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XIX. f;"f',. 2. SZA M 1965. APRILIS-JÚNiuS 

PONKOSD UTAN 
UniW,rius életszemlélet ünkben _a. kzres7.tény. ünnepek

nek sok tekintetben más jelentősége van, mml ~ _do~
rnallkus hitrendswl'ckébcn . Ez rr,ór abból is kltun!,(~ 
hogy nekünk nincs külön - úgyne~czca - egyhazl 
cszlcndónk. Az ünnepeink nem sz.ak lwnak el, hanem 
lépést tartunk a polgári é~''\'eJ. Pünkös~ azo~.ban ren?
kivül jelentős szerepet tolt be a ml ~lctun~ben IS. 
TclÓzoonek benne a karácsony óta leMJlott unnepe.k 
és pünkösd jelenti az elindulást, mellyel az élet nekI
lendül az alkotás az épités, a munka, a teremtés cso
dálatos diadalút jának. PUnkÖJddel bclejcz6dik az _él~t 
ünnepi arculatanuk minden csodá ja s megkczd&hk 
vele a kézzelfogható, a reális csodák végellen szent 
láncolaia, soha fcl nem tartható hosszú sora . M~r ':.La
gában n!\'e az is meggondolkoztató, hogy punkosd 
reggelen a tanitványok valósággal megmámorOSC!dnak 
a lelck erejétől. Az addig meghunyászkodó, felénk, 
gYámoltalan emberek egyszerre bátrak, merészek és 
magukknl ragadják a soka3ágoL Az elhintett mag 
csfrába indul szárbasúikken, beérik a vetés és kez
detét veszi az aratá ... áldásos munkája. A !keresztény 
vllág á ltalában a lélek kitöltetksét, Péter lángoló lel
kesedését és lelkcsHését hang.súlyoz7..a ki a pünkösdi 
c:..;cményekböl a kettős tüzesnyelvek csod,ílatos meg
jelenését, az ég zendlllését. Mi a pünkösdi 1.örlénések 
káprál'.atos jelenségeit is itt látjuk végbemenni a föl
dön s kiteljesedCsét a hárome7.erek megkeresztclkedé
sében és az elsö Jézust kövctő gyülekezet mcgalaku
lásában találjuk meg CS ismerjük fel. Az első kará
CJonyt61 az első pünkösdig terjedő 33 esztendő alatt 
Jézus egyedü] dolgozik a világ és az ember üdvösségén. 
Komyezete inkább csak szemléli, ami körülötte tör
ténik s ujjong azon, ami benne \·égbemegy. Az. hogy 
a \'akok látni, a siketek hallani, a bénák járni kez
denek és a betegek meggyógyulnak s a csüggedök lelke 
valósáp:~al duzzad a reménységtől és nl', életben való 
hit Kezdi újjászülnl a világot. ez boldog örömmel tölti 
el nz igazak lelkét. Dc még a tanftványok ls Jézustól 
Válnak mindent s önálló vMlalkozasra ók ls olyan ne
hc~.en határoz~llk el magukat. Nos, pünkösddel egy
Sl.errc megváltozik mindez. ts al'. il legszebb benne, 
hogy az addig tétovázó, hamar csüggc<:ló és kishitű
ségre hajlamos t.anltványok és az ei példájuk nyomán 
a háromezrek egyszerre olyan bátTan léptek be II 

világba, hogy annak tudomásuJ kellett vennie s attól 
kezdve állandóan s1.ámolnia kellett a megalakult gyü
lekezettel, me!y gYakorlatilag azt Jelentette, hogy c.lkez
d6dött a világban az evangélium, mert az első keresz
tény gyüleke7.etek kü7.ö>ségl élele valóban Jézusi evan
J,lél\um, kiegyensúlyozott. boldog élet. önmagukat és 
cl;yrnást megt.alált emberek dolgos, tesh'órl közössége 
volt. Igy ir róluk a Biblia: " t s foglalatosak valának 
az apostolok tudományában és a közösségben, a ke
nyérnek megilirósében és a könyörgésekben. Mindnyá
Jan pedig. akik hh'ónek, együtt valának és mindenük 
köz vala. ts j6s7.llgl.lkat él mal'hMkat eladogaták és 

szétosztogaták azokat mindenkinek, a mint kinek-kinek 
szüksége vala", 

Ha az idöben volt még korszak, amelyről elmond
ható, hogy az a pünkösd utáni szorgos munka ideje 
\'olt, úgy mi most egy ilyen periódusnak a legcsúcsán 
vagyu nk. Soha sem volt még olyan nagy szükség a 
magukra ~zmélt, öntudatra ébred t, önmagukat és egy
mást megt.alált emberek közösségének \'i1ágépltő, azt 
kell mondjuk világmentő bátor, példamutató munká
jára, az igazügy mellett való határozott állásfoglala
sára, mint ezekben a mostani időkben, Nem kevesebb
I'ól van szó. mint a világ békéjéről, a világ és benne 
az ember megmm-adásúl"ól, létéről, \'agy pusztulásá.ról. 
A pünkösd elötti letovázás, a sorsdöntö kérdésekben 
val6 langymeleg magatartás ideje lejárt. Tudomásul 
kell \'cnnün k egyenként mindannyiunknak, c.;aládi, 
egyházi és társadalmi közösségünknek, hogy pünkösd 
után vagyunk. Ez pedig a határozott és nyilt maga
tal'tás ideje, \ll cselekvések korszaka, melyben m inden 
kiejtett szó épit vagy rombol, minden lepés elöbb~e 
vis ..... vag)' ~7.akadék felé tart, minden sziv és lélek ero
sft!, vagy visszahú zza a világot a kibontakoz • ."\'; irányá
ból. Végezze hát ki-ki közülünk a maga helyén a ma~a 
munkllját kettöl'.öU hüséggel. becsülettel. TerCJ?~~~ 
meg elsősorban önmagunkban a béke feltétel nelkuh, 
önzetlen igaz szeretetét. S miközben magunk ember
ségének' kialakításán fá radozunk. embertársain~al 
v.aló érintkezésünkben, csaJádi körünkbcn é~ a velunk 
dolgozÓk közösségében szüntelenül gon.dolJunk alTa, 
hogy mindnyájan felelősei vagyun k a ~J!~g liorsának. 
Nem mondhatja magáról senk i, hogy o Jclentéktc.lcn 
volna s nem tehet semm it, mert a tenger ls csak ugy 
lehet csendes, ha minden hannatcscppnyi vize meg: 
pihent s a világ képe \'É!geredményében a ~nne ~o 
emberek magatart.ásáb61 alakul ki. Ket;lyer~nk Ize, 
munkáink öröme imádságaink szavakb", ömlese, gon: 
dohItaink összefogó ereje, magatartásunk kíilső és bcnso 
iránya, egész életünk üteme most egyl"e bátrab~n, 
egyre hatál·ozottabban kiáltsa beJe a világba és mm~ 
val{lmi eszmei magvetés szórja, vigye szét a legszélso 
határokig legtiszhíbb szándékainkat : Békét aka~u_n,k 
a világnak. szabadságot a gyarmati ISzolg<lságbaz:' el?k
nek fegyverekböl kovácsolt ekéket a mC1.6knek, Jószan
tukból magukat leszerelt, boldog világot építő népeket, 
félelemnélküli életet a földön minden embemek. A~arl 
juk. S mert ákarjuk, szúntelenül és fára~hata tla~~t 
ezen dolgozunk ezt munkáljuk a lélek erejével. a 
m'elegével, a sz~retct húségével. az akal'at .kital,tá~á;l, 
a becsület Uszk"lságával, a pünkösd utáni Idők mm en, 
• á J' "J "az ígére buzgalmával. :ts lelkUnkbcn m I" e ore UJ on", 
öröme hogy munkánknak :szent törekvéseinknek meg
lesz a;' eredménye s fogunk mi még hálát adni a ma
gárataláH, megbékélt világ boldog életéért 

