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A. jövendő a béke emberéé 
• 

(XXXV I I. 37.) 

.\z ember leg{(,l"mé;; zete~ebb ösztöne az élelösztön. 
T;;ti és lelki. fizikai L'" szellemi ulkntu~k olr nagy
,;zeriicn épült rel. hogy rcDexelllk \,:;116sagos modcr:n 
hnrci cS7..kölökkel felszcl't'lt hndsel·eget jelentenek sza
~unkrn és tnlplg fE"gyverben mindig készen \:annak. 
hogy m('~n'djenek a legsár.uJan~bb wmadasokkal 
szemben is. Az ember szeret élni. Alaptermészete, 
hogy ~lCr{'l1 .lZ élélc:' \\Iert élni szép és élni jó. 

f:;: :l \' II<1i telistele van szépséggel. gyönyörűseggel 
Az egl'SZ kozmikus mindenség olyan, mint egy nogy~ 
slerii kolterneny. amelynek a betüi is egyenként csi
lingelnek. zeng('nek. a mindenség élete összhangzó, bol
dog. diadalmas k6rus.. melr hallelujaz\'a dicséri alko
tojat. ts olyan igauin jo ennek a boldog költeménynek, 
a harOlonia szent dalának egyetlen betüje. öntudatos 
pontocsk:ija lenni. OI~· nagyszerű. gondolkodó értelem
mel érteni a tön·ényeket. melyek fenntartják és bizto· 
sit jak a \'ilágban a rendet. Oly renséges gyönyörűség 
együtt lenni azokkal. akiket szeretünk. Látni magunK 
mellen a gyermekeink munkáját. boldogságát s érezni 
unok;iink keze simogatását. Együtt lenni barátainkkal. 
test\·éremkke1. tini egy gyúJekezctben. mely szelíd és 
aiazalCIS lelku. kiegyensulvozott életu emberek társa-
5agából áll. Oly nagy~zerU- dolog egészségesen dolgozni 
es embers~ünk eróreszitésével. életünk tiszta. becsü
let~ _e":,~eri . törek~·es~i\·el ho72ájárulnl a fejlooés i~ 
tem toncnyemek kltellesedéséhez.. ~ amennyire termi
$lete; az. hogy minden ember szeret élni. éppen annyira 
természetes az is. hogy az ember szeretne az életét l'I 
m.~ sz.ámár:t ":linél, ho.ssUlbbra megnyujtani. minél 
10\ U_bb mr:!6s1t3n1. Ezen IgyeksZik az ember tudatos és 
&ztonös torek\·~iyel egyaránt a jÖ\'endót biztosítan;. 
~ jel~!.lnek mmdlg a jö\'endő volt a legfőbb gondja 

z~ lo\'endo. és kié lesz az? Ez a kérdés benne \'a~ hz !ct""!~r leg~ISebb porcikájában is. Nos! A harminc-
j:'~en~6 ~o~:e e::nbe~~~~ így Vál1sZOlja ":leg: ,oA 
az élet ek . L!j ez term 2etcs IS. mert 
lositó n csak egyetlen védelmi \'on!l.la. egyetlen biz
millió O:I~~g~n\·an: a béke. Igaz! Békében is miWÓSzor 
örökké s~e \""iln al. életnek, BacHusok és \irusok 
kednek ~~:e~~~~~b;a~~bekés~ ánn;'idiái. lesei-
OSztönÖ5en és da o n lS. De az elet _ 
törő ell~egg~r si.eOSM - álla,:!dóan ~\'édekezik e reá 
gYógyuerek és 3 .~ben. Tudosok. u~mek. !fyárak. 
manens szol lila á~ arat. meg a seg'tókészseg per_ 
a gY6gYíth:tt:tla~ n ~Ianak az eJet "édelmébe.n s 
e~~1' az embe !:I~egekel is elöbb-utóbb leigóna 
den \·eszélyen. r &l6zelmesen kerekedik felül min-

Al. óskeulett61 . d 
nemzedék nmel mm mostanig nem \'olt még egy 
h:trcolt \'~lna )' 3IlllJira tudatosan és következetesen 
bomnak a 1E'g)~~ l~gyobb ellenSégének, a h:i
generáció immár k- i· nunt ~ a mostani. Mert ez a 
l8pa<r.alta és ta ize egy !el.száz. th·E" a saját hörén 
nf!:lkUl PUSztitjll :~ ~el~E'g. hogyh a háboru válogatás 

s a lee nUml fejlörlés mere--

dekén !mm5.r elértük azt a magaslato~ is. a hol a há
ború egyben a végveszéln jelenti az élet. számára. 

A jö"endö a béke emberéé. aki azért kúzd a békéért, 
hogy megvédje az életet. De a béke embere nem min
denféle életet. akar megvédeni. Men alapjában véve 
a beke tudatos és következetes háborút is jelent. H á
bonit-minden ellen. ami rossz. gonosz es nem tiszta. Az 
élet S7.ent. De nem minden élet. szent. hanem csak a 
feddhetetlen élet. n becsületes élet. E:s ez a világon 
a legtermészetesebb dolog. Ugyanis az. élet csak azok
kal az erökkel tudja meg\"édeni magát a pusztulástól. 
a szen, 'edést61. a haláltól. amelyerök épító természe.. 
illek. A romboló eI"Ök. a \;sszahuúi. pusztitó tenne
szetu erok a békességben is veswyt. je lentenek s 
elóbb-utóbb e.lpusztÍlj;ik. megölik az életet. 

Azért mondja ..a Zsoltár: .,ügyelj a feddhetetlenre 
es nézd a becsületest!" Feddhetetlenség es becsületes
ség az egyéni és a közösségi életben egyaránt! Ezek a 
fundamentumai a békének es a jö\'endönek. 

A \'ihig legkülönbözőbb tájai n űjra meg űjra lázas 
nyugtalanság veti fel a fejét. A rejlódés lázgörbéj-e 
remeg. mint valami érzékeny idegszál. Jelzi , hogy va -

• Jam! nincs rendben a \;Iágon. 
Ugyanakkor itt a mi \'ilágunkban csodálatos építö 

programmal. min, valami jótékony tavaszi áradás, 
folynak a .. Béke és bamtság hónapjának·' eseményei. 
Szellemi eleIÜnk hatalm:ts tárnájaban meleg csákány 
mO"lgalomként követik egymást szerte a hazában a 
békegyl11ések. A nemzetközi gyennekna p' keretében 
szebbnél-szebb megnyilatkozitsai\'sl ragyogta be mo
sollyal és széPfégge1 jelenünket a jövo, gyermekeink 
seregsze.mléjében. Azt mondhatjuk, hogy nincs már 
senki a sorainkban. aki ne volna tisztában azzal. hogy 
jó lélekkel s ha a szükség ugy kí\"ánja. önfeláldOzÓan 
kell meghowunk minden áldozatot és elvégezzün.'
mindep munkát a béke emmek kifejtése. kiteljesedése 
érdekében. b; ezen a téren addig kell fokozzuk jobbik 
énünk. i)e(:sOletes emberségünk teljesító képességeit. 
amig a gonosz szándék kez.ébOl. az általános leszerel~ 
gondolatának diadalra jutiatasá\"al ki nem cs3\."arjuk 
az utolsó szál fegy\'ert ls. 

Unitárius At:ram[iai. kik ott éltek sorainkban a fő
várostól a legkisebb faluig, szocialista hazánk bánne
!lik baráz.dá jában dolgoztok is, legyen mindnyájunk 
számárn, buzdító erő s egyben szent megnyugvás 11 

Zsoltár ősi igérete. \ilágos tanftáStl, mcly szerint nA 
jöqmdő a béke emberee·', Hogy pedig ezt Idérdemel, 
hC$Sük. munkánkban és egész életmagatartásunkban 
legyünk feddhetetlenek és becsületesek, keressük és 
kö\'essük a békességet, hadd lássa és tanulja t610nk 
a világ, hogy miképpen kell megbecsülni az emben 
önmagunkban és embertoo-sainkban, Bizakodva tuggyilli 
mindnyájan, hogy a jó szándék és a becsületes törek
vés gyümölcse beérik hamar. 

