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TíZ ESZTENDŐVEL 
ezeli>tt 1949. évi altgusztus 20-án új törvényt hirde
tett a' maayar országgyűlés. Ebben a törvényben -
tiz 1949. évi 20. törvétlyeik.kben - öltött testet a dol
gozó magyar nép alkotmánya: .A POlgá~ közjog ~C!'g
határozása szerint az a.lkotmany. az allampolgarok
'lak az államhatalom. gl/akorlasában (törvényhozá.~
ban. kormányzaIban) reszt biztosftó j)~tézmények ősz
$zessége _ Magyarországnak -, amint ismerl?tc!s. 
1848-ig rendi fllkotmánya volt, amely politikai ;ogok
kal csak bizonyos render..et (nemeseket. papokat) ru
házott fel . - A rendi alkotmány uralmának az 
1848-as szabadsaglwre vetett véget. Történelmünk 
f seményeinek vegzetes fordulata azonban később is
mét cgy szűkebb osztály hatalomra jutott kil)áUsá
aosainak kezére juttatta magyar népiinlc sorsának in
tpzesét. - A nép. amelyröl lwngzatos szó/ommal hir
dették, hogy az .. a.lkot,mány sáncai" közé emeltetett, 
1lalójóban a hatalomért vetélkedö kiváltságos rétegek 
,,"őnllyú jaték.~zerévé vált . . 4. m'fglJar Wrtéllelem fo
l!Jamán .1Z 1949. évi tÖT/lénycikk rögzitette e!;j~z(jr. 

hon,,: a Magyar Népköztársaság a 1'rmnkasok és a 
dolijoZÓ pu.rasztok rillam.a, olyan állam, amelyben min
tl 'm ha,talom a dolgozó népé. s amelynek keretei. kö
zött meQva/ósul a munkósság és a dolgozó para.~zt
ság szövetsege. a munkásosztály vezetésével. Ez a 
törvény megmásítl!atfttla~ ervénnyel ál/apUja meg, 
hogy a Magyar NépkÖZl(irsaság társadalmi rend.jé-
71!'k k i z á r ó l a g o s alapja a munka. - A törvény 

betJiit azután Lüktetó, eleven élettel töltötte meg a. 
dolgozó magyar nép mal/a, amely páratlan lendil.!e t4 
tel, szivós kitartással látott hozzá szocialista hazá
Jának fötépítésehez. - Gyáriparunk államosítása a 
mezőgazdasági termelés nagyüzemi átszerveuse' a 
népművelés. valamint a_; egeszségügyi hálózat széles 
ala pokra helyezése - többek között - mindmegallY
nyi fontos állomása annak a mind nagyobb ará
nyokban kibontakozó építi> munkának, amelynek elvi 
alapjait Nép /cöztál'Saságunk alkotmánya fektette le. 
Az A lkotmany 54. szakasza az állampolgárok lelki
ismereti szabadságát es a vallás szabad gyakor lásá
nak jogai t is tőrvénYbe foglalta s a lelkiismereti sza.
badság biz /osftása érdekében az egyházat külön vá
lasztotta az államtól. - Ezzel a rende lkezésse! meg
szüntette azt az áldatlan cillapotot, am.ely é"tizedeken 
keresztiil az ugynevezett " államvalIcis" kiváltságes 
helyzete folytán felekezetL egyenetlensegek és keseTÚ 
ellentétek forrása volt. - Amellett. hagyo törveny 
erejével is biztosította az egyházak munká;ánltk za
vartalan menetet, államunk számottevő anyag i hoz
zá.j6'fU!ássol is segített f eladatai.nk teljesítéseben. 

Alkotmányunk törvénybeiktatásának első évtizedes 
fordulÓján iinnepi érzésekkel telik el lelkünk, JuHás 
.~zeretettel fordIdunk. hazánk. a dolgozó magyor nép 
hazája felé, am.elyne/c boldog élei éért JaTodozni ne 
szűnjünk meg soha. 

Az élet gondolatai a I,alál völgyében 
MoHó: Ezekiel próféta könyve 37. rész. 

A bibliai teológ ia ennek az óteslamen lumi fejezet
nek: ,.A cson tok viiigye" eimet ad la. B izon yos. hogy 
ne m valami kö1.önségcs emb er agy.iba n szü letett m eg 
:t gondolal , melyet k lasszikus szépségbe öltöztetve tet t 
!>zemlcletessé itliiszámitásunl{ c1űtt nehány évszuzad
da l a kiil1yv íróin.. l s tcn a urórélát. az Ö ember ét . 
egy h atalmas völgyön vezeti végig. m c lyben szer te 
umerre II szem c llát, mindenütt szétszórt csontok 
nlc:;-ha lt tcte~lek piheIlnek. ts m egkérdezi l s ten: i\Iit 
gOlld~ls~ . "iljOn e7.ek a teteme k megelevencdnek-c·, 
A Ilro re la a legemberibb módon vá laszolva azt mond
j~ : ,.Uram Isten. tc tUtiod!'" "Prófchilj a telemel{ rc. 
Iu l, hogy megélcd jenelC· - llal'an csolta Is ten s Ezé
k ie l l s ten utas ítása s :.!: erint esclekedett és a ;zélszól"l. 
f"sontok m i?d me~elcvenedtcl{, tij rll lelkes lények le l
tek. lia mmden Isteni \·onatkozás/6l e ltekintve né ... -
!lűk is ezt a fejezetet a keres:tlénl' bibliabilll , akko'l· 
's az emb!'r teremtő készségt:ne k, a lélek ~s a s el. 
lern megelevenílü er ejének egyik legszebb le .... emJá . 
ját, vagy hűsköJteményét tal :.i ln6h: benne. ValÓjliball 
a7.?n~a n a gonl!ola{"il{lgnak sokkal nagyobb mcly.~é
"CI laruJnak elc l\ l{ ebhen a bibliai ItCllbcll. 

