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Szabadelvű

Keresztények és a Vallásos Szabadság
Szö'vetségének Davos-i Világkongresszusa

A magyarorsw-gi u n itárius egy házkör háromlagU
kepvisele te részt vett a címben jelölt vil ágkongresszuson a svájci Da\'osban r. évi augusztus hó 6-13. napjain. A küldöttség ta gjai: P eth6 István püspöki helynök dr. Gfillalvi István fögondnok és R. Filep Imre
ek. !öjegyro, budapesti lelkesz voltak. A magyarorsz:ági
unitáriusok képviseletet Davosban meleg, hittestven
szeretettel fogadtá k cs köswAtötték az augusztus 8-án
megtartott megnyitó ülésen.
A davosi világkongresszuson 21 államból mintegy
600 résztvevő gyült egybe. Kevés kivétellel szinte valamennyi szabadelvú protestáns il"ú nyzat képviselve volt ,
de jelen voltak a szabadel vű h induk, mohamed ánol(
és olt volt a nem keresztény színes népek sz:ámos képviselője iS, Az egyetemességrol való törekvés megn)ilvánuIt Davosban is, pid. abban a javaslatban, amelye t
egy tengel"entúli egyház nyújtott be, miszerint változtassák meg a vHigszövetség nevét annak érdekében,
hogy a nem keresztények .számá ra is könnyebb legyen
a szabadelvü vallásos közösségbe való bekapcsolódás.
A kongresszusi közgyülés úgy határozott, hogy ezt a java slatot további tá rgya1ásra kiad ja a tagesopol"toknak, hogy a három év múlva Hollandiában összeülő
viláioIkongresszus érdemben tudjon határozni ebben a
jelentős elvi kérdésben. Az emlitett javaslattal szemben ugyanis egy meglehetősen erős európai ellenállá!!
is m u tatkozott, amely állás pontja ind okául azt hozta
fel, hogy sokkal inká bb egy, a kereszténység táborán
belüli nemzetközi intezmén}Te van szükség, amel}'llek
keretében szabadelvű teológusok és világiak egyaránt
a kÖ7.i)s munka lehetőségeit találhatják meg.
A világkongresszus egyébként az a lábbi átfogó cím·
mel jelölte meg ta nácskouísainak célkit üzéseit: "Az
emberiséG' eG'usége eG'U ué/szagga.tott világban". A viták
homlok terében azonban nem a világ eszmei, ideológiai
1térdésekben való különbözősége állott. Az ilyen termCS"zetü vitákat úgy tünt, hogy mindenki igyekezett
el.kertiln! és inkább más fontOl> tényezők kaptak hang~~ 1 yt, ~nt. pid. a z Ázsiában és A[rikában jelent k ező
UJ naCIOnalizmus, a faji megkülönböztetés súlyos problémái. vagy U!chnikai száwdunk vallási kérdései. Nagy
~rdeklődést váltot t kl a jelenkor család -problémája,
Ismét más elóadásokkal kapcsolatban nagy érdeklődés
mutatkozott. a z emberről alkotott képünk filozófiai
kérdésfell;etését illetően. A kongresszus munkarendje
szerint naponta több vllacsopot1ban tárgyaltuk meg az
egyes kérdésel\et, amelyek azután a plenáris ülés elé
keMlltek mcgvitatásra. Ezeken az üléseken európai.
ázsiai, afrika i előadók refern1ták a témákat és a határozatokat. Bizonyos emelkedettebb szellemben azonb:J.n
természetesen a poHti ka ls szóhoz jutott. Megtámadha_
taUan elvi magaslatról hangozta Ua me~lt)·ő7.ódését a
dél-afrikai száfTIlazású E, Mphahlele, aki az Afrikai
Nemzeti Kon gn!sszus tagja (Af rican National Congress). T á rgy113gos e16adásában mindenekelőtt kultúrpolitikai u.enpontokat emelt ki. Minden úgynevezett
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" Afri.ka-~.mantiká t". elutasitott, tehát azt a pedagógiai