P elbó István 
püspöki helynök 



EMLÉI< EIMBÖL 
~'l(llnl k',romb,rn crclNyl unitárius Ulhltkoulsllkon 

1<('(l vl~ bl·~I.(>dl,"·aYunk voll, hogy vallásunk mUyen 
"ü'/WrI hódH 1I~.(H,jWldílnkón t(,l ls. fl. budnpcst. nn~>, 
IO'lHeke1.<'l~nk u l lln v(irnsokblln, ultUldj fnlukb:.n cgy
'llIlA ul;,n IIlukuJl;'k uni tArius e/O'hlb;kö~.sl-cek. Rcmél
\tJk. h014Y /I DUIl{)n t l IJon rcluJuJnnk cllyh ltzunk rl!~, 
('m l ~kl'l .• Wt! " sok Jó hfr II mcgcI"Ösödésról, 

F('l\llnö volt 1I'I.onbun, hogy /I flatal papOk néhány 
('>\'1 ~MJ IW'iJut után vJ~s'l.lltérlck Erdély v"larnclylk Je-
11'1';('1)1) l'k[c-I., lájábll. 

J oli Id6. holl\' más ,::ondok borították életünket. Hú
borubn mcnt(lnk. 

[n nlknJmlull nyilt, h014Y Po]g{tlxl! nópévc! szemé
Iycscn tuIAlku/.l.1l111. A hfllXlnJ ro rg6s&'lc ugyan is ct'
déJ~' 1 """ J)[lWk k(l1.U1 /I !;zékc!lrch6 rvlu" 17-cs honvlod
cl.red ki.ilcU·kéhc !100m"!. KlIlonnim közölt Polghl'dl fiai 
I~ swlj,!iiltnk. erdekl6d6sel ro\"(lultnm Celéj(ik , kiké .. • 
dcz1('1ll {;llCt. Nem voltuk unl!(\ .. iusok, de tudk"lk az 
unll:\r1u~okJ'ól es cllsmCJ'éssel .~zóllnk róluk. Meghív· 
tnk, hOIlY lu'ihoni uUln szívesen lntnuk hflzukn M, láto
lIulisuk el Polgt'irdlbu, s az un lt:\rJusokhoz ls e lkalau-
1.olnuk. 

Megfgér!Cm, dc nem tudlrHll 1>evnltr.mi, n vilógh:\bol"\J 
utnn hUlúrsr) rompó emelkede t.l kÖ1.knk. 

A mt'i sodlk nn/.:y hlibúJ'lJ esnk nehezfte tte u he lyze
let. Aleltor én mii i' nyllg rUjus sorbnn Budapeslen éltem. 

MCllint gynkl'un m!c~endUl t elöttem n budapesti egy· 
!tózJIŰI' kÖ1.!légelneJc u neve. Egyszer burú ti túrsnsúg
bnn dmondtum, hog.\' m ég nz c!ső hábOrúban milyen 
lllére tet tettem polg:\rdl emberek m eglátogn tós:l I'a . Sze
retetre méltó , If]li bnrtltom, néhnl Szolgn fo'erene lel · 
kész meJ,lhfvo lt, hogy pór nyári húte t tö!tsek Polgúl'
diban, Orömmel fogad Ulm uz ujánJutot, fele
ségemmel leutuZlu nk Pol~úrdi ba, Kűszőntöttem volt 
l'eCOl'lnntus kutonól mllt , m{'g éltúk egYPúrlln . S<ljnos, 
/l7. unJtárlusokblln nem te lt örömem. Ncpes, virágzó 
eklél.~i l1 hl'1yútt elsUl'vndl, lecsökkent kÖl-össéget tR~ 
1(\[13111, S1.jísz Domokos kOl'ln l'Sammnl és banltommal, 
aki szinlén ug)'al1l11.on föd él a latt lakott, e lbucsál6d
tunk a hnnyat láson, !ontolgnltuk 11 7. okokat. Az ifjU 
nemzedék elv(lIldorJóS<1, pnpok sün1 vál tou'lsa! 

Egy nIl \)()n II fo lu S"l.élén , n bnln to n i OI'SlA1gú l mellett, 
tÖI'pe töviskerltésben sírkövet p l11antottnm meg. Be· 
montem o nylton kapun, hát egy népes temetőkert
ben vngyok, ES}'·két sfrkő c lolvnsáso után m:\I' f.l7.t ls 
ludwm, hogy U1. unHárius temető csend jébe lé p tem be, 
Olvasga!\llm II fel!l'Olokat, II nevek a mú lt ból swlUls 
hozz;'im, m'l'll a1. Időre ,emlékeztettek, amikor még 
nagy I'em énységeket fíizthnk Po lgárdihoz. 

I~gy Idős uSSl'.ony lépútl be II kopun. Asó, knp.1 volt 
a vállán. 

- Jó napot, mam! Vulnklnúk a sírjtIt tetszik ke
res ni? 

- Az egész temútő érdekel. I!:n ls unltúl'ius vngyok, 
Pes tl'öJ Jö ttem ldú néhn ny napl nynmlá~nl. 

Al', llSS?.ony bl1l'á!s{lgosan nézett s7.él. 
- A ml kedves túme tön1t ! - mondta. _ Nekem 

I1Iln(len utynmfln Itt van m á i' , Nem SalI I dő míllvH mi, 
Poh~á l'dl unl tl\I'Iullll1 llllnd nynJnn Itt leszij nk. 

Az é l/) ekM~.s lóból Ide kö llÖzil nk, n né m a cklél.siób;\ 
- Szépcn rúndben 1l\l'tják (l sirOkaI. 
- €n v:\ lIol lllm a gl'lndodlst! mutnt nz Móra, 

knpárn. - Onként, ke!\,}'úlelböl. De nagyobb te rvern 
I~ vnll n tcme16kúrt érdekében. 

- M i t tel'Vez? 

- A tövis hc:lyére S~1l kökel'Ílést nl.kntok. Vnn egy 
kis vn~onkám, kiteli k belö le. Di~l'.cs köknpu lesl', n 
kerftéSL'1l, rnj tn nngy bcltikkel: UN !T Á HI US T EMETO. 
Hndd olvnssnk II nn~ liton j á rók s emlékC7.7.cnek 
n'ink, unlt!'Jrlusokm. Mil $1.01 nl'. ÚI'? 

- Csuk hc lyesf'lnl és d icsérni tudom, 
Ellx-slklgl'l t ll nk m~. Nehéz ~1.i\'\'el vllllam el c 

helytől. 1·lnl Id{' V:\ItOl'.tnk 111'. !rJílkol'l szép reményeI\". 
A fa eh'cszle lle erejét, kls1.f1rnd Óbr.m Vlln, A7. élő uni. 
t(lrlU5 Ckl"1.'Iln II ném n ('kl<"13Iábll kö ltözik, e~ak :t 
temelőkl'rl fc l1f1l1n őrzi mnjd emlékCl.ctól. 

Gyulla )' Domokos 

~ II tJNI'J'Am u s 2LET 

Iván Lászlóra 

Ur, Iv.n ],t,n l'" 

Egy pi1l:lnat vol t csupán és szeretetct., jóságot 
gli,J'Zó ~zemein megtört n~, élct fényc ozon o rCg;~I~ 
E~ hete csuklott mnl' éJJel-n1l1>1lat, vele Sl'.cnvedlÜnl< 
ml ls. Imádkoztunk cn)'hUlésé.:rt. Végre 117, utolsó dél
utú,non ~cgcs.cndescdetl, megS1.unt a (,$uklfls, MI fe!
lélcg7.cnhnk, uj rcm{ony é ledt IIzlvünkbcn, hátha jobbm 
fordul llZ lillapoln. MeCfel('dkC'dilnk al', elmllrodhatol_ 
Inn ('uro~ láró l , mely mlnd l~, al', clkövetke1.o} tragéd ia 
e l6je le. Ez a délután őt Ili UJ bll'.akodfls!ml töltölle cl 
~z éle tösztö n még egyszer felébrC(\t benne, " Ha mé~i; 
cletben mlll"lldok - mondta E:desllnyánkmlk _ c l
udunk m inden t és lcköltűzi!nk Olnszorsz6t::bu Olt' bi l ' 
tos megt::ybgyu!ok." Ennek a lChetóségén eh;'ercngetl 
és csendesen pJhent H túste. 