A közelmíiltbll.n testvérei .n, rokonaim hitogat;l.s.it·a 
t öbb idOt töltöttem a Roman Nt'ópküznirsas:ig e rdély i 

részén. EgyaJkalomm a l e lv it tek gcpkoesivaJ egy h 05Z

szabb k irá n dll lásra. A Maros völgyében vezete tt az 
útllnk g~'önYörü fc nyvest'l{ J;:űzött. kanyargós, m erés ;& 
s;&erp;n l inekell vél!; ig a borvizror rások k ies fö ldjúe: 
Borszekre. il: lvczti ik a h egyóriások végte jen zöJd jé biíl 
kiáradó ózondús levc"'ót, II ragyogó napfé ny t és lH
cUünk né h:iny viha r t: me ly megr endító szcpségévcl 
zúgott e l feleUiink. Borszékröl, a Gyilkos-tó fe lé 
igyekezve á tvágtunk Moldova területére é ... a ~-:szt~rce 
vö lgyén végig igyekezt íink a Békásszoros Ira n yil ba. 
Az UrSZtlg lit és a Beszterce r ohanú vi.ze, m inlha esa.k 
ketten egy sín pá r volnának. szinte Ilarh uzamosan ~l
gyóznak végig a "öigy m é lyé n. KlÍprá"Latosan szep 
fenyvesek és jeUegzelcs m oltloval kis falvak m.ulld 
nak ei m iigölti ink, ahogy 10VilSlk lú gépünk rója .. II 

kilométe r ekt't. Val ósl;gga l összeforro tt l én l 'ünll .a dub
bellctesen SZéll természe ti "il ágga l. Egy~zer aztan arr !~ 
le li em figyelm es, hogy valami vá ltoztls. o lyan ide
gellszcrúség , 'an körülöttün! •. IlirlclenJéllCn, azon bll1~ 
lI e lll tudt a m megállapítani. hogy tu l lljdonkcllll~1l 1111 

is az. a mi megériIllett e Ol le lkemel. Nyugtalansag fo
g'oll cl és hol jobbra, hol balra fiirkCsz ~'e 370 egy.~n
Il.lest'n rohllnó Itoes ihól, keres tem 1I7. o l.át. hogy va
Ion mi Itc!ll'Uc be nnem ezt II ,h ll·esa ér7.é ~ t? Eiéi: 
~o l'!Í. ig mentünk ie:y. a m ig níjö!tc m a köve!lwl.ökrc. 
A Beszterce '"ölgyén mindkét o ld alon il hegyek a l-
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'I 'as .. ág hr klirtoUik 11 fClly\lclI c r
Ján clJy bb:ony~s m. ~n6k Slerlc-szét II Icll. roll lerii
d Öket . SM rn., . rO'"St:SO ÍJI n;c lltón kétrclöl a ~7.á ll l(J
le te ken. J\ I Cl I~6 s ~'I\, Hék m CK vclC:llcniil . k Olll lTUlI 

földeket m á r nCII:n::~~~Ctov;'lbb n;cKyiink. a j;atval( _ i ~ 
ékl c lcllkcdllrk 'I Iják Ic II h lÍ1.aka l . gazt1as.I':\ 
mind kllmlta"hnk. Ron ' I okai t'\" sok helyen III"" 

é lllilclckct. 1.:; lw láknl. (cmll "~~IU rége n (lU m ég u t ca
cs,l k a rOlllok .Idzi k . hO~Y. é let liiktet d t II t Üflll fl 
sorok l!Írdl,k \lcg i~ (Ig fl CVC1n', mintha a:l ót cslamcn-

'
Ű éI-l.cm l1Iaga . , 

I (:k hcl~' II. gy " 1 yrn ék Nem is tud .Im meg-
I uml C'Iuu1ok viii IfYC ",.)Ile' ,\ CIII . • II rni I I álok és cr.tcit . 
á llni. h(tg~' sz6vf, It' .. ~., ~Y hogy mi ti.irténilt ott :~ 
ÚtlJ(,ftH,hn c lmlllP'llr.t

o
z ,I ,·,. ", •• • k',ra nu~gcrlcltem nla-.. , ' ben c I ," 

nc~~lcrce "II gye " ' k'" n,rt C",' JlIcrCsz kany ar . , 'Íz'll II C ti, I ", , I " 

'
a m J-c ma~y: ,.. t ' 'I cl ~ nk S,,,,iz m eg SZllZ .u-

l" 10" I' é ll a ru "" , - b" nClill co;ut" ll , ' 1 ' n lech ni ka legna:;yszcnl 
"" éli :WI' a 11101 I r k l ' ' Ilon e" " cgl:IJilcU ulak, "as uln , iJgyu.l.-

n lkotlhnl, 1.:'()II(IOs~n k~~'cs/tczi lt egymást II folyi, m od
nnk, kUll)'llrOgn i~l 'k I " 'e l kező hc~ygc rincig, i\ vül:;y 
ré liil fel n fct,\t .~ ~~t'tCS OI~ dnHköt c l-II:\lyak küUk 
két IllIrtj i\t , Cll "k' ~~.,i(cU beton elór(~gy~i rtott clc-.. o s IIzol(On c e,. , k 
ussz . ," : (~j' ' l-nulllli\1 cgyform!t menetben" !;za ,a
Ille lt, eSl/ve,II1 i Jelt II llIéb'ségbc il mint valami IlIch 
dallullItl. 7.111 ,11"'k!l" ~ 7.áIÓlt \'h'(tll'OS o ld a la in , ezer" mcg 
kno;'l avns .. - - K " ' 1"1 má1' 

• , ,'.' . ... lIt ~l)iH az er unllt , urvon.' " 
t'ZC1' enllcr .. ' 'I ' , It'<: 

