerint derűsek, szépek, 
mély ertelmtiek és boldogak. Zilált lelkü, bizonytalan 
sorsu em lK!röltök ünnepel te le vannak szélsöségekkel 
\'agy r eménytelenül szom oruak. vagy szertelenül csa
~ngóa.k. l\Undezt azért emlegetem. hogy k ifejezés re 
Juttassam vele a mi húsvétunk örök szépségét tisztasá
gát és tavasziasan üde bOldogságát. Húsvét mi'nden en-
leRdőben ilyenkor van , II természet nagy életreébredé
sénck Idején. 

Azonban, nmint említettem. husvét a mi számunkra 
ne.~, csupán a természet nagy ébredésének, örök Újjá. 
S'l ul~tésének dladalünnepe, hanem húsvétnak még ezt 
ls iulha.ladó mély szellemi j elentöséie van számunkra. 

Az Ojtestamentum nö alakjai k5zött vannak nébá
nyan olyanok. akiket b ahirlalan szeretet fíizött Jézus
hoz. Gondoljunk a b úniis asszonyra. akit kortársai \"tsz
nek a ~yebenna fe lé vezet6 poros titon, bogy balálra
k~\'ezz~k , ,?mikor váratlanul megjelenik Jézus és meg
kerdCZlk tole, bogy a pa rázna asszonyt a Törvény értel
mében Illeg sznbatl-e kövezni. Illi 1\2. ö véleménye? 
Szi nte hallani lehet meg most ls, ahogy két ellentétes 
!(OrSznk, tör~éncl~mformaló eröl \'iaskodnak a nagy 
csendbcn. mIg J CZtlS lehajohra ír valamit a porba II 
közben ig)' felcl a feltctt kérdésre: .. Aki közületek n~m 
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bGnös, az vesse rá el4ször a köveL" Ez az asszony oda
borul J ézus Jába elé és csak azért könyörög, bogy mos~ 
tantól kedve vele mehessen, kiserbesse birbová Js me
gyen. Vagy gondOljunk arra a Jelenetre, amikor dráca 
olajjal keni meg Jézus testét és bajával törülgetl az 
ass'ZOny, készítgetl It. Mestert az ö temetésére. Emlékez
zünk a nagy beszélgetésre, melyet Jákób kútjánil foly
tat Jézussal a szamárjai asszony. János Evancéllumá
nak xx. részében ls egy basonló JelenehiiI olvasha
tunk. 

HÚSvét reggelén l\lárJa Magdaléna az üresen taláU 
sírtól néhány lépésre, nagy bánatában arra eszmél, 
bogy Jézus hangj" hallJa. amint szólítja 4t, eképp: 
.. Márla". Es amikor oda akar borulni eléje, bolY mew
vigasztalódott nagy szeretettel átkarolja Jézus lábát. a'l 
Or Igy szól hozzá: ,,Ne Uless engem, meri nem mentem 
m ég fel az én AtyámhO'l.". l\lintha csak ezt mondaná: 
Megállj! Vedd tudomásul, hogy nem úgy van most, 
miltt voJt egykor ott, a Gyehenna. felé vczetö uton. Akkor 
test( kezemmel a porba irtam. De most ne lUess, A tes
t emtól megváltam már, amúgy se llietbetnéL lU áll 
eló, ted a test nyűgétól megszabaduU lélek és szellem, 
trlSsen, gyöztesen, diadalmasan. útban a végcél felé.. 
l\legyek az Atyához. Ob akkor, amikOr testileg ls köz-. 
tetek és veletek voltam, könnyű voU belémfogömi re
megö elette], hIszen sokszor mondottam. amig közte
tek voltam., bogy ez a föld egy nagyszerű támaszpont. 
melyen lsten a teremté'$kor megvetette a fejlödés. a ta.. 
kéletesedés létráját, hogy azon vissza jusson (8)Sze.r 
hozzá a Töle indult ember, Ha oda el tudsz jönni te is. 
s oda kell jöjjetek mJndnyá.jan, akkor ott majd 6Jra U· 
Jetbetn. Most azonban menj cl és mondd meg az Atyám_ 
fiainak, hogy én felmegyek az é.n Atyámhoz é:s a II 
AtyátokhOz, az én Istenemhez és a U Istenetekhez. &. 
Mária Magdolna elment és elmondotta mindazt. amit 
Jé:tus neki mondott. O a búsvétot a megta1áU Jézusban 
va16 nagy örömmel igy ünnepelte. 