Egyheti vil'l'Dsztás u tá n úz éjjel én iS lefeküdtem 
syUlctm llleJlctte mnt'adtak . 1l/ivld idő m úlVll édcsapá~ 
fellICItcll, m ert Laci Ilercsetl és hivOIt. Amint belép
ICIll , ho ~zl\ és szóltam: "I..uelk:\m Itt vagyok" () 51.0-
1ll0l"lwn m ondtn: .. Mnl'!::itkálll nem lá!lDk ~' I k va
gyok." BelercszketeLt a Júlkem', mégis Cl'ől gy(Útölle~ 
egy pe rc nlnll é~ megshnognltum fejét, szóltam honá" 
,:~e félj,. Lnclk!~~), majd elm úlik, amint hnjnalodik, 
Ujra látm fogsz. "Tninn Ign1.nd lesz, dc MDl"gltkám 
m ost I11n l' Illumdj mellellcm, m ez't hllldoklom." Ezekr~ 
fl Sl.1lVnkrn unyi'im hul kan felzokogolt. Drflga L.1cink 
uny(m khoz forduh'u mondta : "Anyácskflm, ne si rasson 
engem, ha meghalok, mert az én életem csuk akkOl' 
kezdődik," 

K esőbb, amint aggódva lcstilk m inden suwlil hOl-
1JÍm fordult : " lg,lzad volt Margltkhm, már ujra 'látok. 
nngy fényességet ItItok. Búrmerl'e nézek, mindenütt 
nugy-nnJ;Y fény vnn," 

HnjnlllodOll, kint ti kel'lbell megszólnItak II rigók. 
Felderült nz m'cn és hlllkan m ondln, szinte cSDk ma
Aúnnk: .. A kJX1ves kis r igók, m ég utolj!\rn hallom 
öket." E zu tán fel tekintett II fnlon függő képre, meb'en 
Jézui' tanitványuivul megy a bl'll.!1 kÖl.i)tt, SOkóig nezte, 
mnjd megszÓlnit: I,Rend iUleteUen hillel és szeretettel 
mcgyek 1l1. Is te n e é!" 

Megl11.u'kolla szivünket <I fájdalom, hogy mégis ej 
kell vúl nunk töle, nki t (lIlIlyini S1.crctHink. Ha kivún
sügunk el'ösebb le he tctt vo lnn rlZ Isteni végzésnél, köz+ 
tünk maradt. vohllJ m ég egy idei!;:. Dc lclkünkben cl'ez
til l<, hogy lsten még ná lun k ts JobblIll s zereti. ElhivjD 
t őlü nk IllTlI aZ é le tre, lllc1y örökkévuló, his? 111'. ö Il:lkc 
oly messzire jutott ~ I Wkéletesooes MMn. 

Lnssun vilhgosodoll odnkint, kö~.clúdúlt II re~cl, n~, 
utolsó reggel s nl'. utolsó !>illllllDl. Mi6ta visswnYCl'tc 
hIt/isM, mindig felém fOl'dult a lekintetc. Szemünk 
egymásl;n knpcsolódoll L"s nézWk-nt'-ztiik eg)'lmlst ezek
ben Ilz utolsó ÓI'hkbml, csöndben, hnng nélk(il, CSHk 
a lelkü n k lmádk01.oll , Még elmenőben néztem II sze
mét, egyszcI'!'c szlvcn ilWtt jéghideg pillantr.\s(\ , Or.:s 
volt a teki n tete, S1.el11ó.'!ll lesik lolI 111'. ajkára, mnr nCI11 
tudta össze7.nrlll , St.!ntc éSZI'CIJótlcnül ,'CIIC karjaiba 
([Z Isten, mej,! sc rezdült 111'. Ill'C/I, boldogan cngedte 
:It nltlgt\t 11 /. QllilkkÓVlIló ölelésének. 

Egy !>illnnnt volt csup.'\n, dc cz n p illannt felejthe
tetlen, mert ('gy ti~zta lélek tiszlá n udt!. \'iss1~"l m.1g:'i t 
Teremtőjének. 

Huszonöt é"e ó ''7.lim Ielkcmben lIto lsó éjs1 .. "lkájllmlk 
SZll\'DIt. Ez IIdoll erŐI ([7. "'Iel C'lvlselt'-sére és ez foj.: 
cnJt /ldnl az u tolSÓ pllhUllltban, mell' S7.timomra t.s 
e lkö\'ctkezlk. AkkO" li fogjn mnjd a kezemel és átscSJt 
a Fény<.'!<ségUc, ahol cg.)'('k leszünk mind, a kik szeret
tilk egymáS1 és n7. htenl. 

T . I\',í n Mnr!:i! 

, 
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A boldogabb jövendőért 
k l ,,' vc"et II 11I)\,~dlk mll!(yfll ' békckon/(-

A n.,Jlu mn" , "." , "m l 'ldl'U ' I ~, ut(,bbl músfél ·\l 1I7.(.'u e v IOI~ 
rc~~zu:;. ~7 ..... fl., J', ' " r "o " "'l ,t munkájáról. II lIleghulr\T'oztll II , vcn, c <oU .' • 
zeit k h'jn/l ,lOe,k!lz (' IllÓ heieiben b l('!lc~.cU 
Ugy,menne 11 lj - J' 

'bIl . Héke VJlf,J,tlll nflclI, melynek progrom • II 
~.~r;:::k ~li;;;U 1IZ európ .. ! b!Z!"nllú,,: kérd élle. / ' h:S1.c 

l.-s l.-s 10 boldh~/lbh Jljvl'lIdöé,'! vl,ló l\IIfc m.JN (unilIft 
~Irdései s~.t'repeltek, fo; két jclcnlű~ , l;I lálkol'.ó~Ó I . l j 

I jtó részlelesen bl."\ll'./J.moll. IIUMI békcm,nllal
naPn~rnlk lil'..c~üt CIIl.lcnd(JlI év(or(.!u lúju ünkéntc!enUl 
~u ~mod"'~ k" ldez 1\ Jelentös munkába n 1I1',crény, IS 5l'..!O '" ~.... • , 
dc cJ ncm ha nyngolhatö 1 1!nyClő a z. nmlt l,' ,h:l~-';' cJO'
h" k végezte k cl. J:: ténykc(.!('t! kellŐS It,lnyu vvJt, 
EiI~elől II hUl'..a1 egyh(I7.1 kbzvélcmény t éb res7. tcllék. 

r!.! hogy /I békcmol'.ijulom munkájába n voJ() 
;~:~v~~~~' bClIsli hitelvi m(lIfO'ó7.(k1(-9űn kbö l fa kadó 

hlizl ; evékeny~é~. MúHfe\li1 11 h1ll'.a\ c~yhá ......... k Igye
~~;'!ek 11 kOlrüld l Icstvéregyhá ~ .. a kná J ls odlihaln l, hogy 
, . "ou e leinte csuk sl'/Trvúnyolw n Jc J entkl?/.ő m; Gnyl. 
r:tk01..'í.sok megerÖlllld jcnek, liúly t ( 'll han~ot k.aPJDnuk, 

MI un!t{,rluRok hUl'.a1 vJs1.onylalb1ln nc m tudunk ;j 

nagy 1ömegeket meUmozgal{, egyh.{; ~.<lkh~~; huson lll 
erl.vményckröi bcsl',ámolnl. J\ Iclk('1Izl ÖSH~.cJOvctcJc f.:e n 
a IX'kehllrc lel;ltontf)sabh ké rdélJci t ~C!(bc!l1.éJ jük. ~ 
prcsbltérlumok és ;11. egyhá zi l<mncll ülésein az clnök~ 
megnyItókban az a ktuá lis kérdések m indIg mégfe,lclu 
megviiá~ltá.~ba keMU nc k. J\z unl!árlzmulI alu pcl velböl 
folyi k, hnsw a tnlérunclát éVII ~./J.wdok óta hite lvi ala~
na k elfogadott eijyházunk ftl kraszliJi a békés egymas 
mellcU éli"! ~ondola ta mellet t II lizt Itthon és Idllf.öh.ll 
konrereneiákon egyértclmúe n villlja . A klll!ö td l unitá 
rius l!s más sl'.abadclvű egyházak kóré" cn ls egyre 
több po:"1Iv megnylla tko7..ást w Jállunk , J . KIeJty. a z 
angol un ltárlwok kÖl ponti ti tkára megfigyelőként 
resl t veU a p régill K erl.~zU:; ny Békekonferencia ülé
lóCI n, J\z angol uni1.á rlurok Edinburgh ban tartott jd el 
kŐ7.gyti l ('!Iévcl egyidőben, á prilisban O l é:le~,ctl az angol 
u nltiirlUJ bék(;!ll.crvC"l.Ct , kép vlJilelctOkbcn az Idén III 
wbbcn vettek rés",t a r. a ldermalllonl hUlIvéli békc.-mc
netbt:n. ÜdVözlete t kúJdtck II swvjet nŐm01.ga lom 
AngJJában látowu.l,úton lev6 kUldötl!égének és klfejez~ 
lék reményllkcI, hogy klkll ldöltUk gyű!ésUkre is ellá
to!tUthat , A H~.crvczct Jövő évi clnök('Ü1 Peter B. God
frey lelkl:Jzt, az Unitarian c. hlivilap 1I ~.(; rkC9zlŐjét. vá
Ia.o;zwtták meg, 1\1. ilmc rllw.l u nlUir!uJlOk évi közgyűlé
sének (!!Ieményel c IlM ok Irál111kor m ég ncm I!lmcrtflk, 
De a New Y(j rk ~1 Community Churc h ncmrúgiben 