'. 'ín ltí ts'llUlnlt Még a mngnmfajt :l loti m~ IS e a~ 
~I S ~. I~údik r ;tJ tn, 'G[III\I vt' t az em ber alltott.1 Iellt.e ~ 
Jéko , I ' l a ',Iéltzó vize elé, E b'Y ev mU"'.1 8 esztcrt'e ro U1 nll. . ' , , r. H 

, b 4i I" )bu kiili k ('S nl l'inll fi h OSS7.lI luna IlOn ~ 
mil' "t JI '" I " k és fa lv'\k iii és dll l,'I,lId :\ viz a "O gy lcn II m ez!} .' ' • 
r~1 én h ogy majll It t elŐzés u Um a már beell~tetl 
'::~~lmÚtra :rtidtllvn m in tegy 4:~~ milli ó k i Iowa i \' ~II:~
)\I(IS energiát ,,"z lIlgá ltnsson, i\nuko.r a n~ercd('l' ~ZC ' 
pcntlll eken r('Jjlllottunl( a )Hli.rygcrmcrc ~,~ kocsi ból 
kisz:í ll vn á tülc.Uilk Ickinl e tiinkkel az (-\lulo ,' izic rű
m.1,'e l. ünkéntclcllii l is Wt jnlo~t esze~n\.lc,,, hOb')' ,,1\ 
hal:íI ' ·ölg.' · ... n jiilliln ll végig é .. en mégIS f;1ttnl ('h'~ll tl 
31. é le i ri' :;ondollal1l, AttelCtlitcnek n~hány fa lut. V,ISZ
:-;·UI6.l1ilják ;\ tuí'l .. :ilial , i.,kohíkat, lCl1ll1lom,oknt !'g ~', 
nhogy oH a 8CS'I. tc r rc \' iJI,trebcn ,·olf.lk, m cg a tcme
löket ls t'h'i<lzik, !\tosl rendre itt-ott kia lszik. egy-c!'}' 
l)ct ró lell ml {tltllla s ha cgy"zer m egind u l 1\'1, e romu \'n
zuhat ngll, miTldcn klah'{" 1) I ~híkoló lá llgocska hel;vect 
rc fl ck tm'olt és neullt'süvck f~nye ánlll szét ter m eltc
nyen és új falvak, !lj v!lrosok mod ern h !lza i, l.üzénii
le lei , k ulhir:ill, bold ug n Ctliil, h:c! fiiröclnck m a ,id a 
rénylcngcl'l)t'n, M icsod", t'llcrgh\, !CIl!fcr duzz:ld iiss 'f,o 
a'r. elzárt \'ü ltp'bcn, h ogy az e mber tudás.illllk és. is: 
Illc rell'i llClt lub{)mlilf illll':{lbnll áta lnl.ul .ion ~ az Cl 011'111 
c lő{l felrajl.Oh'illolt a jtivi; kélle, A tül)h mini 40 lti lll
Ill élcres, hntalmlts h Cf!' ),!tb Ilat'l,if1ll fe nt, .\ )!cre m e ll 
ké ll'l,c le le m m lÍ r I(llIa a·1. üdiilökel. hol a dolgo:/.bk 
LU ci Wlll k Illajd II j cj l megérdemelt llillellCS ' '''!lj,IH, 
C"{lnakok, \'Unrlások, moloroshajflk kcrgctöznck ri víz 
liikrén s hul 11I0s1 rt ha bil vö lgye teriiI e l. IlcmSIl

).lÍm a:t a lkotás di ,ul élUjú\'al ckesíteU bohlog él ct ha l
lelu j(lju ZCI15: II "iz zulml:l";ih :m és llZ cmbl'r ek só
,'ében s milli (,k ál tlJ ti. I, az érte lem és il jó stándé k 
lelkEt , Int' ly a'f, em ber szo!;;:i l:tl'iba :H litolta a termé
S1.ct s'l,éllsé/;ét és Idnll' rithetetlen e rej é!. 

önkénlclcniil is arm ~otldoltalll, hogy him c.;:\k, 
'!Iégis nz emberen m uli k mimlell. Itt a megrl-kctclt 
e:> r.' ls·t.llh:u!ilotl e rök ol\lls lrli ll~' í1 ÚSS (l 1 nz élet ~yíi-
1chnét szolg:ilj(tk. 'l'iu'unt: " C!.S 'I,I cndŰ\'c! c'f,t' lö tl Hi
ros illlIl és Nagnsnld fe icIt ug)'nlU'sult m c;;fdt cr.eU erő
kel S·r.lllmdHottak fö l l:' micsuda IlUsztll l:is, Itegyetlen , 
S1.örn~: íi h a lá l lett a II{)Vet kc'l.UllÍn yC! Mert aho l a jó
szfll~lh'k hiál1~1.i k, oli II legnll j;,yobb á ld:í'i: a ludá~ és 
lll. e rt eicIIl erek ls i\ Ioltká v (lli k az ('mln'r Ielltéhen 
~~ kczl!hcn, Amig mi azul.on II gyönyül'l'i , 'id é iteiten 
l ~lr L tll1 k, eeY u:a la mbl>:'ir fel lt llS7.nálhl a nab'Y cs"u
;Ult. mcl)' otthonunkat e ll'rnS',. tolta és !IZ IIblaIHlIll.bll, 
tul a ,\' It'á l;: lIlL ll l s:tolth th: tari ani, fészl;:d rakolI, Hogy 
Itl~S I Iti iilök a ·1. irOi1s'd alolll mell e tt s iru!:( pc mmc l 
>\ Iillllum a ~oroIUlt. töh:m aHI:" fc hnélcrll l' ire II 1\1111-
v '(lő rlig~önl'ij" hU 1, (:1 111 :-; I'iók:íja relé t erj~ls t.te lt 
~t.lÍ l · n )'lI].;k 'tl U, " , ' II II) I ug gll lumlmnya, Pelyhes mag-