és

vagy muvésZi szemléletmódot, amelyet bizonyos nyugati és aIrikai érdekkl;\rök ápolnak, Eluta_
sította ~~. a szemlé~etet is, amelynek jegyében bimn)"os korok, egy bizonyos ,,sajátos afrikai jelleget"
(African personali ty) szeremének kihangsúlyozni. El~tnsitotta ~zt a kü!önösen franciák által képViselt
n-ányz:a tot IS, amely az Aimé Cesaire á ltal megfogalmazott ú n. "négritude" -programot támogatja, híveket
toborozva ehhez a programhoz a francia kultúrához
asszimilálódott feketék közül. A ragyogó eIoadómodor_
ban és kitűnő nyelvi készséggel beszélő délafrikai
előadó elvetett minden sajátos faji alapon megha táro-zott afrikai kultú r- és poHtikai programot. Hang_
súlyozta, hogy úgy 6, mint minden valódi afrikai, egy
általá nos érvényű, egyetemes emberi a lapra akarja
fektetni kul turál.is és politikai egz.isztenci áj ukat. Ele-sen támadta azokat az egyházakat is, amelyek az afrikaiak egyenh:5ségi igénye mellett egyszeruen elsuhannak és ha llgatólagosan türik a fa ji megkülönböztetést,
kiz:ál"Ólag m inden erejüket csak a négerek "megtéritésérc" összpontosítva, éppen maguk is kövWk a faji
a lapokon nyugvó közokta tási vonalvezetést! Hangsúlyozta az előad ó. hogy maguknak az afrikaiaknak: is
kerülniök kell egy sajátos afrikai so\inizmus életrekeltésé t. Nyomatékosan figyelmeztette az eUl"Ópaiakat
és az amerikaiakat, hogy tartózkodjanak attól, hogy a
tűzzel játsszanak, bizonyos érdekeket szolgáló "fekete
nacionalizmus" támogalásával
KI;\z.fel tűnést keltett ennek a nagyszerű afrikai el6adónak, bátor és vil.1gos p rogram-meghatározás ú referátuma. Valaki helyesen jegyezte meg, hogy ez a z el6a dá s lett v olna a legalkalmasabb annak a kérdésnek
az a lapvető megvitatására, hogy mi EUl"Ópának és
Afrikának egymáshoz való viszonya.
HcHer Fl"Ícdrich professzor. a napYnevü marbu r~
egyetemi taná r, átfogó képet raJzolt "Európána
Azsiához va ló viszonyáról", úgy, ahogyan azt a kül<lnböző történelmi korswkok visszatükrözik. Utalt arra
a lelkcsedésre amely eltöltötte az európaiakat Kinávf
szemben az 1600-as évek táján, beszélt az arab v U g
befolyásáról, amely az europai skolasztikában, érte el
csúcspontját szfnesen ecseteive azt a nagyfokú érdeklődést , amelyet Európa a 18. ~ a 19. szá~dban az
indiai vallások és az indiai kuItura Iránt tanusítol"! és
rendkívül lebilincselő eJöadásM Goe the szaVAinak ..~:~
7..cté\'cl volrta miszerint: ,.Keletet és Nyugatot to
~ választhatja
•
semmi sem
el egym , st 61'"
.
A fő témák előadói nak sorában elsőkén t az angol
E. H. ' Pyle (Cambridge) beszélt. Azt az e rőt, amely a
mal világ elválnsztó kmönbségeit és .egyenetlenségelt
fe l tudja oldani, Jézus Krisztusba n látJa, Jézusban. nkl
az abs7.olút követelmények vallásá t·, tanította. J ézusban. aki az önfelá dozó szeretetet példamutatóan élte,
és ezáltal l sten és az ember, valamint em ber nek eml1llSSUÓI,
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berhe:t volő viszonyát IlZ Igaz és II helyes mértéke S?.crt t határoztn meg. Ú megmutatta, hogy az ember
n
kö ö' '"lctcsségét é rdemtelenül kell elfogadja.
IS~Jé ~ követi emberlúrs5t is anélk(l1 fogadhatja
A
~U ktnl ho'gy ílélkc7.nck fölötte! L. A. G.wraru
('I testv r:rcss~r cmlékc7.clilnkbc idézte Istent mint
ang~1 Páj nk Aiyját és Maag Vi c tor zürichi egyetemi
mm ny I~ a teológusok részére rendezett k ü lö n el ő
r
~:sC~:ctébcn
hangsulyozw, hogy II nyelv i, néP~
. "I kü lönbségek, megegycmck l sten teremtő aknrata~,~! és Ilem (lZ emberi bún kövc~kc:anénycl (!3ábol !).
E
c~.ért az emberiség cg,ysegére Villő törekvés
ppe.n "ll ""gyhan .... 'z unltonniz.'llás:'it II népeknek és
l
scrnJce"
....
"'_A"
be" A , ,