I'cjhö Istdn 
püspöki helynök 



T örténelmi évford ulók 
" 1965 é\" a tör,énelmi évfordu lók esz1.endeje. Alig 
~ ki az ünnepi fények, amelyek hazánk felsza

:!adulasának 20. el-fordulója al~ma.~l !obb:~mtak _ fő!_ 
. . emlékez,;.s ujabb aUomasahoz e rkezrunk. 
~~ :én ünnepelte a felsza~?u1t "'~ág. a .~·ózelem 
• "ának kél é\ '1 izedes fordulo,al. 194;). 211nllS 3O-án 
nap~sra.."!gÚ nemeI tiSZtek érk~e.1;. a szovjet. angol. ~ 
~-t."'-ai csapatol:> !öhadiszáUii:sára, h ogy m egkezdjék 
a tárg,\"3lásoka t. 

Teljes a ,o·őze!em. a n~tek l~ltétel ,nélküli meg
adása be!ejeZódÖH. 1945. május.8-an 23 or? 1 percko r 

európai badS7in téren megszuntek a harcok , elhal!:rta.l;: a fegy,-erek . . >\ ~Ó.ze~~ hi.ré~ ~ \ilag sok ~
róbáHatas. kiállott nepel u JJOng? orommeJ fogadtak. g napon c:sa.tmem fél é ve "olt mar anna.~ h ogy Deb

;-ecenben megalakult az Ideigl~ Nemzeti ~orm~y. 
A teljes jogainak birtokába Jutott m agyar n ep a I~ 

1'2dalm.i átalakulás láz4ban égett. hamarosan megtO!'
lent a toldosztás. a kihüh kohók is izzanj kezdtek i 3 
termelőmunKa fDkozódó ú lem~ek áldou. m uzsikája 
a.'1ld1 szi1. a gyárnkban. .lnmekoen. 

.~ hÜ!e n Németország legyÖzÚé, .. e] azonban n em 
o!dódoH meg m ég m inden ké rdés.. A jaltai nyi latkozat 
"Egység a békében, m in, a múlt háb?'~ba.n:' c!m.ú 
fejezete ltimondona ugyan. ~o~' "az e,llo'l.'endó ~~ 
ben !enntartiuk es mege nJsltjiik a celok és akClok 
azon egységé. amely lehetségessé és biwnyos>ii len e 
az egyesül! n emzetek gYÖ?elmé\- ebben a háborúban. 
Ez szem el~Öie!ezettségUn..'-i., amelyet ~.;;:onnanyaink 
nipeinkér. es az egész , i1ágert ,'lillal tak.,. 

Ez, a ,..szent kÖ:elezett.segeC a célok és u tak eID-
sé:gé. a zonban mihamar megboniOr.a az a töre..~'és. 
amely az impe.'iaUsta ,-ágy a.'.;;: mérgétól fertőzött bata!
mak,. - e!SÖSOrban a népére' mind jobban e lszakadt 
a me.rLw kOrII'.am-zat - részéről megnyil\'ánuh, - s 
azl. .. kiilön út" kö'l.·eiesere csátri totta. 

Ez az út azonban nem a béke, hanem a háború út ja, 
a gyűlölködés, a nepe.l.t elny omásána.'.;;: útja Ezen az. 
úton azok jarnak.. akiknek !éplet nyo mán hol i tt, ho! 
amott lobbannak fel a békebontás,. a :'laboru gyeptiizei 
Viemarnban, Dominikában, Bolh'ŰIban és egyebütt. 

Ezekkel a békebontó eroKkel szemben azonban nap
ról-napra mindinkább bövill. a világ népeinek haladó 
s:zel!emtol á thatott tábora, - amelynek efJ-es kima
gasló e rkölc:si tu!ajdonságok.~ megáldott tagjai , -
amint ar. J_ Reeb amerHUj unitárius lelkész. testv erunk 
tragi!..-us példája is bizonyí tja - , az üldözöttek, az eJ
nYomoI.U!k sz.abadságaén a nuirtirsnrsot is ,,-anahli 
késze'k, 

Ax ilyen és a hozz.á hasonló h6s0k példamutató bál0!' 
beiy>,aHasan - h isszük - , elóbb-utóbb megtö rik a 
haborút szitó erők hiábavaló, bűnös erolködése, s reánk 
ki .... ön;. a végleges. az. "Orök Gyóz.elem \'ár\' a ,.an 
napja: a Beke-. 

• 

_"I. GYmelem Napja alkalmából Pethő lSlvá" püspöki 
~.t az. alábbi s.ör!e' -e!et intézte a lelldp?gtorok-

'I"I.sztelendö Lelkés.z Úr! 