Jdl.'é rke~.ctl heti é rtCfl ftéHc ibOI a r ró l olva!lhatunk, h"gy 
a Dr, I)(lmlld Harrlngt.r,n un1tárlull lelkész és maUytor 

lz 

TclL'!!é",c, S~.!H'Ilh6 Vl lrnu leJkéll"nl} vc;r.t'léIlC ,,1011 .. dal . 
UM.ó KYlikk("l.t'l (' lwll!,IIIbun bék,··"~,cmlnlirlum()t Ind itott, 
111. nl/jlltlfulfJk :.\ hétk l ",",l~)kon III nugy.dimú hallKl.l~ 
IÓllf,u kcrt'!ll re l. Az unl tflrh{~ Cijyhá1J.kut ö.ll',(':t IUS 
vJUllj.lly.cn· c~.d clnllkc, Alkmour hollund vánlll poliWf
m~lcrc. O,', f l. Wytcmu II hUtl ll IX:IIU IcmpJombl:,n né
hany heh ' llu tfJ ll Udvil l,l (, 1)c1l/.('<I(;l)cn lu 'r(,1 tx.'1Il'illt, 
h (,~ hn 1'/tYm(.H wmtlJ', l mUI(unkru VélIlI1.0k, lIkkm 
cgymállCrl lm(,dkulva, a Jol)" Jiivl..'J'1dŐ(:rt doII(O'I.unk. 
A 1Il'.(Íl'm :'kl HI,(Jlll foJ u\ol cll" 1(. I)r . . 'ton v. OOUdOCVH 
h/.I]I,n<l n::m0r1 l1lr(1II11 lelkt .. v, {,Zt hIrduttc, hl)~ II wmp
J ... rnok III 11 béke k .. vl'l kell , hoU)' léfl,ycnl'k. 

A lavll Jy m Cl(ny fll vllt!kfinl :>'.II lnM. 61 /.17, IIY/Jla cl
Iwnv.wl t Jdcnt(>!I pll !Xt l mcunyl 1;.tklll.á"'Jk I" .. ZI mu
llItJflk, hOl.!Y ti r6 ma l k u r la l, V(oJlű~\.tilnl kl-nYIIl',crOh 
{.'ddlJ:d merev mlll·WIIlI'I{ulfln , 1\ hurcol6 cllyház clkOIiJ.. 
nU lé~c hClye n , 111. embcI111égnck Jj~ ... )llÚIlnl Ilkoró csy
húz wmdolulá t twnl{ll(ltyozd,k. Nemréijlb<."n a dták út 
XX/ lJ . Jfin()ll mJp{inak :, Btll~an-békedfJ"t. Az át.udó 
Onne pHéucn jelen volt u Swvjctunló kúpvlll:löJc I •. 
~;l'..cn (IZ OnncpJlló:t:n mondoUlI a pápa, hfJgy M. Il}al' .... 
lliíg'19 béke u tá ni VÚ IIY - úJ.lY Uínlk _ kü lönösen :1 
doh(O~.6 o87.tálytok kőrúbl11 ól méJ.l hunl:\8úlYM..otWn, 

A békeharc étvomllá blln d olgoznak a 1I~.om!ll'.é(JO!l 
Romúnlu ( 'll CllchllzJovflkla unltflrlulI ('!I uehszhwúk 
egyházána l! VCl'.et.6 1Il'.cmólylllt:gcl . Dr, KlslI Elek kv-
107..'1VóI'I unltárlu.IJ pllll pők, u romón békewnáell elnök-

,. s égének mcgbl.'ClllIlt wgja. helyettese, dr. Kovács LaJOII 
leol6ghl! pro(l.'Ilm r, egyházi tójcgy?'ó pedig r&zt velt 
ti prágu l Kerell7.t.l:ny Uékcko nfcrenclu Uléscln. Dr. Mi
ros Jav No v"knl, lJ csehszlovák egyház prflg.11 pllJJpökét 
c.!O'hál'.iÍna k pá UiárkáJót, ha111ju állami dfJja l tllntettc 
kl. Allásfoglulás ukut ('1/ munkássásukat ml ls példa
m uwl/Ímlk tekint jOk. 

Nem1.ctközl cgyc.zmé nnyel véuet kell vetni mlndt:"f} 
li tomfegyvcrk f"'ól'lctnck, {j llapftotta meg .. má}UJI hazai 
fWpllli poklwn ls koa...étctt nylJatko7..atában Llnut C. 
Pauli n/( Nolx:l-dijas vegyé!JzprofC!l, zor, a kaliforniai 
Technológia i Inté'a:t tudós tan{jra, aki cgyébk(-nt a 
Bé ke Vllú"w nács munkáJában r~zt vev6 Or. St. 
Frltehmunn 1~-angclc::s1 unltárlut lekész .II w bad ak.a~ 
dé mla l eló"d(ulll lnak cSW1k jelC/l el6adóJa. 

J\ Il':II?..crelé1! lehct6t:él;le ml-gvlln. I Ja az egész l.'mbf:
r/.Még kűzvéleményc \.ovábbra l. erŐi, hli minden éd~ 
ony .. li jőv(ibcn I . .. béke Ugye mellett togJal áliállt, 
.. kkor a békcmo1.g<llom éVl ll'.(.!dl.'jI törekvéSeIt, a bol
dogabb jövendóért vl.iló hürcát IIJker ragJli korMúznJ, 

f'erenc-r. JM~ ... t: r 

kö:-.tOk 111. új lukóteJepckct, Jártak mllgyark(jtl (ld?~ 
l&nk ben, Az I::srhár.kőrl Taná cs clnölui(-gC Vlluorat 
adot! tl . rtclctOkre. A május: 19-1 Nugy r"nác utcai 
templo munkban tortolt IJ tcnU'ztclctt:"1l dr. Gnudoover 
prl.-dlkldt, R. FHep Imre ek. fÖJCfO'l.6 tolmáCSl>láw 
mellett. Az l, tcntl.l1.l.t!lctc t kl:l vctÓf!'n Fcrcne..: Józ&cl 
fWJ,ondnok . aZ egyházkür nevélx-n OdvóZillte il vcndé
I,Wkct é1I tolmACllDlta Or. Wylcmll (ldvözJó u.avaU, 

Má ju" 2()-án vendésclnk PetM I, tván pu' pQkl h(,ly
nöknél tet tek láwgalÚ.ll, tnf>jpI(-tWk H6gYel Endre U~ 
a..! u.-mpl"munkat, uUJekC'I.(..·!.I termOnkét. tn4IJd pUt
pf.k l helynök. tlin a.ti,lliib;,n ))(.'Itl/Jrlncf (..1C'yhádröul
" Onket I. tclkel'Cllé k, 

f)J'\/ ' TAnrV8 er. I'.·' II 



A boldogabb jövendőért 
koon éri vege! 11 hutodJk magya ,' békeko~g-

A napo .1mol ad \'a lIZ utóbbi m ásfél évtized e lveg
re~sT.US. ~T. •• . .. d ' f,ladatait 
zen munkáju .... ' I, s meghaliirozl;l ~ jU\'e~ o . . " 
. k hónapn'lk az elso heteiben u lcsc 7-c. t 
Ugyancnnc;l , ' k gramján 
Varsób<tn a 8~kc Világl;lnács, me y ne p ro ' 

bbek kŐ7.őtt az európai b~zlon$ág . kérdése. ól lesze-
10 és és boldog',bb jö\'cndöérl \'u]o hom: m ás fonl Os 
~~lrdésCi 3szl'l'cpel'\Ck. E kél jelentős . tahilkozóról II 

l , -'ó réSzle tesen bcs7~'l mo lt. Hazru békemozgal
nap ~aJ d ' " .. ké I l " j munk nllk tl r..cnöt cszlelld&s édor u oJa on' n c e.nu 
is szárnadás ra kötclc7_ A jelentos munkában s~rcn~ . 
d J ncm ha nyagolható h'nycdl az, a mIL" ha~1 cg} 
h~::k \'égczlck eL E tenykedés kettős irfmyu volt. 
E' ·r [ö ] a hazai egy hfLzi közvélemé nyt ébl-esztették 
,~,) ~ Ta ho~y D békemozgalom munkajá ban valo 
I.~,~ . . I,cl ' bens6 hi telvi meggyőződésilnkből fa.kad ó 
I<:sz\e , ' " h . hál..ak Igye , h-I" tevékenység , Másfe o a azal egy -
egy ,ZI ' k,, --"h'iho,,ke;(ICk a külfö ld i test\' é regyhaza n, . Is ....... a :' II , " 