;S

bercknck Nem lehet tch6.t "'''\Ja az cm IIs<:gne
~;maz emberiség eu~.~laslt.1S3. ~m ~mcrikánjzá1:1511 1 Minden emberi kozilsségnek sajátos Joga a maga
élet~nek sznbndságban való klbontakoztat.... sa. Az egy.
ég útja lj:lz..'t~l ag a szeretet útja Jeh~t! "Ar. emberiség
!gység(mek öntudatát" m int egy lassu folyamatot kell
tekintenünk, amelynek sodtib~n má r bennc vagyu~k.
Ebben az áramlatban nem mmden nép és ncm 1":1.10 den kultura jutott el ugy.murro a pontra. Egy. blZO~
nyos Kairos"-hoz, történelmi pillanathoz kell mmdenkinek" eljutnia. Úgy túnik, ho~ a. jelen, a m~ga válsúgtlival, ilyen pillanaw, vagy oráJa az emben ségnek,

amikol' is lelébl'cd
ét!()!>za.

~
''',

benne az egység öntudat.a

Az ~Ildiai sUirmazásu egyetcmi tanár, ArabInda
Bnsu ~gy vélle, hogy az emberIség még bb.on t I
énksclben a>: egységet lllc tőcn. Az egység ér~ca a~
r"szl még csak az Intellektue lek, értclmiségicknck
nagyon k?rl~toWlt csoportjAl'll vonatkoztatható (talPr:.
Nyugaton. Szcrk.) De ennek az éf7.ésnek nem lub d
I'ejtve maradnia az intellektusban, hanem a vallá a k
s"..cJlemébc kell gyökereivel hatol nia f:PI>Cn ezért ~
runk nagy feladata, hogy 'hathat6snn erősltsUk az obCJ'Jség kollektlv szcllemét! Az egységben a bl1.ton~m=
nnk I,.~ s.Zflbndsnsnak harmóniája kell testet öltsön. g
Ntlgy crncklödéssel hallgatt.1 a kongresszus a nálunk
is jól ismert Donald Harrington New York-l unltáriu
lelkész előadását ls.
s
A kongn~s.szus augüsztus ti -én tartott kllldöttségi
k~zgy(íJ~n egyházunkat Pethő István p Uspökl helynok képVIselte. A kong resszus felvette a tagok soráb
~ Fili~'pI-szigetck unitárius egyházát. A Világszövets~
uj elnoke a holland dr. Faber IcU akinek munkássága
m in t volt tőtitká ré nál unk ls jól 'Ismert.
'
Auguszt~ l3-án tartott kongresszusi záróIstentiszte_
leten R. FII~p Imre budapesti lelkész prédikált. Beszé.déne k témája a tOrelmEf5ség, a tolerancia eszméje volt

j

Milyenek az unitáriusok?
•

Szentgyörgy! István, a nDgy színész., az clső világháború után szűkös AlJapotbun éldegélt Kolo7.svárt.
ElO' alkalommal irodalmi asztaHársaságunk vacsorára
hívta meg. Az asztalnál egymás meUe~t ültünk. A beszélgetés során szóba került, hogy én un itár ius va~
gyok. KapolI rajta Pi!ilP bátránk. Elmondta. hogy íiatalabb korából milyen szép emléket őriz az un ltáriu·
•
sokról.