€s nincsen i!I aooál Ipzabb öröm. mJnl amikor va· 
laki szen'valóságként önmagában éll át mindazokat a 
szellemi eröket. melyekkel Jézus egykor a búsvélnak 
tartalmat és értelmet adott. Nos, éo ed a szellemében 
megújult embed keresem benned ls, hogy köszönthes
selek a régi köszöntéssel: 

Adjon lsten boldog húsvéti IJnnepeket, és adjon bé-
kességet. Petb4 István 
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gondolunk, HI!'atla! azok iránt. okik éle l iiket áldoztak 
ua~adságt.lllker~ és azért. hoall vege legI/cn o vérOJltás
fiak. a szellt:edesnek, a megp róbá lfató sllak az emberi 
Mot megcsúfolásának, Hálával 020k iránf: akik kiiz
dl:lflek azért. hogll soha többet ne !e rel j enek em bere
ke,t .t"z6pesd rótok nlőgi. csa k azért m ert a JaJi meg
külöuböztelis gógje a Vl /ó. got J elsóbbrendu" és 
.. alsóbb't'ndü" népeRre osztja. hoav ezek az "olsóbb-

Tendúek" az élet formálásara equediil "méltó" "urol
kodó-népet" szolgaljak.. Hálával gondolunk 02 élet
Ilal4! küzde lem túzpróbájáf megállott szovjet katonákra 
és clmell/edéSiinkben emelékeZ1Jén II felszabadulds 
nagll napjának ddtumá ro, lelkünket I stenhez emeljük. 
h OflIl adjon sokat szenvedett világunknak békét, sza 
badsaOOI es a n épek lestviri világában emberhez 
metró életet! 

VNJT.(JUos ,.,.... I 

, 



VN ITARIVS SZEMMEL 

MAnclUS IJ)USÁN 

Amikor együtt unncpeJ(]nk mál'clulI J ~-én , az orllz.ág 
eDé ~I nekOnk unllárJullOknnk kUlön OnnepUnk ls 

n, ~. ~wb1HIHlifl egyenl6ség él> t.ctilvél'lBég !orl'udalma 
~:J::Jrvén;Mléijet ~ jo"~enlö!lé~et hozta el :':!l'..á":!unkra 
HZ egé"lZ OntzflIJ t.crUI~térc, (lU11J-J XX, t., c,), F. I keH 

d n l hogy nem tömeKei nk késztettek erre u lé
m;:" Uti ~n 1l Ó1l 1 tör vények mCAu Jkot..ól t , A koru bell ma
~yu~'C unlt (lrlulI hitvilág HlrU!nel ml múlljának, szell~m l 
é e ·kölal értékének cllllmed:f!f! egyfelől, a XIX, 1Il'.á
?!d \'l'.cJlcml életéhen rcltal61hntó egyetemes unltá l'Iu."J 
tekfnlély másfelől j lYI.ek késztették éli el"cdménYC't:lék Oz 
, 'gyenJogú~lÍg lŐrvényének kImondásá t, Kossuth Laj oll 
I~(lga ls rokonSzenvel'"cH oz un itárius gondolatokkal ('fl 
,>7, a rolu)tls'tenv csak növekedett, om Ikor emlgrác/6ja 
IIGl'ón ti kUlföldl unllfu'luIIOklt<l 1 ls mcglsmel'kcdelt. Az 
111'1<1-011 XX, to c. elégtétel ls volt. Elégt.étcle oz 1 5611 ~lli'i 
wrdnl OI's"il f.UlYúIÓII két h6sc, Dávi d Fel'ene és János 
Z:iI"mQnd em lékének, al,lk köz(11 :IZ e l ső m(lI't(l"haWIl 
holl, u másodiknak pedig em lékét p l'óbál tu betekeUtcnl 
hlvatulol> UJl'lkncU rásu nk" n(>gy évszázadon keresztOl 

" 
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t: l'dekcs évfordulót ünnepel II világ. Ebben az c:')zten ~ 
döben Ic:;z s".lIúStven éVI! annak, hogy Cha r lCfi Darwin, 
TI tcnné1l1.cttudomo nyok IlU"Y8zel'ú alakja, IIzlil e,leU. 
Ue:yanc:\3k I 05tl~ben Icsz 8l'.67o esztendeje, hogy leghlre
bcbb munkája, "On tlle or/oln of species, b1l means 01 
natural 'c/cet/on" elmen megjelent. Dal'wln alapgondo
lata az, hogy volumennyi é lőlény, kö:>"öttük Ul'. ember ls 
IU!:lú fej lődés Mrán aloku l kl t-s fejlődik tovább. A feJ
l Ődésnck legfőbb haj\órusója, a " Iétért való k ü?.delem" 
és ClIzkő7.c a tcrmélll'.ctes klvlttaszlódás. 