11;( Olt elei n te csuk s r.Órv;ínyosan Jelentkel.o m~gn) 1-

la!koZ<ÍsOk rne f;: e rüsöd jcne k, s (Ll y t és hangOL kapJanak. 
!\Ii un illí r iusok lw zai viszonylatba n nem t udun k o 

nagy töm egeket Illegmol.g;) tó cgy h6~akh~~: hasonl{ 
c I'ed m ényckröl beszám oln i. A le lkéS ZI öss7.eJove~~ leken 
a be'kehare legfontosabb kérdései t megb~zélJuk ... 1\, 
presbité riu mok ,-\OS .LZ egyhal.i ta ná cs ü~ése.in az el nok~ 
m egnyitókban az aktuáli!; kérdések m indig megfe,le~u 
rncg \'ilngitasba ke rül nek, A z unitárizmus a,lape~\,(~Jbol 
fo !}'ik, hog)' a to le ra nciát évs7,á7..adok óla hitelVI ala~
nak elfogadott egyházunk sikrasz;jll a békés cgym'l~ 
meHett élc~ ~ondolnta mellNl ~ azt itthon tOs külföldi 
konferenci.ikon egyértelm(ien vallj:.J A k(ilföldi unita
rius és más szabadC'lnJ egyha7.ak körében is egyre 
több pOZi tiv mC'gn)'llatk07..ast találtunk. ,l, Kielty, nZ 
,Ingol unitilrlusok központi titkára mC'gfigyeliiként 
reszt veli a prégai Keresztény Békekonferencia iilé
sein Az angol unitflriusok Edinburghban tanolt idei 
kozgyülésével egyidőben. üprilisban uk'sezetl al. angol 
unitárius bék('szervezct, képviseletükben az idén '" 
többen vetlek részt az aldel'mastoni hús\'éti bckem(>
netben, Odvözletet kü ldlek n sl.Qvjet nomozgalom 
Angliában látogatöú ton levő kOldöltségenek cs kifejez
ték reményüket, hogy kik(iJd öltük gyiilésükre is ellá
togatha t. 1\ sze rve l.ct jövő évi elnökéül Pelei' B, God
frey le lkésl,l, az Unltai'ian c. ha v ilap s7.erkesztöjct v<i
l:lsztottúk m eg. A z :.Jmerik(,i u nilár iusok évi közgyúJé
:iének eseményei e sorok irüsa kOl' m ég ne m ismertek. 
De a New York-i Communi ty Church nemrégiben 

idcó,'kc7.ctt heti é t'tes itéseib61 arról olvashutunk, hogy 
., Or. Donald I1 l1rringto n unitárius lelkész és m agya,' 

Dz 
Az I. ~. R.. F ,. az unitá rius és más szabadelvű egy

h(h..akat ossl.cfoglalÓ világszervezet tavaly nyá"i lon
do ni tnn(IC"llÜl é!;én hatllrOzta el , hog;, az 1964. évi vilá g
ko ngresszus előtt ké pvlse16il elküld i a kele t-európai 
orsl'1l~Okban éh:' tagegyházakhoz is, hogy a kongresszus 
tema.t1kájá \·al knpc50!:ltosan n!lem ényüket kikér je. Az 
Idókozben betegsége m iatt lemondott Or . H . Fabe,' 
le)'denl jl"Oress7.or helyett elnöknek választott Dr H 
Wytema, a hollund Alkrnanr vá ros polgánnes ter~ é~ 
il t llká rs{jg eg)'l k tagja, Dr. ,J. Van Goudoe':e,· holland 
r('nlons tráns lelkész láto , a llak el M 

á láb ' agyarors7.áb'l'a Ro-
m n a és Csehszlováklába. HaZánkban néhány ~apot 
tol tólIek, megtekintették Budapest 

neVCZCtessége it, 

felesége, Sdin Lhó Vllma lelkésznő ve:GetCse alatt.. dol
gozó gyüleke;ret á prilisban béke-szemináriumot inditott, 
az ehi adásokat hct kö7.napokon is nagYszámú hallga_ 
tóság kel'csi fe l. Az un itá rlu"S egyház.akat össz.es'IÖ 
vi lágszervezet elnök!.!. A lkmaUI' ho lland város polgár
m estere , Dr. H. Wy tema u buda pes t i templomban né
hil ny hele !Unolt iid vözló beszédében arról beszélt , 
hogy ha egymás gond ját m agunkl"ll vc.sszük, akkol 
egymásért Im á dkozva. a jobb jövend6ért dolgozunk. 
A szószéki szolgálatot e llá tó Or. ,Ja n v. Goudoever 
holland remonstráns 1!.!lkész azt hird e tte, hogy a temp_ 
lo m ok is ;I béke kövel kell. hogy legyenek. 

A tavaly megnyilt vatikáni ul nat, és az azóta el
ha ngzott jelcnt6s pápai megnyilatk07~"lsok is azt mu
ta tj .ik , hogy il rómnl kú r ia is változtatni kényszeniIt 
eddigi merev magat.'!rtásán, A har co ló egyház elkülö_ 
nülése he lye tt , az e m beriségnek szolgá lni akaró egy
húl. gondOlatát ha ngliú lyoZZ1)k. Nemrégiben adták át 
XX III . J /m os p:',pú TI:.Jk a Balzun -békedijut. Az átadó 
ünnepségell jele n vol t 11 S zov jet unió kéPViselöje is. 
Ezen az ü nnc pségen m ondottu a pa pa, hogy az iga%
súgos béke utá ni V/Lgy - úgy tün ik - különösen l 

dolgozó oszl<lJyo ll k ÖI'ében él m ég ha ngsúlyozottan, 
A békehai"c é lvonalá ban dolgoznak a szomszédos 

Ro m á nia és Csehszlovákia un itár ius és csehszlovák 
egyhá7.ana l; ve7.ctö sz('mélyiségei. Dl'. Kiss Elek ko
lo:'.Svül'i unitá rius p üspök, a román béketanacs elnök-

- scgének m egbecsült tllgja, helyettese , dr. Kovács Lajos - , 
teolu~i:.J i professzor. egyh ázi főjegyző pedig l'Cszt veti 
il prágUi Keresztény Békekonferencia ü lései n. Dr. Mi
rosla\' Novakot, a csehszlovák egyház prágai püspökét 
C'A.,vh;)7-<inak pátriárkáját. h azája állami díj jal tüntette 
ki. AJ1;'lsfoglalásuknt és m u nkásságukat mi is példa
mutatonak tekintjük. 

Nemzetkö"i cgyezmónnyel véget ke ll ve tni minden 
~lOmfegy\'erkisérletnek, :\llap ította meg a májUSi hazai 
napilapokban is közzétett ny ilatkozatában Linus C. 
Pnuhn)!. Nobel-dijns vegyészpt'Ofesswr, a kaliforniai 
Technolo.t:iai Intézet tudós tanára, a ki egyébként :1 

Béke Vilag tanács m unká jába n részl vevő Dr. St, 
Fritchmann los-angeles! unitárius lekész szabad aka
d émiai c10ndólsa ina k egyik jeles el5adója . 

A leszere JCs lehetősége megvan . Ha az egész embe
riség közvélclllénye t ovábbl'u is erős, ha minden édes
nnya a jövőben is a bé ke ügye mellett foglal állást, 
;tklwr a békemozg;tlo m évtized es törekvéseit, a ,bol.
dogabb jövendőén való ha rcát s ikel' fogja koronaznl. 

Fer encz J ózsef 

köztük az uj lu kótelepeket. jártak magyarkúti ildü
lönkben. Az Egyh(\zkö l" i T a nács elnökJ;ége vacsorá ~ 
ndott tiszte letOk re. A m ájus 19-i Nagy Ignác utcai 
templomunkban WI·tot t istentiszteleten dr. Goudoever 
p rédikált, R. Filep Iml-e ek . főjegyző tolm{jasolása 
mellett. A z is tentisztelete t küvetően Fercncz J óuef 
fógondnok, az egyháuör nevéb/;'n üdvözölte a vendé
ge ket és tolm ácsol!.'! O r, Wy tema üdvözlő sza,'ait. 