z~ltalt védi mi ndon fenyegeIii ves1.élytűl . A fiiggöny_ 
résen á t I(llom, hOll}' (~ber lekiniclét á lla ndóan ror
gat,va Ii~yell , hogy nCm leselk edik-c övéire , 'alahnl 
val:unl rlrtalmas erő, 'l'udJa 1s len, mintha az irügC\lIlm 
lS ha llm bl)all kopogna, csendesebb a ,járáSlItIk, s7.eli
Jcbb a be'>7cdiillk, m ert II lclkilnk csordnlth:: Ictt 
S7él)ségl>el, örömlllel, az é lct Im tá rta l:tn tis7.lcietcvcl 
és szcr tJtcl(ove l s olya n igllz{m ére'l.ziik, hog)' ez II l el1;
boldogabb {Illapot: :mvllrta l:m, m egelégedéssel te ljes 
békesség. 11<; a hékt:sség é lo szimboluma ez a fiü kált 
lJle lcngcW nmdlir, o lyan nckem mos i. , tnint a reglek
n ek t' l!y-eg'y m cgs:;yt'ljtolt Ilirmafa, Fh;yt'ln1trLlcl , hoP'Y 
a békétirl Iliizde ni, harcnini, doll: ozni kell , meri (!!tlk 
a békesség éghaj la ta a lk a lnlaJ; a rra, hogy m ind enütt 
:\1. e let gondulatui I!yüzcdclmcs kccl jellek, meg a ha
hil vülgy{'bl'n is, Mint keresztén y ember minde nna Ili 
munlt ,ílm m ellett szüntelcnii! imátll\01.om is , hOb'Y Is. 
len :~ békesség Icikét .ulja mindenkine!L 

ná rhol érnol, c l soraim, Is ten nevébcn hívlak: 
Munltáb:\11 cs im{uls,ig ban larts vcicm, unitárius tesl-
vérem , 

, 

Pethő 
püSpöl(i 

I s t ván 
helynök 

Szenvedély 
Mi kor is volt'! Valamikor az Időben, Ha az Orök

kévnló5<íghoz m6l'jük. Mm is olyan I'égen, Akkor 
vfllt <.lZ embel' e mlKWl'é, VadáSzott. Mal' megvol~ <l 

nap l élelem, máI' egy hétt'e biztositva volt a hús, 
Tudt':t, hogy a töb bi m egromlik, dc valami furcsa 
lúz sugárzott a Sí'..em éböl. havas éjszakán a fat'kaf; 
:,zeme veL ilyen lángol, vagy a pc"u'ás dzsungelben oa 
pál'd ueé, Az nssz.ony, a gyermekek már várják .:J. hus\. 
I:nz..'l kellene menni - dc nem, tovitbl) üldöZi a va
daI. ha jtja a szcnvedély, Ölni kel.\. Gyilkolni. 

Mí kor is volt? Tudjuk n pontos napot, óni t, (X:r
cet. Ha az embet' éktéhez mó·jük az idöl, nem is 
olyan rcgen. Konzcl'vcli:. friss hus tonna szitmra, Eg2l;Z 
é letre blztosítVI\ <IZ ~lekm. "Modern" bomblÍzó rc
~)ülögép. A tcohnika csodája. Még a villám csapása 
scm 61't nc-ki. Mtisi'..cl'cj biztosabbak, mint ti szimat. 
<l l{ttás, a ha lUls. Az embcl' most nem ti ef;apósL I i
gyeli, nmol't'C a vud elmenekü l!. hanem a múszere
ket. Vnln mi furCSa t űz s.ug:oí)'zik <I i;zeméből , hav.!!;; 
éjszak~\n 1\ {nt'!tas szeme vet ilyen lángol, vagy pá
n\<: dzsungelben H pürducé, A műszerek ,kizi k, H i 
rosima fölött repül. Meghltz cgy foganty ut. Kioldó
dik !lZ atombomba, Ölni kell, Gyilkoln i, 

Örcg cmbCl', Valamikor Saulusnak hivlák, a sze
j.:('ny cmbel'ck Pulnak szólitják, Epilepszüis, ge:'inc
elCcrcltilésc van. beteg ef; beteg: testét vonszolja vi
h'tgr6;zckcn l<c,'esztül. Oldöz.ik. mc~vcrik, elítélik, ha
jólörésl szcnvcd, Azt hinne az ember, hogy össze
rOPPll1l a sok mcgpl'0l)jllal~ist61. Valnmi hu'csa túz 
sugúrzik tI szeméből. Soh::-.n bololldn3,k tartjuk. mc~ 
is mondj{lk ndd, Beh'g ~7.emc ,s.7Jnlc lángol. míg ma.~ 
Ayul'ázktXIlk: "A Krif;zll.ls s:'l'relme szol'ongat eng.:m, 

T estvérem , kl csobell, sArb.. .. Ul. fagyb...'\n vagy tüző 
napon I.l'nnyis:r..ol' topo~I~H icIegesen a me~bcszél~ ut
(I)sal'lwll. hogy !W'_ivcd \'nl:tszl,()t~j{ivnl ta.llllk?~tJ ~ 
testverem, k l olyan ~í'clw(.,<lé-Uyei gázol~1 !~Cl eszt.J 
az idön, S01(SZOI' sor.~ol,-on és enlbct'cken, foldulUH, bé
Ik~ Qtthon()1{n l és botcloo: csal,idi életet. m-l!I'\ h!l1 to1t 

. ' " ,'m"'l'ccI-c II Krisztus szerelmét. m ell' II szenvec c 'y, '. " '-
PMt sZOJ 'Ong:Jt\~.1, &70 aposlolt·! 

Dl', Jakab .Ienű 
• 

, 



• 

Az evangél fényénél ... 
" . • . az embe r ne m csa k !((!Ollyé rrct é l, 
hanem mind az'l-u l. ami az r nnk SZ(I
jábó l ~zárllm2ik··. 

(V. 1\167.. 8,3.) 