Az unitáriulI teolÓgusok é1I tcrméOS7.clludósok a Ke
rellzlény MagvetlS megindulállától kC?.dve (1661) t..árgyl~ 
lugos megbCalO léo."iel él'tekclték Dal'wln tudomltnyoll 
el'edményelt j6J1eh t a többi kerCflzt~nYek, katoJJkusok, 
és prOlC8Ló.nBok egyal'ánt Húlyos eS'l.mei h ;ll"cOt kC'/.dc-
nek ellene. Tudós s1,C I''l.ől nk elIlImerik Darw in Cl-!'tmél
bő l o fej l Ődé'! lÖr vénY!izcl'Glé"énck létjoga:!ullllúcót, 
Kri tikájuk, o:t. {-I·l elem érveivel éti ncm a "y1.'ilöl ködé
iével, mlndB'lIll',c ozt úllupHja meg, hogy II fej l ődés útja 
nem mechaniku/!, nem <.'fIctJcg"cs, nem véletlcnllégeken 
nyugvó, hanem cél 8zcr lnt Wl' ténlk, Ezt u cél t pediS 
hivő embel' Ii?.ámflm .J ézUl~ togalmllztu meg: " Legyetek 
tökéletesek, mint a ti mennyei ul yútok tökéletes" I«é· 
jével. (Mt, 6. I'. 4$1, v .) 

130J'I'ROJ.. es H OSVt:TIlOL , 

At: kétiiCQ;tclen, hogy fiemmlfélc bijjttel Islenre halni 
nem lehet. Az III l~é1.h4'.ne !(,Il , houy lIemml téle UfIZkézlll, 
Vrl~y i~n'l(lnYllrl~lIlá'l n('m lCIIZ j óv(1 o lyan ellclekcdct(}
k(:t, amelyeltkel III. embel' :IZ cl'kölesl vJlágl"cndel {It.

h{l'Jta, Do nz III kél~églc l n, hogy az emberi lélek önre
Ayclm(uh.e 1I".cmpnntjÓhól ncm éltéktelen dolog az, ilII 
vulumlr/il lemondunk, OIYOlllmlröl , !Omll módunk lenne 
megtennI. A briJl teh(l\ «('fl Itl nem III fl tóplál kOl'.á. .. 
lJ>Ökkent.l~lIé l'o, Vfl"y éJ.'lI)l'!nllé~ftel (l kopl (li{I/II'f\ gondololt 
eh.O~m'hlln , hanr-m It\:dvlf' lérlCln lt, CRcll cg szcnvedé· 
Iyelnk IdI11r>1tC!t V llllll'.a~ l'JlI· llft!l(il'a), I., Iéi It newlÖCI·cjc, 
I~ ""'WN('g ('11 alltolom at'ro, hOAY feJJ(&!zUIJUnk n H ÚII
v ;11':1, ,J("t:IJ ~ hl t.(mck <::tI Cf\zmélnok f~yől'.(ilcmUnnllDél·(l. 
IIYI'n ('tl<lli.:m!)cn l'lt'llh\ hCH'f.cIUnk m! unftfl l'lullok l, 
Ilőjl rtiJ , ' ",IÖl, lIyukomlh(lI .. juk Ili, , , 

8'1.á~'I, J ánoN 

A pAPA TF..8'l'ORSf'x;E f'S DEÁK NtNI 

GenI[ lapLCinunk, ti " J..c ProtC!llUnt" a D~l)a t.c8t
ől'llége miatt mélt:'ltlankodlk , ArrÓl Ir, hogy il .v~JcI 
ncmesek pópal tc8tőrllégf! C1IkOt lett az új uralkodó· 
no k , mórmln t uz uJ pf.tJ.'l~nuk, Le opcreltllgur~zl'..a az 
eKéIIz lnt(:'t,ményl II végUI Wlvetl a kérdétit: bárhol II 
világon elkéDl'.clheUl-e, hogy egy Idegen 61hlmrőnek 
l egyenek hQllég<.'SkUt valamelyik ~ llam pol~ral. 