Május 20-án vendégei nk Pethő Is tván püspöki hely
nőknél tellek látog{Jtás t, megné'lték Hőgyes Endre u t
cai templo m unkat , gyülckezetl te rmünket, majd pus
pöki helynök tÚl'$uságában pestlőri nci egyhá7.kö~é
gUnkct is fel keresték. 

UNITAruuS ILET S 



Pünkösd nyomában ... 

Jézus 

"' 

50r-

" szózat: Ez 
ölel hall-

olyan 
önmagában, 

is rontják, 

87. , hogy I~;,~t,i~ 
I mcgicijek á :l 

húsvétj nyomán. 
Pünkösdkor megfordu l fl sorrend. A ldtha-

tIlIlanság világában mozdul valnml elsőnek, s bekőve,l
kezik ti s7.entszellcm kitöItetése, mely után a látllatósDg 
világában megalokul M: első keresztény gyülekezet 
Jeru7.SáJcmben. 

A "szentlélek" k ireje~,és helyett tudatosan használ
Iam a .,szents1.cllem" kifeje7.ést. - most elsősorban 
arel1, hogy reá mutassak ennek történeti hátterére. 
A Kr. utáni IX . s7,{lzudban, 869-ben, tartották a kons
tantinápolyi zsinatot. Addig azt vallotta az egyház, 
hogy az ember testi, lelki és S7.cUemi részbol áll. Ez 
idő tlijt azonban már nem tudták- é l"l.ékelni a különb
séget a lelki és a szellemI dolgok közölt. Ezért kimond
ták, hogy az ember két részbOl áll: testből és lélekből. 
Aki ellentmondott, azt kiátkozták. Akiátkozottakat 
pedig bárki meg is ölhetle, büntetlenül. Radikáll~ 
meggyőzés! Azok a népek azonban, melyek e zsinat 
elóU vették fel a kereszténységet. nyelvi kifejezéseik
ben mégis megőrizték a korábbi fogalmat. {gy a latin
ban: Spiritus Sanctus; a franciában : Sain! Esprit; 11 
németben Heiliger Geist; az angolban: Holy Ghoststb. , 
melyek mindenike, szó szerinti fordításban , szentszel· 
lemel jelenI. Mi magyarok 869 utan jöttünk be mal 
hazánkba s az elso ezred fordulóján vettük fel a kl:
reszténységet s azt a bennünk múködő isteni részt, 
melyet menet közben vehetünk fel, már nem nevez
hettük szentS7.cllemnek, mint korábban tették, hanem 
szentléleknek. 
Felvetődik a kérdés, hogy az unitárius emberre ko

telező érvényű-c az akkori egyháznak ez a eS9-ben 
hozott zsinati hat(ir07.at.a, holo tt a tudományos élet, 
széles e világon, az öntudatos szellemi tevékenység 
vitelében alkot nagyot és marad:mdót!? De magunk is 
megállapithatjuk, hogy öntudatos szellemi képessé
geinkkel tudjuk felfogni, hogy mi mozdul, mi 7.ajlik 
é,s mi kayarog lelkünkben öröm, bánat, szel'etet, gyú
lölet. becsületesség. jóra való törekvés formájában >j 

S7.clleml mivoltunkkal. mely a gondolkozásban jut ki
fejezésre, regulázhat juk meg magunkat. Csak megem
lítem, hogy fl Holt-tenger parti Qumranban leltárt te
ken::sek szövegének magyar (ordrtója is a " szentszeI
lern" kifejezést használja, _ nyilván mert nincs benne, 
a lordItóban. semmi elfogultság. még kevésbé meg
merevedett dogmatizmus, 

A SZIMBOLUM. A JELKep, A Kep. Az ApostolOk 
Cselekedeteinek írója. mikor az első pünkösdi esemé
nyeket örökit! meg, " sebesen zúgó szélnek zendülésé"
ről fr. majd "keltős Wzes nyelvek"-ről s arról. hogy 
az apostolok kinek-kinek a nyelvén szóloUak, Egy kissé 
közelebb Jutunk ezek megértéséhez., ha elgondoljuk. 
hogy amikor lelkesedünk, akkor ugyancsak (út valami 
belülről. tehát egyáltalán ncm vagyUnk hidegek, tŰ7-
van Ilyenkor bennUnk; mely visz, mint a sebesen :rugó 
S7.61. .E?t \'alaholiwan cmbcri nyelven kellet t fl szer7-6-
nek IS lermla. Azonmód cselekedte ahogy abban az 
Id~ben megórtcllék: képekben, sotimbólumokban. S 
nklk ha\lgallák. illetve olvastAk, tudták, hogy valÓSágos 

• '1N ITAnln~ r,1.P.T 

dolgokról van szó. Ezeknek a subtilis dolgoknak. 
lörvénysu:!ruségét és roaUtllsát 'telték. A 
5-rolas·' fenséges képel már C!lak. az 
átélni. Atelték, hOGY aki a 
ennek az: uj hatásnak, 
~k a hordozója les7.. 
Jelenben. vagy a 
meg fOgja érleni az 
te lmezés szerinti 
érző. gondolkodó. 
jaiban élni fog egy 
a közös célt. amién 
Pünkösd elhOZUl:, ,(~:;, 
mára az ~': 
embernek 

is kell 

"~:_~'~:~,~;;:mert a z egyre 
~ megfertőzik a I 
magunkba fogjuk lehelni 
következik fl totttlis 
emberiség. 

• 

":~~:::~i\Z ti.. ~~ i egy atom-
nukleáris kisér
hogy egYszet'Úen 
mia;m,i!it II be
: elpusztul az 

Hiszünk azonban abban. hogy annak a s7.cllemnek 
az el'Cjével, mely hitünk szer int tiszta isteni bélyeget 
hordoz magán, Je tudja győzni az emberiség önnön 
JeIkének gonosz indulatait, hatalomvágyát és pusztító
szándékát. - fel fogja szereIIIi magá t a léleknek ere
jével, a szellemnek belátó és mindeneket megigazitö 
készségével 's le fogja .!Zereini a hadseregeket, 

Bencze Marion 

HALOTTAINK 
6alla UlVAn atla. budapesti e.yhhkőzségUnk áld"z.atk~ 

tagja meghalt, Aprllls 22-én MJyuték őrtlk nyugalomra a 
farkasrétI temetőben , P elh(5 IstvAn pIIspöki helynök SUllg:!
laUh·al. 

"Ig h LaJoiné PesterzsébClen elhunyt. AZ Aprlli. 2o-~n le
temeté.l SZeM:lMdst P eth" IstvAn pUspökl helynök vé-

"" 
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Az evangélium f'ényénél." 
, $Selck le D Iwra80l, ~onoS1.s,igOI . na beszédet 

":>~lj~t~~bóL (Pá! Kol0$5Ziaiakho.'~ írt lev. lit , r. a, ,v.) 
Az ~vszáUldok egymás ulán :;orak~lt.1sa olya n, m nt 

• e magasba v'vő h!pe.!i6Z('1 E Icpcsozc;ten .h~lad ten
n!hb és tcnncbb az ember. l\IaS,a.!iba \01'6 u tJáb.-m á l
landóan kut'U. épit és nlkol, TItkokat fedez .Icl. ol~ 
dolgokat val();!lh mcg, nmelyn, l l'égiek még ll/modm 
.!iCm merlek, 

Ma hallhatjuk azonnal n föl d Itil.!iÓ l_eién elhangzot! 
bes7.édet és láthatjuk mngát a beszélol l,' .. megfelelo 
késZülék fillal, Aztán csillagok felé repil lunk, mint 
\-alaml égitest. Mindez bamulatos, csodá la tos! A:>. em
beri S1.ellem nem akar maga el6tt ko r látokat lá tni. 
attör azokon. . 

<::1.imlelen való a halnd.is, a lej l ődés. Lt:pcsöloka ll~ 
em-elkedlk al. ember föllebb, föllebb. Ez a follebb valo 
emelkedés, az elért siker a l'.onban nincs m inden ve
szély nétkil l. A vesz~ ly magától az ~mbert61 ~'a~, me~ t 
nag,rsz.crü ta l{ijmánya lt, felfede:>4:sel ~ n~m ml~dlg é pI
tésre 11karja fcl haszml.l ni. h ane m pus:>.lItásra IS . . A ve
szély óriltsi mert a pusztí tás mén éke is a z. Majdnem 
felmérhete\íen . Ezél't szeretné 1'11. emberiség, ha e t től 
a \'cszo!lytól mentesüJhNne. Ennek érdekében folynak 
a ha ta lmak közöiti tárgyalások, hogy megegyezésre 
ju tván megsemmisitsék 11 tömegpusztftó reg~'\·ereket. 
A hauil mak ne felfeGY\'cl'Czzé k m agukat min d jobban 
és jobban a tömegp usztító fegyverekkel, hanem inkább 
ezekről leszereljenek, 

A leuere!és 3Z ('m~rl5ég egy ik legnagyobb és leg_ 
égetöbb kérd~. . 