•

A múlt S1AUld végén,

a nyoJc\'anas és kilencvenes

'",ekben nagy tekintélye volt a kolozsvári szlnháznak.
Budapestr61 s más városok s'LÍnházaiból KoloZ$vá lTa
kQ1dték tanulni a fiatal szJnészeket. Ezeket Szentgyörgyi István fogadta pártfogásába. Azon Igyekezett,
hogy Kolozsvárt nc csak megismerjék, hanem meg is
szeressék. Az unitáriusokról ls magyarázatokat tartot'
a Jövevényeknek. Rájuk fért , mert akko riban a DunaTis7..a tájá.n keveset tudtak az unitáriusokl'Ól. Szent györgyi nemcsak az egy Igaz lsten hitét ismertette meg
velük, hanem a;r;t ls tudtokra ad ta , hogya srlnház Icg~
lelkesebb látogatói az unitárius polgá rok ból telnek ki.
Az unitárius dIákság éppen rajong a színhá",órt és a jó
szinészekért.
etkezésre a Széchenyi téri vcndégJóbc kapatla ifjú
kO~it. Bodóné negyven krajcárért háromCogásos.
kltunö ebédet adott itt 5 anyai ílgyelmet tnnús ltott
vendégei Iránt. A másunnan, messziről jött vendégek
otthon érez.ték magukat nála.
A . Bodóné fóztjének kltún6 h ire más vendéj:leket ls
odavonwIl. Ebéd idején vIdám Uljongás tölWl\c be az
énerrnet.
Egy napon a szokott zajban Bodóné .mérges nyelve.
lése harsant föl. Mi indfthatlD föl a jámbor, csendes
bcs7h:lú asszonyt? Srentg,)'örgylék csakhamor megtudták. Bodóné elpanaszol ta nekik, hogy egy vendég(>
/' megrendelte D negyven krD jcftros ebédet, amikor azon.
ban a levest é$ a s6bafótte l e][ogyasztotta. odojnlctte
6t. Azt mondja : neki elég volt a leves éli a sóbarőtI
a ha rmadik rogásl, a disznósültet tessék VISS?,Qvln nl'
(,s 81. árát leu.ámftani a negyve n krajcá rból . KI htlllott
Ilyen cigánykodó'st? BI1. Ó egy krajcárt sem engedett
a negyvenból Végül azt oJó,n lta a vendég hogy jól
"'",dklfl".cU a negyvenet. de a sULtet tessék [éireten ni
ma este eljön ~ elfogya87.tJ a vacsorárn. Ebben meg:
~:cztck , S'«:ntgyörO:Yiék tll I61It3tt6k, kl leht..'1. e7. a rt....
t<- takllr(-kOR ember? Vnlllkl !l 81.omS7.é<1 a~1.t;l1l(,1
2 UNI1'A KI1JS

e U~T

odanyilatko7.ott, h ogy un itál'ius presbiter le~el mel·t Ő
gyakl'an látja az illetőt a Magyar ulCÍban az únitálius
templom és kollégium elött sétálgatni. Ezt a feltevést
elfogadták. Szentgyörgyi megiskolázta fiatal kenyeres
társait. - No látjátok, jlyenek a mi un itárius polgártársaink. T akarékosak, m értékletesek. A délebédböl
meg is vacsoráznak. De háza ik, kert jeik, földjeik vannak. Szeretik egyházukat, még sétálni is a templom
körn yékére jámak .
A
presbItel' attól fogva rendszeresen lá togatta
Bodóné vendégl6jét. A jószlvú asszony megkedvelte a
esendes, magános embert, a tá lalást úgy Intézte, hogy
ebédre jusson, vacsorara maradjon belöle. Egy napon
a jó Dsszony könnyes szemmel áll t meg a Szenlgyöl'-'
gyiék asztalánál. - Nagy bá.nat ért, kifogytam egy hú~
séges tör"..svcndégemből - mondta. Meghalt az
unitárius presbiter úr.
- No, honnan kapta a szomorú hírl ?
- Itt járt az unitárius egyház főpénz(árnoka, Benczédi Gergely proCesszor úr. Elmondta, hogy egy ki~
vti ló emberük ide járt étkeznI. Most meghnlt és az
egyház tudakozódik, nem maradt-e utána a dósság? Ha
mamdt, csak mondjam meg őszin tén , mert DZ egyház
kifize ti. Bencz&lJ professzor a nevét ls megmondta, dc
biz én nem jegyenem m eg. Amint a külsejét elsorolta,
mindjárt tud tam, h ogy a p resbiter úrról van szó.
5.1jnálkozlak a vend égek s csendes nyugodalmat kl·
vá nl'ak az el hunytnak. Szentgyörgyi István pedig megi nt csak szólt a ClaIal szinészeknek.
_ Ezt is Jegyezzétek meg a z un itáriusokrol. Nem en~
gedlk. hogy valamelyi k jelesebb emberilk cmlék~
s zeplő marad jon. Inkább mcgludakozzák és ren deZIk
ügyeit.
Csodálltoztak az ifjak. Il yenek az un itáriusok? Hát
nkkor l e IlknIapot e16Uük! Pár nap mú lva kitudódott,
hogy m l a neve a Bodóné elhunyt vcndégének. Berde
Mózsának hlv t.1k. Ors7.ágOS hi re ke lt,.n lap<!k nagy
botűkke l h·ták meg. hogy BCI'de MÓ7..sa mJll!ónyl tlran ~
k Ol'Onát hagyoll tlz unlt.1rlus egy há zrn és nemzeti c
IOk:ra Most má r látjátok-e, hogy milyenek az un~~rit~
sok ' _ könnye zctt Szentgyörgyi. István n me.IC a o ~
ságtól _ Sohn el ne relejtsétek, sőt váltig emlegessétek hogy ti Ismel·te tek egy unltórlUSt. akI az ebédJe
ma~ndék{i ból va csorli7.ott, de fe jedelmi a dományt tett
ncm ".cU és egy házl célokra.
Gyallay Domokos
•