Mig nézcm II kijl',Ölt a 
vu lóbtl/l festöl 
vC't:tc, lehet III 

I . 
I 

ktm· 
nem nek i 

fellt6jével (ejnye, ho~y ls hiv· 
nélkül végzi mindennapi mun
ls u pÜllpökl helynökl Irodákul 

a múll évsz{ll'.adok dlval jához 
lll /km kal'ddal járna, _ nyll 

kal'dhordozó s szU k/lég szerint 

Nagybőjtben gépelem el'.cket ti sorokat, hát dég a 
ll'étá!)ól, Az unitárius egyh{lzfőknek soha sem volt 
le8 tőrsésU k, iI.tcnnek hála nem ls volt rá soha szUk
ségük, Pompa és tényü'téfl Ismerellen fogalmak voltak 
cgyházl életUnkben, Liturgiánk ls olyan egyszel'ú, uml· 
Iyen uz első kerCllzténycké lehetett vü lamlkor. KOlsó
llécekkel nem akartuk soha a Világot elkápráztatn!. 
I nktihb be[elé éJtUnk. Munkánk nem reprezentálás, 
hUnem sl'.olgá lat vol t, Nem u pápai tcstŐl'Ségre , I nkább 
Deák néni re cmU~keztet. Ha kel lett, vérünkkel táplál. 
luk hitünket II hllUnkkc l életünket. 

A feltámnd6s ünnepére készülünk. Színpompás cel"c· 
mónlákban nem gyönYiJrködhetUnk, csak saját Icl1d~ 
ISlilcl'etünkben, Megvan-c még, Az élet rohanósábun 
nem vel;l7.ÍlcllUk-e el. Csillogó alabárdjaink nlnC8enek 
fl Joj nel,Unk, ha Jézust nem II Deák nénik (,lá/.ll l:ívaJ 
Il öH%öntjü lll 

Dr. Jakab ,feIIfi 
• 

M.Anc lUS 7, 

A nonup dátuma , A kel"eHztény egyházak május hó 
első vll sá rnopján (lZ unyák l'ól szoktuk megemlékeznI 
"unyú.k-napju" kcretében. A szocializmus eszméjének 
lfdlOl'U nemcsn i( !lZ unyáknt, h;.lnem minden nön: 
vomllkozó Onnepet rendelt nemzctkőzl n6nv.p képében , 
Boldog öl'i:immel UnnepelUnk mi is ezcn .1 nllpo~ és 
IIzlvünk el\é/lz szeretetével köszüntj(lk " O ml öl'ök 
ullt:\"sulnkllt" , Min t unll{lrlullok, ör vendezülIk czerl 
azé!'t ifi , mert ml Iti ott vol l unk ,Il',ok riol"ábun, ;.Iki k 
cllu,kkénl hru'collUnk u nőit cUyenjogu8úgáér't. A ml 
C"yhfJzunk szentelte rel uz elso tcljesjogú nó_ I e l kéll't~'
kot , A ml cgylu1l':unk i)uzf.(ó tugjn vult II n61 emnn;IP,a* 
r. ló cI;yllt I'ut;yogó képviselőJe, Pcrcl'.clné Kozr1lt1 J' lólu , 
KUl röld l hlttcatvél'elnk 80I'á!mn nem egy n(> ne~c 
fényctdtedik uz cm!)erl hulud{lsér l küzdi) ho,~ok soru· 

ctcn' ...... kcn.'., ~ténY bun, örvcndczünk ezen II napon Cgy ... ~ . . 
Iizc lll'~onthó l III hl.~zen ml úgy tllkln l Un l. !OsszonY;.linltr/l 
...' il k :1 nli~ /,rethl és lelínYllfnkl'Jl mint Udvüz1l6 Meslel' n , • A II 

Jézu/! llk l el i'lOltént II vJlál{On, mint testvéreit eme ~(" 
, .,' .. I .~hszo f "II:W I'shll n (;1'1 ml'G(;hoz ' IZ elnyomott n<.:v lC ('n, l , ,'.. ' , I 

' . . ; k A Jézul! tcslvér'l :I~.J\I 'ne t 
I'I'lcUlllúzwtnshnn élii nv ct. . , lH ~tvén;lnk. 
I1H,II('J( s~,c/'cllJ tóvc l nYll Jtotlllnlc lit élje:! II <:'.. k 