Egycu!rHink azokka l, a kik il lömegp\.I5zti tó fegyve. 
rek megscrrlmlsftésél kiván ják, Sót! Mi ennél 1& t0-
vább mcgyunl'ó: cg('Sz.cn cs lFoiJában kell les:terelnl a 
pus7.t itas regyverelt, ind ulata it : (I harago! a gonou
ságof. mer t ezek puszt{tjak az emberiséget. Az atom
energia nem \'áJJk romboló pus<:tlló fegyverre ha azt 
n('rn il gonoszság haszná lja. Azért már a sz!:\.'böl kell 
les7.erc)nl il pusztító fCg)' \ 'ereket, II haragot il gonosz-
ságot es m inden l'O$S7.i ndulatOI! ' 
. Egyházun k m ind en vallóserkölc:si n('\'elÓl. irányítói 
19}'ekc?.cte az. hoR)' puszUtsa il búnt meg,stilntesse ~ 
gyarlóságat s abból származó cselekedeteket Igy('k"
s7.ün k leszereln i a pus ztltó fegyvereket . amely~ mind 
az l'g.yénck, mind il közösség jólétét vesz.élye<:teUk. 

T isztán lát j uk a fe ladatot: csak ugy haladhatunk 
fenne b b l!:!i l ennebb a h a ladás 1~pcs6in, ha nemes ér 
zel '.!1~kke l van tele az emberi !Ziv, ha azt a harag, 
gyulo lség, rosszi ndulat nem terheli , Blzon\' még il 
rossz bes zédet is ki kell vetnünk a szívből mert a nil 
beszéd is nagyban tud puszt ítani, rombolr:i! 

tgyekc7.zünk szavai nkkal ls épfteni, nem rombolni ! 
Szereljük Ic nyel ,::, UnkrOI II oÍl beszédeI! 
P ünkösd Gnnepén II szent lé leknek tUzét vettük 

a m ely meg~get minden t, am i rút ! Nem rom bolni ha: 
nem ép íteni tudju n k ! ' 

Amen. Sag)' Sandor ny, lelkes'/! -----------------
db: w zitáúUJ éde.J.al'LfJ-a IÚ§-I'lfJlJtów 

Unitárius édesanyának len ni nem könnyú. A kötet
lenség eG)'ben magá ra utaltságoL is jelent . Kü lön ösen 
a szórványban élő édesanyá nak okozhat gondot . ho
gyan vezesse gyenne keit a rra az útra. mely a szülók
nek biztos életirányt , d e a gyennekeknek esetleg már 
csak ta r ta lom nélkül! szavakat jelent. 

Dolgozom egy unitá rius bibliográfian, Dá \'id Ferenc
tő l Cyallay Domokosig összegyú jtve azokat a könyv
címeket. melyek édesanyai m unká n kban e ligazitás t 
jelenthetnek, Családi köny vtárakban gyakran sruny
nyadnak olyan könyvek. melyekről az a nYa nem is 
tudja, hogy égető nevelési kérdésekben útbaigazítói 
lehetnek. 

Ivá n László ha lálá nak hus7.0nötödik évfordulója al 
kalmából hadd idézzek néhány sort könyvei ból. Az 
"aktuá liS" szót újságíró értelemben h asználjuk s ri tkán 
alkahnanuk a hit dolgaira. I vá n László írásai ra m égis 
ez a kifejezés illik legtalálóbban, 

Ki volt Ivá n Lós?Jó? 
Egy lélek, a ki aiért élt, hogy fe leletet találjon azokra 

a kérdésekre, melyek ~ppen u nitárius mivol t unk ból 
fakad nak. Olyan magasságokat járt be értünk . ahová 
0;1. gyakorlm !, föld! Ugyes-bajos dolgokka l vesződő 
hivek n emigen jutu nk, noha Iván László h i ttől su
gá:-zó rej teget~eiböl kivilá glik, hog)' fel-felvetődő, 
nyltoH kél'd~semkre csak Is teni távlatok bejárásával 
kap~atunk felele te t s e:>.ek t isztázáSa nélkül a h étköz
napI ~olgokb.1n is iránytala nok ma radunk. 

Dávld_ Ferencről 111. tanulmányában példá ul arra az 
alv:p \'e to kérdésre válaszol, hogy a sokat emlegetett 
u.!n!á~us tü relmet mi killönbözteti meg a hitbéli nem
~~:";~~gtőI? A hit Isten a jándéka _ jelentette kl 

. VI er enc - , d e azt ls tudta hogy lsten ezt az 
f,ándC~ot nem mindenkinek ad j~ m eg. " ha nem csa k 
~ssan- ~ssan, fokról fokra emeli a:>. e mberv ilágot s 

kl,:ek-kmek annyi hitet ad a fejlődés folya mán ameny
~y~t :kar. Aki lehát ez elle n az isteni elhatáro~s ellen 

a I~ ozlk s az emben~ket kénllszerí len j akarja a z a b
szo ut evangéliumi igazság el[ogadására az az Isten 
ellen sz.t ll harcba. EzéM. nem szabad ~ásokat h itük 
mIatt .üldöznl , ezért kell tUreimesnek lenni hiszen 
I s ~en ugyis. gondoskodik majd el6halndásunk.:ol, cSZlk 
ml hirdessük a tiszta evangéllUOlot tegyük meg amit 
ISlen reánk bízott li a többi t bfzzuk őreá" ' 

Iván Lás7Jó l'endilletlenUl hi tt az embe~iség fejlődő-

sében. A z ifjúság kiváló ne\'előjévé a zonban az emelte, 
hogy a fej lődést n em tekintette önmüködó folyamat
nak. hanem szigorú keresztény erkölcsök szerint elő 
ko rok eredmé nyének . .. Az új ko r rÖ t.;(i t:irág;:asa csak 
addiQ farIhaIOU, am íg korá bbi t:alld.sos korok önfe
Q'1Ielmezésének leIkl la tIa IéIwi kl nem f ogytak." 

H irdette, hogy .. Korok jönnek s korok mennek. ket
szer ugyanabba korba lépni nem lehet, igazságok jön-/ 
nek s igazsúgo k menn ek, ugyana zt kétszer nem mond
juk el. vagy ha ugyan azt mond juk. mást, többet é.rtünk 
rajta. mint az el6bbi korok tették s mégis mindezek 
e lJenére csak egy a z é rtelme minden kornak s csak 
eay az iQm:ság, amely az emberi ismeret látszatigaz
silga m ögött rejtőzík:' 

A fölfelé törekv6 hi tbő l táp lálkozó munkára ezek 
volta k Iván László sZIlva l. " Az ember akkor lett em
bern~, amikor megérezte azt, hogy 6 többre van hi
vat va, min t ;JOl!. Az ember a föbbnek a szerelmese, 
a m;Jgasság nak a ket'e.!ióje, ll. tökéletességnek küszködő. 
fát'adó vándora. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha 
a z ember h isz II többen, II nagyobban, a szebben, a:!: 
igazabban, Ez a h it te tte a z embert az iga2.S:\g kere
s6jevé. 1;1 szép nek alkotójávA. a Jóságnak müvelójé"é 
és a s zentség m isztéri umának szemlél őjévé. 

Ko runkban a családi gyerme kneveJésl világszerte 
izgalom. bizonytala nság jellemzi. Unitárius gondolk0;
d óin k _ Ivá n Lászlóéhoz hasonló swggesztfv hatásu 
- könyvei sok felesleges izgalomtól, szomorúságt61. 
kudarc tól megóvhat na k. 