Az Evangélium fényénél
"A f(jld meQadta az ij Dl/iimölcset"

(67. :r.soltár 7. vers)
A megelégedett ember nyug.almával és jól,:sö örömé_
vel állapftJuk meg most is, hogy a zsoltár uj.ra beteljesedett: Megadta a föld az ó gyümölcsét, nundenféle
termését ebben az évben is. Igaz, az ember m~dQlgo_
?Ott érte. Tudásával, munkájával, fejlett m~ga~
sági eszközeivel, 8 pusztító betegségek elleni védI.>-

srereivel, gondos szeretetével, a termel? élet hat~
wan tiszteletével valósággal kJkénys:z.entette belolt>.
Megv1vta harcát az időjárás J!'.esre.lyelvel és most a
betakarítás alkalmával, amikor ffilnden nap szerves
része egy egész esztendő számad ásá na!t. na~ .megnyugvással könyveli el az c~ber azt, amit eddig IS tudott, hogy a föld az ó Jeghuségesebb társa, valósággal
édes testvére, akiben még sohasem csalódott és ezutá.n
sem Cog csal6dni, mert a föld megadta és ezu~ I S
megadja az ó gyilmölcsét, ahogy az evangéhu~
mondja: harminc, hatvan, ava.gy .ép~ százann)'!t,
asulint, ahogy az ember megmuveli a foIdet.
.
A föld életének, a termésnek és a munkának salát~s
törvényei vannak, melyeket nem sUlba~, de nem IS
lehet figyelmen kívül hagyni. Ebben a vdágb3:n al~ p.
jában véve az a legnagyobb bölcsessé~, hogy Itt. mm·
den nek rendelt ideje va n és ebben a világban mmden,
még az eszterág ls tudja a maga idejét". Az ember
~ilágismeretének és tudásának éppen a~ a . fo~~óje,
hogy mennyit fedezett már fel a világ torvenyelool, és
munkájával, életbeosztásával mennYire tud alkalmazkodni az egyes dolgok, az életben végbemenö folyamatok rendelt idejéhez. A súru gyom között megsárgult
elsatnyult kukoricát a legtö bbször mar nem lehet megmenten i mert a kapálásnak rendelt ideje van. A tú lérett gabona aratása részben már cséplés is, de nem
a magtárak, hanem a kallódás számára. Ezért van az,
hogy a föld megmúvelésével foglal kozó ember jön rá
leghamarabb a sikeres élet titkára, m iszerint a világ·
ban lev6 bölcsesség, az élet törvényei ellen való küzdelem felesleges és egyben értelmetlen hadakozás.
A föld is olyan, mintha szive volna. azt jutalmaz.za, ki
ót is sureti. Valósággal viszonozza mindazt, amit neki
nyújt az ember.
Az ŐSZ a földmúves emberek viz.sgaideje. A nemzet
sz.árnadásában most ők kerülnek a mérlegre. Tíz·
millióan ülUnk a terített asztal körül, s az ország asz.
talának ők a felszolgálói. Ozemek, gyárak, miihelyek,
iskolák, óvodák, irodák. népe tisztelettel nézünk fel
rájuk, akik ebben az évben is megmunkál!ák a földet
s munkájuk jutalmaképpen a föld megadta az ő gyü.
mölcsét, hogy egész éven át legyen mindenkinek, aki
aITa érdemesült.
Mi unitáriusok ehhez a t iszta emberi számadáshoz,
a munká ban nemesütt ember iránt való tiszteletünk
mellé boldogan tesszük hozzá vallásos szemléletünk elmaradhatatlan megnyilatkozását és a zsoltárral együtt
valljuk, mert érez'l'ilk, hogy a föld azért adta meg a
maga gyümölcsét, mert az ember megmunkálta a földet és Isten megáldotta az ember munk á ját. Tőrvé-
nyeive1 igazgatta a csirában igérkező életet a beérésig
és a betakarftáslg. Törvényei, melyek áthatják a mindiadalra seg!tették az ember küzdelmét.
""" vagyunk Isten iránt, mert jólesik, ha köszönetet mondhatunk valakinek még azért is, amiről
bizon)'osan tudj uk, hogy a mi munkánk. nelkOl nem
lehetett volna semmi bel őle.
Az ÖSD hálM dás napján, szeptember utolsó vasárnapján templomainkban &ii szokás szerint az úr.