" fl é ke l'o8 ~t(; r1 y JmtidsuUl1(1 , I I 
nell m OI'CI(1H hele ... t ' Il, ti " I fj) ldjén\:k cl1l6 
IIz')d(, lIiI laOzll{ljJnnlt éH II l(l VII~ZO(./Ó ct 
"h6vl l'lir.:-utt. (n, ll, 1. ) 
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\ 1Il'''~I't·U .i\h'''lt-l'lwk ut"I~" s:t~ ' .l I..~. (\ kt·1't'~U"" . 
Q:) IIl\&Ys.JI.·rii I.'m ltl.'nwk " __ gs s lih~J.~. lIIt' l , .. ' t 1\ k~ 
I"t."'tttn,, - , 'Uol': hnlll,.r k.-frJS\' t\ , '(' hh .... u.~ y Pt· l1h'kj i·1 

,, ' I.n hu.1\'!\1. Üjl':1 ( .... uJr •• y t;.1Jl.(· IJllk .l t',u~ I.'ldrt (o.s trtl
J:lkll~ h !ll .ihU. S hl hi l\ 5'1'k,lI\ ml ilIil lIk s:\,jtltl l kt'~" a 
\';lS ~' k I'Si.·t'I1tn 1' N"QlIl" lIt \'Is t \I \lh·t: h~sO\\I {lH h'lkl$~ 
"rt. m el'- to Ciij.luhllt\S m b.lu 1 ~IIH'rl d l;;ull !\N.':U. {';,'111g 
E'lI tI. utt}.b\' Slo (l nt' lII II I l'lUoluhlsi-. II ~"Ihl{Us;(·. Il c m 

annyit jdl.' \I t. ht\l:Y: i\h lSt Iwi r 111111111' 11 hl(\ l>!~ \' ~I{t· mln
tlt-IHlI-};,. ~ I'lll ti h1l' ~·u.liUI1~k \' ~'!!6h!\Ja \'oU 1')1,. h tuWtlI 

II l{~· ~ltSnt·\.; tlbtb l k.I:\lt:is.l . 
• h' l n >: nml' 11, t'1lktt t'\'I'$ kurJbtlll t'f't"d t> ~rl'rl1lt'kll'lkt' 

l1 l\'lvt~ ll . llit;:y " !lhlm U;., e ll k ilHinn.. .. hh·l\his!l . kilhh·t~se 

\ '!lll 1\ ltWIII\ytf , \ ly:itM '$ 1\I'kl Udld kdl (iij: llllko·".n h l. 
1\ llt" !\l'dhl I\U';:'C kön .ts tlínnbt'k{'!1I l ':ll t) IUl1Jr!in .. l '(\.'i ('1-
nw U .. f'ttfsdtwlI \,1I(\g\lsu(\ult Illi" tt'UI'!it'lI t'HWt" hug~' 
ml t'4 II Il\\·!:.bl ... h~, mltn k('1I f1u""IOtl1ll\ ~S hll ktll. e t : .... 
Itt j ls ü !t\(\:f,IlI11 : $""'11' ~- i.'1\\'i'ttctt i:iNluhlhntl u.rtlb l(o lUl'HI 
"1' 11 m~t\hhUtl!a: Slt""I\ .. \'t'lmt'k., d t'$t' th'kUi'k li'dllt"1t'
\t'1"lIt" \1...\'\J liHlI'Nh,k l\ t\ k "- t'll l1 ir"(h·tn\(' tI ,· Igt\SJ-lfllűs t. 

\1.. N '!It\gll lhulluf. Ol.\·~\I\ t'1l1t)trrknt"k k t ll \'I ~'!\!\[htl u 

u. l)"hbi!llnml WI 1)1Il'1'"lt' r t. t' lllbttl'S~.i;. ilktH' t~ ish"utiii
lolt\gllkb.'\ ,' t'trlt hlfilkt·t. k l km'" ~ I ('t~ 1~$ S(\Nl\ ti .. lUl~lt f
Im i ls ket \ ('stblWi ~rl 11 ri'i ll!l\lSll, &; ll .. I\.k"l\rl w :ctt 
ttir$:1Itl !lh ll l I'Ht',j:t'k SJ:t' III1' tW\\. '" Ull.i'M't'kl\í'k ktH hU ri 
tili III. ' . l-\\IIh~a'" , ·ug,,·h.k Ukn 1' lliU, N f l\t ti!\l ,-agy " 
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