I\tlként az idczclb61 I:il huló, a fcnii \'e rse t ",c m .. .lé
z us 1l10IHh'is ni bi,1 \ ,á laszl otlalll. han('m II m (lZesl kony
,:ckből .. ' ~:.ms ls h 'l.s ználja a IHs.ér~o"cl szc~nbcn c 
'iznvllk.lI. figl'c lmcztch'én mi nde n Idolt e mbe ret. Il?GY 
II lesti táll la lé koll kiviiI az .c~lhcrnck . .sZ.~ II C1~li ,szu h:
séglc tcl is Vlm l10k. m Cl't le llu Javak . nelk u l ,nlllCS ~m" 
bcri fejlodés. fe lemelkedés. Úgy .:'~?-us : mlllt I\tozc~ 
formdahul idíikhcn id é7. lc ezen nr,ol. I ga?-s.ág~lt s . ~ 
mcggyóúidé"iik scgllc ll c öket , ,I 1 1Irsa~l:I l nll clct IIJ 
for m;íinlllt. Ichdóségélnck és I r;'l lly~ l vcmck 11 megIa
lá tásá ban. Közüs"égi éldii n kbcn ll1! nd ég vo.lluk olya-
ok 'lki k megelé"edte k a vcgetatlv lU"oblcm á l, k:t l s 

II " .. ' I < " 
II millllcllI\JlJl l kcnyérgnndoJwr~. :" .. Ill":" nclU .Igen .c~ 
dekcll c (iket. Ehbe n a uellltlll~l)(l ?msegbe!l I:S f~ Jlo
lles r e kimlclen"égbcll nyílJ t scglfscgc t :1'1. Ig~ ~an ll ~sa 
és s:rl'llellli' . Mind l,ét hibli n j e'OeJllcn a lüuaIIJas:~ volt 
az hlézchwl, s ma _U ni é lhclihJl< mOlldanh'alúj!ival , 
meri. i ~ m {' t jdiiszerú. 

l\1erl mil is jelcnl a fe ni! id ézet ? M i :1'1., mi l s ten 
sz:í j HrúJ S7.ármazi l,? Csak II vallásos jgazs(l/:,o k cnh::k
lik. és I, jilil, Ic naJlja.ink I'mherét? 'f{lvolról ;;em. 
I\1cgHéli'5 íink szeri nt - s ez mind en nnil tir ius és 'Oza
ba tl ch '" va llásos ember meggyö'l.tlc1él':c -: mind en 'OzeI
lemi. ImH tir:í ll 'O, le lki é lmén,Y Js ft'n l ii l s .... ú nnaziK (s
len ;lZ örök S'l.éllség nek, jóságnak, igazságnak CS sze
reieinek forrlÍ sn. A ma va !l nsa nem II miloszolt val
hisa, hanem gyakorlati úlmul,ttir az érteh:m é'l 'O ziv 
ezerny i )lro!J ICIlI;ljában. E b ibliai , 'eNi is gyalwrla li 
célt szolgálJ mindl,ct a lka hm""ójának ajl~án , Vajon 
m:.. lIincsen ck·c id ézcliinlmel_ ily,cn gya korlati vonal· 
kozásai? Tuca(ny i é leHerii le tel. feladatot leh et ma is 
ll ibHai nyelvre fonlílunf s azokban a Uta hna7.ni a ta
n il :is l. 

Szociális o Hhonolml, biilcsöd é kel, nallküzi oItholIo
ka t C)líliink - t'1t'ym:'is ferhét hordozzátok - ci ve 
a !a)lj:ín. Pol ,::-a ri törvénylliinyvc in k a láyetik a 'i. egyéni 
ét'dekel ~t kih: jisségén ck - mit bibli á nk igy foga lmu\', 
meg: "sen Ili scm élhet ö n magának". KÜlly,,·(;il'akat, 
kulllirollhulloka L létes ítünl, - m el· t lükéh:le"ek aka
runl, lenni . min ~ a m i me nnyei Atyán k töil:élctes, es 
fel scm lehet sorolni lI'l- t a sok fe l:ulalot, tenniva l.)t, 
mil (Lj éleHln k lár el (:nlt: s'l.i.ivctkczeU mozgalm ai nl, 
vallnak, llliJli i,k lü izllcnck az atomerő békés fdha.;:/.
lIal;'tsüérl. vagy a raj i m cgkiilönbi.izte les ellen, l\10ml
hal juk-c, 1I0KY mi1ltJe:/. nem a vallásos ember fel
,Idata! Nem. Mikor a b lbJhít írt;ik, más V(jJt az éle t 
Ilrohlémakiire, nm v(tJtO'l,o tl é le tiilll< és , ':Utozlal. fe l
ada ta it)!.. Oc henne élüllk a lllában CS s enki n em 
vonhatja ki magat II lIlai szellemi á ra mlatokból. 
N,~m élhetünk esak a mindenmllri kenyérre l. ezt ta
LUIJa <I SzenIirIis, S Ininden lImi veliink törlenik, Is- ' 
len aka mt:ihúl és s:/.áud ék:íval történ ik - lehát ltell , 
hogy fog la lkozlassa, a kti vlz:i1ja a va llasos embert is, 

Sol, cmbl,:r dogmatik us ma - \' a ll á ~os crlelcmhcll 
- II:/. é le t uj clmcnyci vl,:! c'O kérdései vel s:/. l'mtJcn, J{i.i
ú hu!Jüsck vagyunk és ll em érdeklődünk kellöCll a 'l'; 
ilj. az eddig nem j,i ri ul a I!: ir{tn!. P edig I'rrc von:t. t
"" .. r'an I .. "h, a Z J,o<; <;: ,\ Ll'lck mindeneket vizs!{ál. 
lll!, a:/. Is tennek m clységeit is - vagy m áshol eként : 
I\ Il"dell~ I.CI m cgIJrt'J llatjatol( s a mi ju, azt m egt .1rl
slIlok. l\l ellnyl J(I és SZéll "all II mai é let ben. amit 
a \' <1 I1 .\s08 hí "ű1>I' I'eg CIIYI'S rélegei nem tudnak m eJ;'
érteni, meri miti kus vall (tsos sze mcllenz6jii!;: g{ttolja 
:l bban. A klll ,~' ilatk"zl a l ás ncm ért vegcl az IiJs :.o:övcl
'>cgi iras ulols6 sorávul. ls tcn Inn is szúl hozz(tnl" 
ll Z l·lllhc rek lu~z. ma ls , 1Il1·!;llyilatko:/.i lt m in den )lilla -
11.lI hnll. lanulJuk lI(tt nwg: il?, c mller n emcsak k;!
lIyérr"1 (.I , hanelll ;lIn l az Ornal, SZfL j lil,ól sz.irma·I';II<, 
Amel1, 