. M~ s.:en lesz 20 esztendeje, hogy a Suwjetunió 
es Sz.ö'l.'etseges társai !e\-erték a fa pzmust es gyózel
mes. il fejez,@( be az e Uene fo lytatott barc:ot. 

A ná.ci-NemelOrsz.ag kegyetlen agi . S/rovaJ egymás 
u~ ~iporta le EuróPa államai t es az egés:1! világm 
~dlto:: ta a msSOOlk \;!ágháboni mérhetetlen borzaJ
m21t, mmden emberte!enségét es sz.etl'l.'edéseit. 

ü ~ \.~ - a mi nemzedékiink _ a sajat kinjain 
tan,!ha .es tSmene ~ hogy mit je!enl az., amikor 
egyik. V~ ~k ors:z.ag nemzet agi_ s""orkénl. tú!
%.Ott önblZ.21omból. \-agy hatalmi vá.gy".ól indi t tan'a ag_ 
I gh'_ módon lép fe! más népekkel, nemzetekkel szem
ben s 04 érdekeim lAbbaI tiporja azok sza.baddigaL 

t an,.u.ros El PI' 

megaláua és halálra üldözi ókei es me ggyilkol ánat
!an ezreket és milliókat. 

-:'\. fasivnus lever ; 'ének 20 é ves é \-1oroulóján, amikor 
emlé.1tezünk a fasiszta a gli 'S/ió gyászos következmé
nyeire es elitéljük azt, lehetetlen, hogy ne gondoljunk 
a dél- vietnami és a dominikai agrosgióra, amely _ 
mint m inden agresszió - kis:z..ámitllatallan kö"eL."ez
menyei\·e l fe nyegeti és p zélyez-.eti az egé:s:z. vi!ág 
békéjét , nyugalmas légki:irben "ég:z.en m unkájá. s cso
d81a los tempóban megú juló és !ejlödó, egyre emberibb 
é letéi.. 

In,aaságainkban és igehirdetésiinkben május 9 en 
tartandó istentisz"..eleteiDken Is ten és a ru\-ek elott 
emlékezzünk m eg a 20 év eló"" és a most 'I.'égocmenö 
ag.,--s';Ó\'a! kapcsolatos aggoda1IT'.ainkról s fejezzük ki 
békesrereterunket és a békehe:z. "aló rendíthetetlen 
ragaszkodasunkat az. agF -dó elitéltsével 

Egyben felhh-om JelkJ'ceink figyelmét., hogy az Or
szágos Bé.!.c:e'anác.; május 9-tö} keu:i\-e .,Beke, - Nem
zeti fUggetlenség - if' z.erelés" cÜnen orszagos je!1e:gU 
mozgalmat indit. Hasznaljunk fel minden alkalmat 
arra hogy a mozgalomba be!ekapcsölódjun.\t a kön~t
ke:z.ö he tek folyamá n srolgálataink rendjén. .-\ ~yaC1Siigo

san köszöntöm a gyüléezei minden tagját, munká
jukra, éfetUkre Isten álda- h kérem. 

Buda pest, 1965, május 4. 
S zolga.arsi üdvörletieJ: 

Perhó Isttldn 
pü.;pöki h elynök 

A béke védelmében 
A közeli napokba..'1 a világ figyelme a finnek fó\-á

rosa: Helsinki felé fo rdul. Ott tartja ü.Ieseit a Bé.l[e 
Világkongresszus, ameJ)-Te a világ népei, - köztük 
bazánk is - e1kiildö .. ,ék kép'l.ise!ói.~el Olyan fo ntoS 
kerdése.1.cró1 lesz OH SZÓ. miD! a \'iemami h ely7.e1, a 
gyarmati elnyomás e lleni k'iizdelem. harc a leszere
l/ ér. és az európai biztonságért, 

i\lin,egy a Béke V t18gko ngn ms ,2~Yitánra--"'ém a 
s:z.o\i et kormány felhh"ássa1 fo r-pul t a ''ilag minden 
orsvigának kormányaho:z, parlamenHéhe:z.,. népéhez, 
fe jtsen ki akti" ':e'l.'ékenységet a béke '-""OOelméén. Fe l
hÍ"13. a kormányokat : én-enyesíi.Sék \'i1lós8.gé ..... z6."Ü.!.:.et 
az erők eloszlasfinak; megitélhében, hántsák ej egy u j 
\-jjághabonl ,-e' 'é1yét. A Szovjetunió is.'llélellen kije
lentene: kész mindent meg!enni az egyeteme> békéért
Majd !ölkérte az. atomhatalma..kat : ünnepélyesen je!ent
sék ki, hogy lemondana.l:r: az atomfeg""er használatá
róL ..... tartÓS be..\téhez ,'eze tó út: minden eró!es:z.ilés 
"egeélja: az ál talános és teljes ~esrerelés khrivasa, -
fejezOO ik be, a nagyhatású nyilatkozat. 

A ,\!ag(laT T ud0m4nllOS Abdémia június ?5 en tudo
Il'.anYOS békekonfenmciat tar totL ..... jUlius 10-re 6ssze
mvo1t helsin lti Béke-V ilágkongr SlUS magyarorsz8gi 
elókés.zületei.be tarto ZÓ tanácskozásl dr. R=nJ,l(ik ls l
vcin a M agyar Tudományos ..... kadémia e lnöke n)i toua 
meg. majd d r, Sik Endre AUarni Dijas. az országos 
Beke Ta."'Iá~ alelnöke a nemzeti tügget lenségi mOl!
galmak jd('S1er'Ú kérdései TÓI, SziIagvi Bila kÜlügy
miniszter h. Európa butonsiigá ról tartoa elE désI. 
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A magyar unitár.ius~;régi" angol kapcsolatai 

• • 

A magyar unltilrlUSok IWJ)CSOLawl al. an~OIO~kai mác' -
szinte négy.száz évClJ(!k. Ugyanis 1568-ban az erdélyi 
és lengyel antltl'lnltárlusoknak, vagyis a Szent
hárotrulág-ellencseknek, - megjelent egy alapvető flit
nézeteiket kilcjezö hittani könyve latin nye!ven, mely-

ll. János királyt, Ennck o 
slArnyal alan számos 

címe: falsD. cognitione Dei" Istennek 
O;;;" és I - A könyv második ki-
" második oldalán, a tar-