ŐlZi luíl.a.atU wen li.! etpfelütú"j"
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"Terme/jenek a heallek béku.l!aec a nl!p.
nek I!! a halmok II10.u41101."

72. UiolUi r, 3. vers.

Amikor a srentmlhályvasámap\ úrasztala mellett
hálaadásának Imádságával megáll az unitárius ember
nemcsak n megva16sult kenyérért és a les?.űretelt
borért fakad fel lelkében fohász, hanem mlnda1krt ls
ami a materiális valóságon túl, a kenyérben és bor~
ban, mint örök szim bólum van: a 1~lek kenyerl!ért és
a lélek Italáért.
Mert az embemek nemcsak kenyérre és borra van
szüksége, hanem ann ls, hogy az asztalára került ál.
dást, élete és .sorsa javára fqrdfthassl. Volt olyan idöszak életünkben, amikor a gazdag áldás is megkeseredett ajkainkon s a kenyér Izét keserűnek éreztiik
m~rt a "kenyérharcban" elcsüggedt lelkünk, örömtele~
nUI re~nytelennek látta a jövendőt. Szölóhegyelnk
born, bus keservek reledtetésére ömlött el. hogy enyh itse a megkeseredett életű ember bánafát. Ha a lélek
beteg, nem ízlik semmi; sem "Q kenyér, sem a bor, sem
az, ami mindezekkel össufUgg.
f:rezte és tudta ezt az ember, arrú6ta a földön él, s
a kenyér áldásához ezért fűződött annyi Imádsága.
Oseinkt61 örökölŐ
t őszt hálaadást ünnepünk kenyerének
és borának az r asztalán éppen az a nagy jelentő
sége, hogy Jézusra való emlékezés jegyében a munka
verítékével megszentelt kenyér testi táplálékán túl a
lélek éltet6 forrásává váljon mindazok számára. akik
többet, nagyobbat, nemesebbet várnak és akarnak az
élettől, mint a bármilyen körülmények közötti puszta
létet. Ha a mindennapi kenyér erőforrás a test számára, a hálaadás asztalának kenyere erőforrás a }(Hek
számára. Ha az új bor serkentó további munkára, akkor a hálaadás asztalának bora serkentő új, magas7.lOS
célok elérésére.
•
Nincs abban senuni különös, hogy a zsoltáríró azért
imádkozik hogy a hegyek békességet és a halmok Igaz.
ságot tere:njenek a népnek. Ha a völgyek és a hegyek
..kenyere és bora a békesség kenyerevé és az igazság
italává válnak, akkor a munka verítékének gyümölcse
az lsten megval6sult áldátil lesz életünkben.
S ez től ünk függ. emberektóll
A béke fejedelme, Jézus, golgotai kerc§ltjén az igaz·
ságért á ldozta életét, szent szimbólumként a kenyér
és bor emlékeztető jegyeit hagyva reánk, hogy a b~kés
élet meg"alósult 19azsiigaiban az lsten gyennekeihez
méltóan élhessünk.
tvezredes, zsoltáros vágyak megújult ígéretében a
szentmihályvasárnapf Unnepszentelés áhítatában ezél t
imádkozunk IsteJl.hez, Jézus asztalánál
BUftiJ lá....

vacsorai kenyérben és borban egy~ fejezzük kiél~
emberrel szemben való megbecsüJésÜllaIkó"hi~et
iránt való tis.zteleti!nket és Istenben v
eszterág
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,.p1ilárizHt u s erőforrása t