Bajor J ános 

HÍREK 
PETIlŐ ISTVAN püsp<iki helynök nyári sZflbadsll_ 

~áró l hnzn6t'kezctl Cs út v~Ue Ihi Vfltula Ve'l.CIé$é.t 
UN ITARIUS VA LLASOS fo~tLORAT közvetít' il Pc

t~fi Rftdió szcptember fi-á n. délelőtt a-8,30_lg, \f;é t 
I1l1'(let: Pcthő havá n pUspökl helynök. 

M R. 9E~RG PTIlCE JONES h ineklcy_i pcdaf,:ól,lu<;, 
voll unrt;\ nus lclkés:/., tlnJ::ol munkftspárli képvi .... !5 
feleségével egyiilt néhítn\· napot MagyarOl·sz.áJ::on löl~ 
lötl, Ll'\logulást lett l'gy házunk nál és vidéki utazása 
SOlün föU<€'I't!.ite debl'cccn i f],yü lek~zetUnket ls, 

W ILLIAM MR. W I~I R unltánus lelkésznövcnt.lék II 

ehlellgól M('lIdwille Teo lógia i Intézet hall ~nt6ja lU
listaktnl hazánkim érkf'zctt, Látogatást lett Pcllul 
lslv:L Il pUspöki helYilöknel, meglekin telle templom;dn_ 
klll, s egy nopOI mugyor)(út\ üdi.\lőtelepUnkön töllóll, 
Wci r ntyftnJcfin BudapC''{tröl Csehszlovnklfiba ma jd 
Lcn~y~' l t)L·Rz.;i!:ba utlllot l , . nhol felkereste oltani' un itá
dus lestvércinkel. - Budapesti látogatft!m :tlolt 
J{ol.m a TamIIs leolúp;iai ha llgató testvé1'ünk Iwlnu
zoJta , 

DR. ALBERT SC HW EITZER a vllá,r:hírű huma
nísta, t('oI6gus, OI'VOS és orgOnaművész, aki mint ls
m CI'C,: tcs. Lambarene-bcn (ArL 'i1m) II llen nSz.Ulöltck ré
sz.ére 1,6rhl\z.;1.1 ~étesítNt, amelyet mosl is Ö vezet _ 
tillldon_i(~i{ánnk vezetőie, J~olle G crhold útján mele.'!. 
hangú üd vözlct.et I,ü ldöt! Egyhúzköl'i Tunáesunk:l'lk, 

A SZABADELVű K ERESZTf~NYEK VILA OSZO
VE1'SJ!:GtTO L megerkczc>tt a magyarkúti íld iilőnk ré. 
széL'e IIjtind ékoz.ott harang, amelyrő l lapunk Ip.gutóbbi 
~'zámilbon mnr hirt adtunk, A harangon a következő 
felírás olvasható: "Albert Schweitzer harang. A Béke 
és Szerele l j('lképe, VI·cde En Lie fed e H ollandm 
1959, Ma~ytu·oL'SZú.g:· A harang bchnnllalával kOj)('so
latos hivatnlos teendők elvégzése után sor kerü l an
nak fe lúllftúsára és fe ln\'alilsilra. 

R. FIU~P IMRE egy~ázkerületi főjegyzö ré.,zt \'ett. 
a- Szabn(Je lv(í Ke resztények Világszövetségénef< a 
I\1njna- F'rankfu r tb'ln tartott végreha j t.6 bizot tsági ülé
sen , mLguszlus 2-tm cgy szae.ad elvü gyü lekezet te!11p
lomnbnn ~zo lgú lt , majd Hollandiltba látogatott e l. 

ESPERESI V IZSGÁ LATOT Im·tolt Pclhó Istvá n 
püspöki h elynök lluguszlus 29-én Szegeden és 30-án 
Hódm(!zővó"Á l'he l yen. • 

ERNST KUEBLER. a o!iutbadelvű KeresztényeI< Vi
lú ~szö vctségénck elnöke, Rev, Cahill , a'l. Amerikai 
Unilúriu$ T;-lrsulat külü~y l oSzJólylinali vezetője, dr, 
1\1, No\'áI, pnígai püspök, dr. 1\1. Kanák, a pr1gal 
H US'l,-fnk ultlÍs pro fesszora, szívélyes hangú üdvözletet 
küldött a eschszlov{lkial unitáriusok és a Villlgszö
velsc(( vezelői n ek Prúgóllan tartott együttes ülésér61 
1" elh6 Is i vá n püspöl, ! heJynöknek. 

A CSE: IISZLOVÁK uni!úriusok június 21-én lartot-
1ák PI'ág(lbon évenkén t szokásos, ú_syncvcz.ett, vi~óg

. űnncpül,cL A '/i!'ásünnCI_ résztvevoi m eleg üdvozlö 
!ooot'okat intéztek cgYház.unk \'ezelöségéhel. 

SZABÓ KAT/\LIN, Sz.abó Gábor és felesége "'cresjj 
Jol:i n I(-'ánya és SzlR'cthy Gyu la auguszlus 15-é n (s~ 
kűdötl öröl, hűséget egymásnak Nagy Ign~c ,utCPL 
tcmplomunl<b<ln, A'I. esketési ~zerlartásl l'clllO r ~lv~~~ 
püspök i !\clyni1.< végezté, A JÓ lsten á ldá'iS kfséLJ 
a natnl p ti .. életét. 