,következik Erzsé-
aki 

and
és_Dá'-

közvetlen lehe-
tett az httrokonokkal. -

Az ajánlás bevezetői 'Sorai magyar Corditásban ikY 
hangzanak: "Erzsébet Úrnőnek, Britannia, Francia~ 
ország, Spanyolország fenséges királynőjének, és az 
újjászületett Egyház Dajkájának és Védelmezöjének", 
_ "Az Egy Istenne~ és egyszülött Fiának ismeretéről 

,'. kUlönféle muvcket készltetWnk és tbocsátottunlV közre 
.l h_ Mindazokat, amiket a J6ságoi Isten nekünk sugal ma
t" zad, ReIségednek, mint legkegyelmesebb királynőnek 

. és a Vallás legelszántabb oltalmazójának előterjesz
lenl és alázatosan "elajánJ.ani óhajtottuk". Ha majd 
értesültünk~ hogy ezt Felséged jÓindulattal fogadta, a 
vélemény szabadságáról egy könyvet togunk elöterjesz
teni, s amellett egy alapos magyarázatot az 6- és ú j
testamentum összes helyeiről. - "A kegyelmes Isten 
nekünk menedékr61 gondoskodott, felvilágositván a 

Ismeretének ragyog az egy igaz h tcn 
Az ajánlás e $(IrOkkal 

fejeződik be: . . egy Igaz, élő és maga;.ságos minden
ható Is ten, akt Atyja az Igaz Messiásnak a ml U k 
nak, Jézus Krl.sztUSrntk, Felség4:!det őrizz~ meg ~u~l: 
csességén..ek, 9 a megismerésnek sz.cnt lelkével I1<1pról
napra muvelje. - Amen. Kelt Gyulafehérvárt Erdél 
be.n az Úr 1570-ik esztendejének 4:!lején, melyet va!~: 

I :ij\LIlt. a- mi 1eL1éges királyunknak és az ó országainak 
ugy_..Ee!séged országainak ls teljes szivünkből a leg~ 

_ .s~rencSésebbnek óhajtunk, és ~Ivánjuk hogy bennünk 
és bennetek teljesüljön az, amit Q ZsoIÍár' mond hogy 
a népek egyetértsenek oa királyokkal a; Úrnak ~zolgá-
Iat.á:ban, Amen," . í' ' 

. Az erdélyi ;unitáriUSOknak él. az 1570-ben kezdődő 
ka~olata kéSőbb sem t.>:cakad) meg az angolokkal sól 
a hitrokonság érzete egyre mélyebbé vált. Bizonyítja 
ezt 1702-ból ~gy é~deke9 fÖljegyzés a kolozsvár i Uni

. tárius KollégIum történetében: A latin nyelvü bejegy
zés magyar ford ftáSban a következő: Hódolat Báró 
Page;t Vilmos ÚI" érkezésére aki az Ottomán Port.á~ 
nál. dicsőségesen uralkodó bl'iÚlIliai Királyi Ofelségének 
legkegyelmesebb és legjáratooabb Követje miközben 
?- karlovici béke S7..Cl'encsés megkÖtése után: mi nt hazá
Jába visszatérő, ErQélynek más városai között Kolozs
várt is igen óhajtott fJlegjelenésével szerencsélte tt4:! 
jűnius 5.-ik napján 1702. évben. í ratott az Unitáriusok 
hires Kollégiumában_ ugyanazon a helyen, Kolozsvárt 
1702. évben". " 

t . . -, 

Péter Lajos 

Evangélium fényénél 
ll. Kor. 4.3 v, " Ha leplezett a mi 
evaflgéUumuflk, azokfl4k leplezett, 
akiket a vlldg gondolkozása vakított 
meg, hogl/ ne lá.tSák a K r isztus di.
c,ö,ége evangéUumáfl4 k "Tagl/ogását. 
aki o.z lsten képe," 

A fenti Idézet annak a Pálnak a tollából származik, 
akit az I. Korinthusi levél 13. részének a mondani
valója tesz a kera3Ztény világ egyik legnépszerubt> 
apostolává. 

T udott dolog, hogy Pá.! kora legnagyobb fOl'radalmá
rainak egyike, aki hol legál!san, hol illegálisan hirdeti 
a krisztusi evangéliumot. Ha végig ol vassuk az apos
tolok cseleked4:!telr61 5zól6 könyv második részét, amely 
életéről é~ múködés~r61 tudósit, azt lát juk, hogy ahol 
csak megjelenl'k, mindenütt zavar és vkizály támad 
nyomában . Azonban hamarosan meggyőződhetünk al"
ról ls, hogy a baJ nem Pál terrpészetéből adódik. Annak 
előidézője a vallásos közösségek passzivitása, amelyek 
bár várják az új éS és új föld megjelenését, de rossz 
szemmel ·nézlk azt, aki ennek érdekében velük is le 
aka~ja vetkeztelni az ó-embert ru tö l akarja öltöztetni 
az ujat. 

bmeretes, hogya korabel! zs!dóság életét II törvény 
és oa hagyomány Irányft,ta. 'Pál a mózesi törvénnyel 
szemben egy olyan uj törvényt népszerfisft amely félN' 
állit ja a rituál is szokásokat JI az uralmdn levő pa!?1 
rendllzerrcl szemben II krlS2ltusl hit világmegváltó 
e~ej~ről mnit. Ez a megnyllalkozás Jegalább olyan 
sulyu, mint Jézusnak az a klje\4:!ntése, >hogy lerombolja 
a I.f:'mplomot, de harmad napra föléplt! azt, s Igy ért-

hetó, hogy benne is olyan forradalmárt látnak, aki 
Jézushoz hasonlóan, méltó a szeretetre, 

A II. Korinthusi levél, amely egy újabb látogatását 
kivánja előkészíteni, elsősorban a megoszlott gyüleke
zet újm egységesitétsének a szellemében születik. De 
főleg a levél 4. része má3 IrányU törekvéseket is tar
talmaz. Itt az apostol kifejt!, hogy 6, mint többi apos
tol tá:rsa az igazság útját jál"Ja s ezért az Igazság nyilt 
h irdetésével ajánlja magát minden ember lelkiismere
tének - az Isten színe előtt. De, ha mégis leplezett 
a mi evangélIumunk - mond)a - , az azoknak lep!e
zett, akiket a világ gondolkozása vakftott meg, hogy 
ne lássák annak II Krisztusnak az evangéliumát, aki 
arcán az lsten képét hordozza. 