!\IcLe.. n Gr/elelJ. ,.z amcrUwl Unitárius és
Dr. lIn~w EgyháZ elnóke nemrégiben Magya r Un~"I'~II·~rt. Az a lábbiakban I961-ben új kiadásban
ors gO~t J tanUlmányának, "Our Stregth Hes within
mcgJ~IC " (Eronk rorrása önmtlgunkban van) korunk
OUr5e ves blémálval foglalkozó részét a djuk rövld(teU
naJ)' :..r~ordltáSban . E tanulmány, uA pock'7t guide to
matD' rt ism" c kötet 1961. évi kiadásában Jelent meg.
~~~~~ef~ kérdésekke l n davosi unitárius világkongI CSIlUS egyes bizottsága! ls Coglalkoztak.
D

•
nltárizmus mai legfontosabb feladata az kell,
h z I~en hogy segItsen 8 békés világ felép ítésében.
E~ relad~t ma sü rgös s zUkségszeriiségként hárul
reánk, mert nemzedékünk életére á.rny_ként .borul a
nukleáris háború mindent megs~mmlslto. íen ~~getése.
Egy világOl kell épitenünk, s vajon felépl t~etJűk~ az
gy köZÖS világot, h3 nem értjük meg a vl~ág összes
~aJláS8inak bölcs tanításait, s azt, hogy ök IS az egységre törekszenek.
Ostobaság volna a zt gondolni, hogy lét:.Zi~ egyetlen
olynn vallás, mely az üdvösség felé vezeto kizárólagos
ulat megmutat hat ja. 1!:s u gyanolyan ostobaS;ág v,?lna az
is ha ma egyetlen nép vagy nem1.et azt VItatna, h ogy
6 ' a z egyedüli jgazságos, miatha miszlikus értelemben
ma ls azt hinnénk, hogy a nemzetek közül valamel yi k
11
választott" lenne. A mi korunkban le kell küzdenü'~k m indazt, aml régen hagyományosan elvá!asztó,
vagy öröklött módszerkent különállásra készteto v oll
Tőrekednünk kell, jobban mint valaha azelő tt, olyan
testvériség megélésére, mely népeket elválasztó faj i,
vallási és nemzeti korlátok fölé tud emelkedni. A néA

pck Igaz! családját ncretnénk meJo(\·tlló~ul, hoz seglteni. Ehhez nemcsnk II kulsó, mAr emHtclt korlatokat
kell lekU~dcmOnk, hanem u \'ulhiws emberben CSőkc
vényként élő bclsők et ls. Arra kell törckcdnunk. h~y
teljes szélességében nl. egész oszthatatlan Iga~gnt
szolgáljuk, hogy val6ban a földön valÓ$ulhasson me!!,
lsten országa.
. Az unitárizmus egyik nagy Jele nkori feladata éppen
81., hogy friSs és új módokat találjon a békéért valo
küzdelmUnkben. MInt egyének és mint vallási közös_
ség tagjai a rro k(>1l törckoonilnk, hogy a httünk a)rop
jait kifejez6 mond;1st, " h it Istenben és hit a:.t.: {'mberben", megéljük az egész emberi társadalom javani
Ebben ól felad a tkörben elsórenden fontos az egyének
lelkében a felelősségtudat ébresztgetése, de egyházi él{>o
tünknek el'ejét is e rre kell összpontosltanunk. Csak al':
ország összes un il.áriusainak el hQtározott és eqvül\eo;
törekvése tudja eo.!:! fl. nagy ügye t m élt6 módon" szolgálni.
Az unitárizmus ereje híveinek belső meggyő7.ődésé
ben rejlik. Törődnünk kelJ - és ezt megismétlem _
a békéért való kUzd elem mel, hogy szembcsregü\jUnk a
nukleáris megsemmisülés vesze de lm ével. Kü zdünk
a zért, hogy az em ber hite az él·te lem erejében megerősödjék és IdszélesedJék. Mint vallásos
emberek
azél·t küzdünk, hogy az ember ismerje mcg a l': igazságért való keresés vallásos ú tjait, és járnunk kell
eren az úton akkor is, ha ez nem a t eológia , hanem