MAYER JÓZSEF és felesége, Szabii lIo~l.ka .. h{lza.'i
!'oágM kis fiúva l áldotta meg az Úr. .Az UJszulöt~.:
dl', Szab6 Is tván pres biter afm unokája -, a . J,.e r~J~t i 
sé~b .... n 201t:\n Déne" nevet nyerte, A kel Crto.: é 
' .", II ", 11 , <,n"" p .. , i1Örl nci lelkész a ta v-S:i',ertnrhlS ll", • " .. 

P'<'Zlc, , 
csekk-

N YUCDIJALAPUNK 221374- VIIJ " szómu 
O 

'
lot dr Salal':r, s%llmt,íjárlt dr, fo'ckell' Zol~:ín 5 onn , . 

Aladltrné 5 forin tot Ildomunyoztnk, 
KÖZA LA PUN K 221·1115-V I!J , iwimú csekk.~z.Ómifl

jára d~, 1.'I·klllc Zo ll ft ~1 50 forin tot julllltO!l, A Jókec\vu 
adnlco:-.ót szen~i1 oz UI'I 



Elhatározom, hogy dzsungel orvos leszek 
_ Részlet DR • .4.. SCHWEITZER: "My Lile und T/lOug lh" címü iiné le 'rnj:i miivé bö l _ 

1905. október 13-án, egy pénteki napon. P árh:sban, 
az A vcnuc dc la Grande Armée-n bedobiam cgy le
vcle t szülcimnÓk és nehány levelet jó barátaimnak, 
értesil" C őkct, hogy a téli szemeszter elejen beirat
kozom az orvO5karra, a zza l a szándékkal, hogy majd 
Afrikába. az Egyenlítő tájárn menjek orvosnak: Le
vélben jelentettem be lemondásomat a Szent Tamás 
Teológiai KoUegi um igazgatói á llásáról is; minden 
i dőmet ta nulmányaimnak akartam szentelni. 

Ez a gondolat hosszú eszt6ndők óta fogla lkoztatott. 
Már d iákkoromban ráebred tem arra. hogy nem élhe-
tünk fel előllenü l szenvedő. küszködő embertársaink 
között. M ég iskolá ba jártam , mikor mir megcendi
te tt egy-egy osztálytarsarn ny.omorüságos otthona , ösz
szehason lftva é letüket a m iénkkel. a G Ünsbao.lti p ara
kia kedves világával. Egyetemi tanu lm ányaim bol
dogságát is megz.avarta az a tuda t, h ogy míg én nyu
godtan ta n ulok, sőt a művészetben és a tudomány
ban szép eredmenyeket él-ek el - m.isokat szegény
ségük és betegeskedésü k m egakadályoz a bban. hogy 
olya n boldoga k legyenek, mi nt é n. 

Egy tü ndök lő nyári reggelen az 1896-i esztendő pün
kösd jén Gunsbachban felébredésemkor az a gondola
tom támadt. hogy boldogságomat nem szabad termé
Sí:ctesnek. magiitólértetődőnek tekintenem. Vala.rnit 
adnom kell érte cserébe. Gond olataimba merilltem. 
Odakünn a mada rak énekeltek. Még mielőtt felkel
tem volna. eldöntöttem. hogy harminc éves koromig 
a tudománynak és a művészetnek élek. Azutá . .'l az 
emberiség szolgálatának szentelem életem. 

Ezen a napon értettem meg Jezus mondását: "Aki 
az életét meg akarja tartani. elveszti azt. aki pedig 
nék~m ~djé!' m;gta1á!ia ,azt.:( ?idig kü~ .. köMj,:"",~ 
'.':'0:,"' dJ.a.l v ..... ;.ar, • ... olu .... g ..... V&t rJl~-..&lw ..... ,n '.,,[ll 
iJoldogságomat is. 

Még nem tudtam Világosan. hol és mit fogok dol
J!;ozni. Ezt a körülmények alakulására bíztam. Egy 
dologban azonban bizonyOs voltam: kÖZvetlen cmber.i 
szolgalalot végzek majd, ha az jelentéktelennek. cse
l-;ély értékűne.'< tűnik is. 

K ezdetben természetesen eszembe sem jutott, hogy 
elhagyjam Euröpát. Elhagyott gyermekek gondozás.l!, 
nevelését terveí:tem , akikkel fogadalm2t tétetll~k. 
hogy felnőve majd ők is gondot viselnek e:lhagyott 
gyermekekre. 

1903-ban - mint a teológus otthon gondnoka -
beköJtöztem a Szent Tamás Kollégiu m második eme
letén levő tágas. verőlényes otthonomba, Helyzetem 
most már megengedte, hogy elhatározásomat meg
valósítsam. Felajanlott segilségemet azonban ViSS7.a
Utasitottálc Az elhagyott és nélkülözö gyermekek fel
karolásával foglalkOZÓ szervezetek alapszabályai :lern 
engedték mei( a magamla jta önkéntes jelentkezők s<!
f!:itségének elfogadását. Mikor például a strassbourgi 
áruház leégett és én felajánlottam. hogy átmenetileg 
otthonomba fogadok néhány [iut. a püspök meg sem 
cngedte. hogy belejezzem szavaimat. Számos haso.'lló 
kudarc ért. 