Pálnak ez az Idézete az 6- ái a ,középkori teoJ6giá~ 
nak a világ kettéo.sztottságának képét tükrözi, amely 
Isten és a sátán emberért vívott küzdelmében jut é r , 
vényre. Ez oli. régi és dogmatikus álláspont sem a mai 
kOi'szellemnek, sem a ·mai ember igényének nem felel 
meg, de nagyban el6seglti az evangélium homályban 
tartását, vagy amint Pál mondja, annak leplezettségét. 
Ugyanis evangélium, - az örömüzenet - nem arra 
vonatkozik, hogy Isten és a sátán harcából az az ember 
kerUl kl dladlllma:>on, aki hisz Krisztus vérének en
gesztelő áldozal! érvényében, hanem arra, hogy a sza
bad akarattal gondolkodó és ltélő tehetségge! meg
áldott ember már Isten munkatársaként múködhet 
a tökél4:!t.csség elnyel'éJében. 

Kelemen M iklös 
hódmezővásárhely i 

lelkész 
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Egyháztörténet; m;n;atűrök 
1. 

Bölöni Farka> Sánaor €sUlk·Amerikai UwÚis cimü 
munkája o!}'zm időálló mú, amelyről a múU évi hir
lapok is megemlékeznek. Annak idejében Estel Fer
dinúnd Cóherceg a tiltott könyvek közé SOl'Ozta "el
olvasása csak jogosItó levéllel engedtetett meg" - mint 
Jakab Elek Kolozsvár története c. munkójónak lll. kö
tetében jelezte. Annál nagyobb unitárius önérzelünk 
az igen jeles író valódi sikere tekintetében, mikor Sze
chcnyl lstván levelének szővegét áttanulmányozzuk. 
A "legnagyobb magyar" írta B. Farkas Sándornak 
1834. szeptember lO-én a ;!izerzöne'k, hogy kimondha
tatlanul kellemes pillanatokat élt át a kitűnő mú el
olvasásakor. "Bár lettek volna órák, napok! De kézbe 
véve a drága könyvet" többé nem tehelte félre. "Hála 
n Mindenhatónak, hogy az napvilágra jött" ... haszn.1l 
honosainkra felszámíthatatlan. Am j6, mivel telidesteli 
van, / oly világQSa11, annyi érdekkel. és oly kímél ve 
közöltetik, hogy az áldott mag, mely belőle hull, még 
ro&s:z.abb földbe is ki'kelne, amilyen a mienk. A nekem 
ajándékozott példányt - ,írja Széchenyi - "a legked
vesebb kincseim közé számítván: nem szünendek meg 
e közhasznú munka megjelenéséért legfon'óbb hálával 
viseltetni, mert eddigelé ennél hasznosabb és szebb 
ajándékkal tudtomra és meggyőződésem szerint senki 
meg nem tisztelte a magyar hont és királyságot". 

ll. 

Jakab Józse! .jszengericzei) unitárius lelkész Jakab 
Elek országos levéltáros testvéröccse volt. 1821. októbel' 
29·tó~ kezdve hClSszú időn át Brassai Sámuelnél "volt 
ebédJe és vacsorája", G<ittingában fizikát és matema
tikát tanult. 1847 elején az unitárius egyházban másod

és teológiai tanárságra jelölték. 1848 elején 
többek között Angliába is Ubazott, 1848 

vissza és szeptember 10-ép papi 
novemberben már tüzérezred-
18-án a mogyorósi ütközetben 

Unitárius szemmel 
M.\I egyre többször találkozunk a "korszerű" szó

val és a korszerüségben jelentkező problémával. 
Korszerüsitenek egy-egy épületet, iskolát, kórházat, 
hivatalt, szórakozó helyiséget _ azért, hogy jobban 
megfeleljen a tökéletesedés útján járó ember igé
nyének. 

Testvérlapunk, az Evangélikus ~let egyik közeli 
számában, Kiss Péter tollából egy igen tanulságos 
cikk látott napvIlágot "Korszerú-e a keresztény'" 

.. k 1" gun. eimen. Bár a cikk a kereszténység lényegé-
nek Ismertetésében sajátszerű evangélikus álláspontra 
he.lyezkecHk, mégis cgyetértünk vele abban, hogy egy 
s~ünet nélkül fejlődő társadalomban és egy változó 
vLlágban vagyunk k eresztények s ma már igen so-
ka.n rádöbbennek, hogy a keresio!:iénység lemaradt a 
feJI6dés vonaláról A . . clkk szerint a keresio!:ténységre 
;,~ ~. ~~lki ~eghasonlás Jellemw. A Nobel-díjas an

LZ ust Idézve mondja, hogy lelkUnk egymástól 
elszigetelt: e"uik 1,10"-"'" .... n az a kereszténység rejt6zlk, 
amelyet csak vasárnap és csak a templomban hasz
nálunk. Hétköznapi életünk hordozója lelkünknek 

• tJNlTARms eLET 

rogoly le!t, mint lIyent Becsbe vitték, majd Mantuflt>a . 
Az osztrak hadseregbe sorozták, de onnan megszökölt, 
Genuába me,!"t, ahonnan más emigránsokkal Görög
országba kerult.. Itten váro.;i tanitó volt egy ideig 1851 
végén :Sziriába tanárnak hívták, miután Athénbén Ul
nári vIzsgát telt. 1853-ban upja megkísérelte az um
nesztia kieszközlését. Honvágy gyötörte, beteggé tette, 
~.or.~'asztott.a napról napra. Orvosai Nápolyba küldlék 
udulnl. Odautaztában egy sziget kikötőjéböl írta utolsó 
levelét fivérének. Izente, "ha több levelet nem kaps;.; 
tólem, jele, hogy meghaltam". 1855·ben Nápolyban halt 
el. ~lvál6ságát. bizonyítja, hogya nagytekintélyű lon
dGm bölcsészeti társaság előtt annak Idején felolvasást 
tartott. 