a tudománynak az útjá n vC7.et. Friss lélekke! keressük
a világ e~ségének a megértését, anna k felismerését ,
hogya népek egymásra ~1In nak utalva. 19y törekszünk
igazságra és az emberiség jobb életér e.
F er encz J ózsd
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UNJTARIUS VALLÁSOS félór't kÖl:VI!tit .. ~lőf1-d4Ió október a-án lIunIl
J ánOs pesUOrlncl lelkW ll:olg4J.ausal .
TOPALVl SANDOR t estvérUnk a IX.
orsú.gos NépraJtJ és Nyel vjiTásl GyíljlŐ templomunkban. _De. ll: B p . V. Nagy
pályáz.aton Korond c . p.lilyamu n káj "·al I gnác u. 2-4 . sz. alaIII t e mplomunk b an.
Ismét d lJat nyert. E munk á IlIk .,Emlé- De. 9: Pesterzs"'beten az Ady E. u . re l.
kezl!s KOrond tá n ctle!ére" c. ""eJe~c tét a templomban. De. ll: PesU6rim:'cn a la k óNépma vel~t tnté~t Tánc05Ztályfinak !dol- telepl templomunkban. D e . II: n iIkospa/;Zakl értes/lője II .,Néptáncos" legutÓbbi lotán a MAv-telepl templomban. DU. 3:
számában köUéteu.e.
C "aluIAlu n k
{:.1
Fels6gö4ön a ref. templomban. Du . 4 :
test\'érUnknek további s ike reket klvá- Vecsésen az evang. templomba n.
nunk.
M!nde n h e lyen un·... cs o raon t h.

ZE:R COLLE:GE ve~eté5ében vállOzás kOvetk~ett be. Al: Iga1:gató! teend6ket al:
wtt'll keldve .1. T h. Rl tler Ismert szahadelv(1 lelkés~ lá t ja cl. Dr. H . ca.parls
a ... eddigi IgalJ{:ttó nyugalomba vonult és
mint al InléZ(! bizottság elnOke feJu ld
munkáSSág't.

HaLOTTAINK

Almd" J óne! llesl!6r!ncl egyházköutRlInk bU1.g6 kebl!lanácsosa augusztus I~·
lln 58 ('ves korában elhunyt. Temetese
1'''YUGDIJALAPUr-," KRA UJ. P. Buzog'''y 15-(on vol t a kispesti temett'lben, A teLajos. K e<:skemH. 30. Id. Fuekl\8 Z slJ/- m etés t szerta r !ásl liuszt1 J ános lel kés~
m on d. Hatvan. 10. Szóke Gergely. Felső v"gczte.
gö d. 4 forinto t a40 mAnyol:tak .
J óua Arpdd atyánkfia 55 éves k oráHőgyes Endre UICa! orgon ánkra újabban ban vtornt!a nu l elhunyt. Augusuus Js-én
a~. alábbi adomán yok folytak b c : Bor- h elyer.ték örök n yuga!omrn Il tarkasré!!
b ély P Al 40. :;:~ánt6 Béláné 20. ö~v . Kin- t emct(lben. H U$ZII J~nos p cst!6rlnal 1.,1 kl'sz SZOlgála tával. Dr. Barta!!s Akosn(',
cses Lául óné 20 Ft.
lI!v. I<lIdy Gllborné ~S Józ~a Gyu!a tcstK tlralapu nkr a az alábbi adományok v~relnk !1vérUket gyászolják al: elhuny tfolytak be, H armos Arpád 10, ö~v. Kinban.
cses Lás~lóné 5 F t.
Dr. 5záu E~~$ébef. néha! dr. ...tato!a ~·
UNITARIUS €LET ré!lzére özv. M áto:! Cytl r~y neves sebés~protesszor özvegye
Z Oltánné tO forint ot adománYOtolI. "A 13 ~ves korában elhunyt. A farkan<,t!
jósdvü adakozót szereti és megáldj a az tcmcl6ben he lyezték örök nyugalomra
Isten .. '
G yOr11 Is t ván budapesti lelk"$! $%018áAZ A N G OL UNI TAIt.l USOK tanácsának Iniával.
le<;\ltóbbl JUHus havf UI"""'n etrolladott
Ja"3SIlI.t alapján. aZ elnöko(!1i! (!Icshanlfll
l1!takol:ht küldött az ""It"o! kormányhOZ
ar anllolal esemén~'ck miaU. A nyilatkozat eWél1 a portmC'1\l korm~nynak az
a nllQ!al fe!kel6kkel uemben oJkalmazott
majlatartáSllt ~ a kormány diplomáCiai
ktlrbelépését k(,rl .
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