Ezután arra gondoltam. hogy csavargókkal, kiSUl
badult fegyencekkel loglalkozom. Csatlakoztam egy 
Jelkésl.hcz. aki fogadóórát tartott a rászo:-ultak ;zá
mitra. dc csak azt scgl1ctte, akinek rautaHs'lgáról sze
melye<>cn mcggyőzödötl. Aki tőle segits::get vagy é;
j ~1i szé!!Iást kél't, azo:lnal meglátogatta a megadott 
eunen és ha kerését mdokoItnak látta. kezebe vétte 
~ors~t s mindaddig !>egitctte. mig talpra nem állt. 
E~yutl kCl'ékpároztunk il külvarosokban s kercs tü', ól 
m('r.adott cimet. Hánysz(,r elö[ordult azonban, hogy 
a cím hamis volt, a kérelmezőt senki sem isme~tc! 
So~ esetben viszont a legjobbkor érkezett az anyagi 
segItscg. melyet barát.rii m saját vatyanukból foJyós[-

.. UN T I'ATUUS € LET 
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tották. Már d iákkoromban a Szent Tamás O ' k . 
- ' v-n . -- d'~" .. , t la on'a 'n:" Ism",," l ..... egyesU c tagjaként tevéken ked 
te,:". Ö~~}övetdein~et a kollégiumban iart!tluk
Mmdegy,kunknek bll..onyos számú szegény család . 
kcllett hetenként meglátogatnunk. elvinnünk a k?; 
s~nt se~ítséget és jelentést lennünk kÖnilmen~~i~_ 
rol~. 'y- .. Igy szétosztott pézt a város n?gi csa1ádjaitól 
gyuJtottuk. akik ezt a vállalkozást - elözö ne 
d~ek kc;deményeuke nyomán - most a mi ~ 
vunkért. lamogatták. Ha jól emlékszem. évenként két
szer mmdegyikünknek me<'..határozott S-Xámú lát _ 
tást kellett tennünk a patronáló családoknál Ma aga 
~ lég félénk és [élszcg. voltam társaságban, ·ezérr::;. 
I.~yen látogatások. vaJoságos gyötrelmet jelentettek 
l;z .. 'imomra. Azt hiszem. nagyon ügyetlcnnek mutat
koztam ezekben az adománygyGjtó láto"'atásokban 
melyeknek al.onban késöbb nagy hasznat ~ettem. Ta: 
paszt.alatból megtanultam, 'hogy tapintattal és tartóz_ 
kodással nagyobb el'edményt lehet elérni, mint kö
vctelö~sel. Megtanulk'\m a visszautasítást derúsen 
fogad m ... 

lí 

FordnOlla: Sligetbyné Szabó {{ala lin 
(Folyt<ltjuk) 

egyluízi hírek 
. Sturges R. John portsmoulh! unitarius lelkész h:>sszabl:> 

c,kkben számol be <ll: angol unitáriuSOk hetIlapJa. az [n('t:l r<.r 
május 3:l-1 sl:amában a :;'zovJehml6ban tett láIO~:l~>\s;j:vI: 

Barth CarOla dr. Ism('rt német pe<:lagógusnö. aki é .. tl1.ed.~ 
~(>f>. .1t v('7.etll szerepet \'Itt az;. Uttitári'lS ~S szabadelvú 'lök 
szövct$Cgében. 1959 m;IJusában Frankfurtbanelhall. B~n,l 
asszony rnegJ1\rla a hitleri börtönöket és azóla a 'lepe};: kO
ZÖIII egyelértés érdekében hallatta szavát több alka:onunill 

Az ;,"g llal ko n gregacion álIs ta egyhb é"j jel":l!"~bo!n a 
kövelkező érdekes adalok olvashatók: 21l olyan w:üh'I.:e le
tUnk vnn, ahol a gyülekezeti lagok száma nem ':: ri el Q IN"I. 
van oly:m gyülek,net ls. ahol a hivők lélekszáma csak egyet
len egy. Több. mint ;00 olyan gyülekczetúk van. alloJ Q hiv.:,," 
számo. a 25 lelket nem haladja meg. Magától érletődő. hO~·J a 
sok klslélcksz;lmu fl:yUlekezelnek nincsen elegendő IcI.c(szc. 

Or cs le lkénl állások. Az angUaI unháriusok heti!:toJa 
Időnként l(őzll n~ Ores lelk~S".:.1 állásokat. Több. mint husz 3.1-
lás vár gazdárn. - az Idén végzett négy Clalal lelkész már 
tOlnu lóé\'elben pásztorolI egy-egy közeli gyll1ekezCtet. AZ Q,'Cs 
(WAsak kÖ~l angliaI. walesi. skóciaI. kanadai és ausztráliai ls 
található. 

n ,\ UTII vaSY SCHWI::IT"LER a eime az angol unHllriusok 
la pja egyik nemregiben megjclent vczércikkének. melyben 
egy réJll száT. eszlend6 elö~U Llwerpool városában lezajlott. 
\'Iu\rn uUilva telveti a kcrdcst. s egyben Irányt ls mUlat. 
hog)· az unllárlu50knn~ nem BQrthol. hanem Sehweitzert kell 
kOvclnltlk. 

Az a m erikai UIt!1 ~rlusOk év! lc özg.:(úléséről számol be 
KIelly J o hn az angpl ollltárlusok I!lkara. Az ünnepl Islen
!lS7.teleten Dan U. Fen n iclktsz s~lgiill. mel)'en közel 300 
pa\t~stos lelkész: veu ~I. Broob vil/lgi elnők ~éltatla dr. F. 
M ElIol hCfVodhatatlan !!rdemeiv Az évi Onnepl előadást G. 
W~ld. o Harvard egyete m biológiai t. .. nsz~k~nek vczető pro
fesszora l;lrtolta. oz állatok ~ emberek UIJIIÍ. a ma~alartás 
rejlődésI' elmen. A Harvard egyelem leológlal fakultá$.ánok 
né,y unitárius hallp tóJa: •. uJ gondolatOk ur.ltárlus kere~
lények kortben" elmen Igen érdekes besdlgetésl l;lrlOtt. S • 
mos általános kcrdés bCn ls halárt'zatn ' hOT.tak. 

UN I TA R I US t:: L E 'I 
Laptulajdonos a M.agyaror~zági Unitár~w Egyházkör 
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