III. 

Sz~ntáb!'ahámi Lombard Mihály Imakönyve már 219 
éves. Alexius Horányl híres munkájából, _ ahol lati n 
szövegü életrajzot közöl Szentábrahámirói - , kétség
telenné vált, hogy az imakönyv első kiadásAnak ideje 
1746. Mint Horányi közli, akkor is névtelenül került 
nyomtatásra ... "su presse nomine". A nevezetes mú 
első kötete Bécsben került kl .a nyomdából 1775·ben. 
A harmadik kötet, amelyikben az imakönyvről beszá
mol H~rányi, l777-ben látott napvilágot. Itten is ugyan
ezon Clmen hozta a tanulságos ·könyörgéseket a kolozs
vári nyomda, mint később 1826~ban u. ,,soJdéle szűk
ségeinkhez alkalmaztatott Könyörgések melyekkel 
minden rendbéli ember naponként, mint az idők és al
k.almato.sságok változnak, minden botránkozás nélkül 
gyakorolhatja magát az Imádkozásban." - Az ujabb 
.kötetben nevének .elhallgatását így indokolja - "nem 
magának a'kart hlrt, 'Ilevet szerezni" hanem tégedet 
kívánt segélleni" a szerző. Majd foiytatja: Akármi 
szükséged adja elé magát, ámbár háborodott elmével 
légy - is. Légyen előtted példa, a melJy szerént nagy 
alázatosságban beszélge.>s a te Isteneddel", 

Dr, Zs. 1. 

másik fele, amelyben fölsorakoznak a természettudo
mányos ismeretek, a világnézet, a szaktudás és a mű
veltség. A lélek haladásának ez az állapota idézi elő 

a kereszténységnek és a tudománynak kJbékithetet
lennek látszó ellentétét. Ma már a kereszténység nem 
lehet haladás-, fejlődés_ és tudományellenes, mert ak

kor megszúnik Isten akarata szerinti kereszténység 
lenni. Teremtsük meg a hit és a tudás harmóniáját 
- hangoztatja a cikkíró. Ehhez csupán csak annylt 
szeretnénk hozzátenni, hogy szerintünk a harmónia 
megteremtésének alapvető föltétele a kereszténység
nek jézusi alapra történ6 visszahelyezése: azaz a 
dogmák fölszámolása és a már Isten munkatársávti 
vált ember lelki szabadságának az értékelése. 

Mi ezt tartjuk fontosnak, mert a kereszténységnek 
a tudománytól való lemaradása és a ke resztény em
bernek ebböl fakadó meghason lása nemcsak a tudo
mány hatalmas e16retörésének, hanem elsősorban a 
kereszténységben jelentkezó dogmal kötöttségeknek 
az eredménye. A Jézus ajkán meghirdetett keresztény 
program: "Legyetek tökéletesek" a kötötbégek föl
számolásat sürgeti. Ez mutat utat a korszerütlenné 
váló kereszténységnek a korszerűvé válás lelé! 
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A három fenyő 
(Költői elbe,~élés) 

Régen törtent hogy a szelek szárnyán hát'om kis 
C yómag érkez~tt és lehullott Izrael földjén. Rügyet 
J!~tottak és olyan hac.almas rákká növekedtek, amilyent 
riJán látni e fajtában. 

Teltek az évek. A fenyők nötte~, bár 8?k akadál? 
állt út jukba; szokatlan volt ~ talaj és -ól vIdék ~ghaJ
lala se nagyon .kedvczett ne.klk. A szomszéd erdo ma
dár.kál néha felkcresték, meglátogatták őket. Ezek az 
alkalmak ü~nepn~p számba mentek a fenyőIméI, ha 
kis vendégt!lk ágaik ra telepedtek. 

Húsz-harminc év is eltelt közben, s a három fenyő 
hatalmas egyenes törzset nevelt. Lombjaik között sok 
kis madárfészek talált biztos menedéket. S eltelt még 
egy fél évszézad. . 

Egyszer egy <favágó é rkezett, hogy egy pár fát kl
vágjon a szomszédos lJlezóváros asztalosa szám~ra.. Sok 
cédn.l.S dölt oa földre, miként társai nagy szomoruságára 
az egyik fenyő is. Az erdő rnad~:kái is. elkesered~k. 
Egy holló megkisérelte, ihogy kozbeléplen, de raJta
vesztett. Aztán már senki sem vitatkozott a madár-
rnenedék pusztulása miatt. .. . 

Egy fülemüle, amely tollazatával konnyen tItokban 
tudott maradni bátran követni kezdte a favágót, hogy 
lássa a Celáldo~ott fenyő sorsát. A kis madár sokáig 
távol volt. Társai is már elveszettnek hitték s a két 
fenyő panQSzosan csüngette ágait - midőn egyszer c.>ak 
megérkezett a kis hírnök. Láttam - mesélte - csodá
latos dolgokat láttam. Megérkezvén egy ,köztisztelet
ben áUó iparoshoz, kinek neve József volt, a fenyőt 
feldolgozták szép egyenes deszkává s a mester egy ki
tünő jászolt készített belőle, Egy Bethlehemi gazdag 
fogadó.> megvette és jelen voltam, mikor helyére tet
ték azt egy jól védett istállóban, hol sok jószágja pi
hent. Mivel az idő rosszra fordult, egy· két napig ott
maradtam, s már éppen azon gondolkodtam, hogy 
visszatérek hozzátok, midőn egyszer csak tárul az ajtó 
és egy boldogságtól sugárzó arcú emberpár lép az is
tállóba. József - mert ő volt az - felkiáltott, az egyik 
jászoIra mutatván: Jőjj Mária, helyezd el a kis J ézust 
ebben, huzen ez olyan pOmpás hely, mintha csak neki 
készítettem volna. Meg kell mondanom - folytatta a 
kis madár - azért kellett őt itt a jászolban elhelyezni, 
mert nem volt számukra 'hely a vendégfogadó háznál. 
Felszállva az egyik gerendára nem tudtam levenni 
szemem a gyermekről s ugyanígy csod,'llta őt min
denki, aki megpillantott ... - fejezte be szavait a kis 
bátor hirhozó. 

Eddig az első fenyő története, s a két testvér lassan 
felemelte csüggedt ágait. 