. Csak lelkileg feJ töltekcz\"e leremthetünk hnnn6niá:.. 
Sz. \\' eress Jolao 

" , "',,, DéIn emlék~re dr, Zsak6 

'.~;;; 
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Augusztus :$-tin lesz .uaz esZtendeje. hOlY II FeJ~r megyet 
Agarn-puszt an Z\e,:ler Sándor uraCl::r.lml gépésznek. KOSSUth 
egykori fegy\'ukovécs hadnagyának fia születe tt , akii később 
Glirdon)'j Géza néven Inak be a magyar Irodalomtörténet 
k önyvébe. A z egrt lan ltóképzöben szenelt IBohó\ oklevelel. 
de hamar felhagyot! II tanltOl; l<odással 5 uJ5dglr<~ leu. Munka
l<'Ina II Sze ge<;U Hlratl6nak . a Szegedi Naptónak. Arad és Vidé
kének, majd a fővárosban II Magyar ltlrlapnak , I..egnépnerubb 
resénYe az Eger vár OStromának \ ört~elml keretei között le
Jil\UÓdó ,,&grl csillagok" dmú regénye. amely a magyar 
kön)'\' sorsát sd.momart6k megallapiuisa szerint a dz legolva_ 
IIOl1abb magyar regény köú tartotik. EZt II relén~'ét II Ma
nar T u d ományos Akadémia annak IdeJl!n a Péczely-dI.jJal 
tilnlelte k l. Eletének Jal'll reszét Egerben töll{;'tc. a mlilt szá
:taCl ulolján k öltözölI oda. allÚ kor m<.'ghasonlQlt a tőv'rost 
élettel, Egerben élt 1922-ben bekövetk eZett halál'tg, a várra 
né2;ö hllZliban. E sorok Ir"óJa Ilvtl~edekke L ezclll\t megillclődölI 
hHek k el lé pt e " Oárd o n yl egyk ori hajlékának kilUöbét. Ablak 
nélJctlu, tető vIlágItásIl uObál, ü'ÓaSZtala, bllto ral, hasmálal! 
I' rgyal kihUlO k eZ<!nek , elröppeni lelkének nyomai t Orzlk, 
ÚJj:y 'Ilnak ma ls vállo:tatlan ~ndben, mint haUil'nak pllla
nalában. 

G::trdonyrnak sok re,;ényfl. fOlladla szereletébe a magyar 
olvasOkdzGnséa. Ismenebb regénYei: Az a hatl11mas harmadik, 
1slen rabjal. A 1;1lhalaUan ember. amely II lIörög Zéta és a 
magyar Emöke nerelml!nek végzeles trallédl;1vlt sUrUsödt'i 
lönenete l lárJa az olvaSó Cll!. - Abrlh:olbbeU sajáloss;1gát a 
kÖ""ke ti5k éppcn JellemZi Schöp!lln Aladár. náza<l unk "l5<5 
telének egyik kimagasló kritikusa: .. Az érdekelle , ml",:, alakul 
olt e gY·két Jele nU! ktelen, a nagy eseményekben legfeljebb 
szelwedő uerepe t Játszó e m ber élete egy bizonyos tönénelml 
levesőben. " 

G'!"(\on~1 Géu frállllba n SZÓt emelt és következ"tes h:>rcOt 
fOly .atotl a z e8yhAz vILági befol )'ásra t6r6 lend"nctM ellen. 

~gényeben fÖl·fölmer1l.L a vád a klérus ei:Y~ veze.6!nek 
g6&lével. s zt1kkebWlellével szemben SUli emét IIwnban mély 
v'lUli~osság h <IszInte 1slenhlt hatot.a át. Ennek a rellén~'e!
ben námtalan meara8a<1ó bLzonl'aát;ál IIdJI. Elöbb emlIlett 
regenyének egYik rWI!b<!n pétdául BibI. ez a hamvas.!clkíl 
haj"don n á senl(U, l ..... ny elmeséli érdeke. álmlit telki a ' yjá
nak . Elmondja. hOlll' Dlmo!ib:>n Ist"n keresésére Indult . El6-
SzÖr lemplomba ment, II h:>rangozó :>zt IlIn,,,.olt:>. ne ott 
keresse az ISten t. hanem az e !"(\ö n _mezön, 011 m"gtat~lja. Az 
"rd6ben m ln<l enUlt e!llll< fAt I'toll. dc Islent nrm lal'l la. _ 
E lvlin<lorol t Rómába b. tal4n ott megtallilja. hisz ott $Zékel 
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• Hírek 
Unitárius \"I lIáso $ félór ' l kön'el;t a Pelől! R.;\<l.ló jtllius 

l4""",n d. e. 7.30--8-18. HuSZ,1 János pes,lörinct lel k kz sUl"ah •• 
la"al. 

l 'ünküsd ünne p&. ,,,mplomalnkban IstentisZtelet. "olt ur_ 
vaC$oraosztással. 

H U.'f" é t elSŐ napján Orosházan az ürvaesor'hoz a ken)' .... 
rel és a bon lszilII Kálm .. n 1I0ndnok adom/l.n)"ozl./l. Oyulán 
husvét mas-odmlPJan az Ilrvacsoral bor és ken)'!',r KiSS IStvan 
gOllonok adolllanya voll. 

O r. Zl;:akó Is wlin ny. Iga~gató fŐOrvos aUa május. 9-én 
érdeKes előadást tanou az Orvos, önéne!\ K önY\"tá rban a kO
lozsvári orvosludom'"yl egyelem mUkÓ<iéséról 1900-1910-111. 
EL6adasában e llsmeró szavakkal emlékezell mes" löbbek ko
zött néhai hlllcslvl!relnk: dr, Jakabhaz~' Zslllmond és dr. 
Nylrcdy Géza ludoman}"D5 munkássa,árÓl. 

ESp e r esi \'lul:' lalo l tanott Pelhő 1s1,'4n esperes-pilsp6kl 
helynDk május n-én Polgardlban, Ferenc J ózsef ek. fógond_ 
no ... és R. Filep Imre e k . főjegyző társlWl..a;aban. A v!zsgál~ 
szék tagjai megkono ruztá k néhai Banók G~zának. a~ ellY
házkö~ég VOll érdemes lelklpászlorának a polgárdi leme.ó
llen levő sirját. 

lJe nu" G y u la ny. I!Ugató. eg)"hUkör l lanácsos meglrta 
Vargyas község mOnOllr (lajat. Eg)' példányát az E8~·házkö .... 
nek :>dmanyo:<ta. moslk példányát a Néprajz> TArsasag11.0z JUI
latta cl. Az EJ;yhézköri Tanács április :6-1 ulésében Jei:.\-;:ó
könyv! batarozalb:>n mOndott kószönttel • szerzl\nek énekes 
ajándékAert. _ 

Néhai <lr. l \'4n Lúzló VOll \'allásoklluÓ lelkész, az unhá· 
rius egyházi Irodalom jeles nuh'előJe, HJus411unk nemessnw 
banUja : halálának 2.s éves évfordulója alkalmából május l~n 
emlék.lslentlsztelel v olt a Hőgyes 1:nd~ ut"al templomunk
ban amelyen a néhai howlal"towl ls részt vellek. Pelht'i bt
"'n' esperes-pIIs pöki helynök. a jeles lelkipásztor egykori 
kÖZvetlen munk:>t:lrs:> ;1Idozoll szószéki beszédében lV'n Lász.!ó 
eml~kének. 

ü lő End re fJatal éntkmüvész leswéTÜnk. 8klt a nagybuda
pesu 8yillck.ezeleink IS JÓl Ismernek. D~U55y_:\laelerUnck 
Pelléas és Mé1l5ande-' cimu operáj4nak "rkel klr;!ly sze,..,.. 

pében nagy sikerrel szerepelt Operah4zunk ~npad4n. AI. 
elÓ>lda5 közönsége melq toga<ltatasban rés~es.ltette a lm •• 1 
mu\'észt . akinek ez \'011 IIz elst'i oper3hlizl feLlépése. Gratu 
ltolunk és lO\'abbl sikerekel I<1vánunk. I 

Or Zoltli" Zollán I!s felesége Blillnl Vilma hazassagá 
méSod'lk flullyermekkel áldotta meg az úr. Az tlJszil.Uluet -
aid a keresz\.Sl!gben II Csaba n",""1 k"pla - Bencze 1II"non 
l"lkész kereszteli" mell május 4-én. Cegléden. il 

lI u ', zt l J~nos p""lllSrinel lelkés, .. lnk felcségén:k 'i:stl:> SZUj-
letetl. Neve .. ..5011. A bOldog nillóknek 1I""ul lun . 3Z. -
szlllő.fekre I~"ten áldaS1lI kérJ Ilk. 

UN I TA n.I US ELE T 

Laptul"Jd onos • lI1agyarorszá~ Unitárius Eg"yházlulr, 
f'clel6.t s:z.erke$ZtÖ 1!5 k1adÓ: !'e lhll lU""'. 

E'1 eló/1Ze.ésl díj Ilfann'. 
Budapesi, IX. Högye . End re u'"a 3, 

61286712 _ Zrinyi Nyomda. BudapO!$I 
Felelós v .. z"t<'i: Bol,;:ár lmre Illalllaló 
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