Jó pár esztendő eltelt ezután is. A két fenyő óriá:.lsá 
nőtt és ~k száz égi madár talált menedéket ágaik kö
zött. De nyugalmuk>at újra megszakltotta a favágó 
rideg fejszecsapásah·aI. Miután megvizsgálta a két ha
talmas szálfát, baltáját nekivetette az egyik gyökeré
nek. s az fájdalmas dörrenés.seJ hullott a földre, honnan 
rövidesen elszállították. Egy kl .. poszáta megbízást ka
pott, hogy kísérje el a kidöntött fát és tudakolja meg 
további sorsát. Hosszú út után a fenyőt eladták egy 
galileai tengerparti városban, Tiberisben, egy hajó
ácsnak, aki 'Íelhasználta azl, több társával együtt egy 
hal~zbárka készítésére. Kevéssel azután, egy 'szép 
nyán alkonyon, már használatba is vették azt. Tizen
három. ember slllllt a h.aj6cskába, hogy átkeljenek vele 
a tó tulsó 'partjára, melynek vizét most csak szelíd fu
vallat borzolta. Az, aki a társaság vezetője volt a hajó 
végében helyezkedett el és rövidesen elal;;dt. De 
amin~ az itt gyakran megtörténik _ egyszerre hevoo 
szélVIhar támadt. A hajó utasai rémültcn menekültek 
,::ezetojUkhöz, s Jézus néven szóHtgatván, felköltötték 
ot. O megnyugtatta barátait és nyugodtan végigtekin
tett a tomboló hullámokon. Kev' -- el azután a vihar 
elcsendesedett. 

Miután lecsendesedett a Természet, a kis poszám 

lizárnyrakapotl és hozLa il hírt II megmm~ldt (enyö
testvernck, a mely döbbenten h.."\llgattn ot v~glg és re
ménykedve kezdte latolgatni, hogy ö miképpen talál
kozhatnék e esodálatos emberrel. 

Néhány hó~a.l?pal később az utolsó fenyöt ls kivág_ 
ták és cgy vorosb~gy által titokban kisérvén, elvlHt':k 
Jeruzsá}cm'?C, 13. Covárosba. elénk kiváncsisúgg."\1 varla 
a fenyo, ml lesz belőle. Vajon asztal lesz-e belole és 
a Me.>ter tanítványaival rajta logja-e elkölteni tápJá
lék~t? Vagy. ~sábo~ba vágják és a tűzön lángolva ö 
fOgja melegltnt esténként Jé-J;US tagjait? Végtelennek 
tűnő várakozás után fogták és törzséből hatalmas ke
resztel ácsoltak. Két6égbeesettcn latolgatta (I fa ohogy 
ő már nem lehet annak az Embernek hasznos' tárgy. 
Allandóan erre gondolt. Elkészittetvén et.sz.állították e 
római . hatruágok számára fenntartott félreeső helyre, 
ahol több kereszt-társa mellell már-már úgy látszott, 
teljesen elfelejtkeznek róla. 

~gy. reggel - egészen 'korán - II raktárhelyiség ka. 
pm kitárultak. és ikatanák. ragadtá.k meg sie~ve a ml 
fenyökeresztünket. Kivonszolták társai közül és fel
emelve durván egy halálraítélt embet nek a vállára 
dobták, kinek töviskorona övezte homlokát. A kiséro 
tömeg orditozásá'ból a fenyő harlUlrosan mcgtudta kis 
vörösbegy támával együtt, hogy ,ki a szerencSétlen' ei-
ítélt. Oh, mennyire szeretett volna oa kereszt most már 
pehelykönnyüvé válni. FélútOn a város és a vesztőhely 
között az ítéletvégrehajtó k'apitány megállitott egy a 
mezőről hazatérő parasztot és kötelezte őt ·a keresztet 
továbbvinni. Ez szégyenében minden rost jában nyögött 
és nyöszörgött, Csak akkor enyhült meg, mikor a rá
sze gzetl Jézus így suttogott neki . .. "A békeiség jel
képévé fogsz válni az emberek között .. ," 

Kevés idővel később a vörösbegy, az erdő kis lakói
nak követe, a keresztfára szállott, honnan napnyugta
kor diadalmi éneket zengett bele a leszálló éjbe. 

BajOT János 

nz amerikai unitáriusok és a "Selma-i lal" 
Az alábbi szöveget Leon C. Fay - az Amerikai Uni

tárius Universalisa Egyház lelkészi oszályának vezetője 
márdus 19-i körleveléből vet';ük, amelyet kolJégáinak 
küldött: _ 

eppen most tértem 'vissza Selma, Alamaba rendor
kordonoo világának Jidércnyomásoo valóságából. Lelké
szünkre: Jim. Reebre emlékeztető istentiszteletre ~
tünk, és hogy elkö telezzük magunkat an.nak az. ~gy
nek amelyért ő meghalt. Jim halálával a Selma-l Jele· 
net' erősödött és a "Selma-i Calnál" való szembe~állás 
hihetetlen, de erőteljes valósággá . vált, Bárr~1l1yen 
volt is lelkészeink orientációja eddIg, most hIrtelen 
kristálytiszta üggyé váll. Ha az ember kísérletei, hogy 
a szabad hit jelent&i!gét bangsúlyozza,elcsépelt~vá.t
tak, Selmában hirtelen "a szó hússá", eleven valos.ággá 
vált. Mostanig nem lehetett tanúja az e.mb~r Ilyen 
durva mcgvetésnek amellyel egyik. ember Illel! a má
sikat, még ha ugyánahho:.~ fajhoz ta.rt?zik is. Egyct 
tudok bizto;.an: vis.5zatéresunkkor egyikünk sem volt 
már ugyanaz a lelkész. 109 kollégát számol,?m ":l.eg, 
aki veJOnk volt Selmában koJlégák kontmensunk 
északl keleti és nyugati rés'zéről, sőt Honoluluból és 
HawaiibÓl is. Egyre özQnlötte.k. De még ha esetleg 
utthon voltunk is templomaInkban, tudom, mi.ndnYájan 
Jimmel és a Selma-i néppe.l voltunk .~ mu.!t hél~~t 
Tudom azt is hogy leJkészemk és népunk tobb m 
egy évtizedes' déli m unkájának nem kis része v:ll~
ban hogy ami most délen van, lehetövé vált J' 
hog~ templomaink a nyilván~s tagság ,:"cllett fOglaltaJ~ 
állást ... Ami bennünket mmt vallási morgalmate~_ 
különft mindenhol az makacs állásfoglaláSunk az 
beri méltósiig melíett, amelyet tettben és slóban egy
aránt megbecsillnek ... 

UNITÁRIUS eLET 11 



PVNKCJi>D ONNSP!:N ccmplomalnkb,n 
az 'Slentl5~tclel kerel~ben Uf"I·,.,csorl1osz
l:is ,'olt. 

PSTHO ISTVAN pilspökl helynök mJ
jus ~l).lIn <.I,'. Nyl .... -cly Gl'za e. IUk/ir IlIr_ 
s:>Ságab.,n IIIf'tOtl" mes: II~ lI"enk"'nl szo
kásos ('speresi "I:ts,;tálll!OI Polgárdiban. A 
d<!lelolttl stenlls.ucletlszolg.ilatol ls ti ,.~ 
gezte Al ISlentlszteletel kÖ'·Cl<'1 kö~Yü
lésen a 1I~'tIlekezt1.1el n~ eS~'hdzköM~CCI 
o!rdekl<'l Ugyckel Ulr(l~,,,lt,, mCl1, tolm.i
csol"" n mejelent<.ben nk"dM)'()70tl •• ,-~ 
rencz; Jó;,;>;('! c. t6~ondnok fld"özlele:t is. 

JUNIUS l-t<n dunnpamJl szÓf"l'án~·unka1 
hicollntla meg PI'Ih6 Ulvdn pUsp-llkl hel11-
n/Jk, aki a szórvdny Id6Slenl k&dkelJ;Ö1 
fOI)Ulott mesbeszt'It!-sI, 

EG\'HAZt KCJZOSS!:GONKE7 ~rlnttis<:>
rozatoS éVfordu lókróI emlékC!7.ett meg 
Ferenc: JÓ1.Sef f6gondnok :11 Egylulz.körl 
Tanács legutÓbbi Olés~n tn nott megnY,lt.) 
benéd.l'ben. Szeptember 2Q-.in lesz husz 
é"e nnnak. hogy vlltighlnl ntyánkfta: 
BOrlók B<l11I meghnlt, Mini Ismeretes. 11-
letékese k New' Yorkbnn pihen/} hamv:>l· 
nllk hnza.z.'\11ft~sfit t e r vezik AZ ~vrordu
lóról egyházunk l~ m<':l\ó .keretek közölt 
s~ándékozlk megeml(lk eznl, 

!56~-ról jegy1! fel F!1$tleh LIkinez egy
koli kolor.$vtili I'tlrosbfró, hogy Ddvld 
Ff'rene 111. lstens"'gel nyUtnn hirdette a 
l<oI07-S"fili nngytemplol\1 S7.ó~z<':kér61. 

l5ti1-ben jelent meg o .,Oc f,~lsn Ct "ern" 
a~ "Tgnz és hllntls tudományról" szóló 
latlnnyelvü mil Gyulnfeh<':f"I·tl.rotl. - tról 
magY1lr. lengyel <':s olaSZ ncmzettségüek 
'01~1<. s Igy II könyv blzvfist teklnthetti 
az unlttirlzmus I>cmzct.közl jel1egü 
megnyllalkozá$nllk. 

Véglll I!HiS. az unlt~liusok nagy eszten
deje: nég)'szAUldos évfordulója IInnnk. 
DZ unlttilizmus egyhdzl szervezeU for
mát öltött. 

SZAMOSKOZI ISTVAN dunnmellékl rd. 
pllspököc 50. nOletésl évfordulójn IIIkIlI
mából ~lh<'l Ulvón pOspöki helynök me
leghangú le,·élben Od"özölte, A pilspök 
szl"élyes köszönetet mondolt nz Od"özlé
s<':n. 

E helyen ls tisztelettel kÖS7.öntjOk a 
dl:nllmellékl reforrntitu$ egyhh,kerUlet 
érdeme.; rőpásztor~t és l'letére, lsten ál
dásál k~rjUk. 

DR, BERESZTOCZY /lf/KLOS prépostot 
az Ol'l>zággylllés nlelnökét lll. OrsUillo, 
Béketanács Katolikus Bizottságának f6-
titkártIt 50 szOlctésnapjn nlkalmábÓI n 
Munka. 'trdemrend aranyfokozatá"al 
tllntett<':k kl, A magyar békemozgnlom 
klmngaslÓ i!gyházl k~pvlseltiJének ml ls 
gratulálunk <':s tová.bbl munkásságához Jó 
eTÓt és egészséget kivánunk. 

PlltlfiLE KAnOLY'r tS CROc) GYU
LA r a7. evangélikus teol6slnl nkldcmla 
PfOfcss?ornh május 31-én nz Evangél1kus 
Teol6glal Aknd<':mla ünnepl OIés kereté
ben n teológia! tudomdnyok doktorá.vá 
""ntta. Adoktordló kllrl hntározat bejc
I(>ntt!se után n doktol1elöllek felolvnsták 
s7.ékfoglnló ~nnke~üket. majd a ha_ 
gyományos dokIorrAfogadás aktusa kö
vetkezetl. EJtYhá7.unk .képviseletében nz 
Gnnepl Oléscm Peth6 Istvtin pUspök 
velt r~s7.t. Az új doktoroknak akik 
a1 elmÚlt évek során n vendéllMt6 e"nn
géllkus nknd~mldn cgy{!$ unitárius 11'1-
k~1növend~ke\nk oktAlásában és ucre
tettelJes lrányltáSt\bnn a tcstvérl egyOtt
mOköd~ S1.el1em~ben levékenyen ré!;~I
"eitek - ml t~ ~l\IVb61 51rntulálunk <':s pA
Iytijukon további Ojobb sikereket klvá
nunk. 

AMERIKA' A Washlnl'llOnl .• AIt Souls 
llnhalian Churrh'" IClkt'!l>.e: D. C. Dun
COn C . lI()whU t elfogndta " Hnmer l-1< 
ROw ne"es amer1k1l1 könyvkiadó cég 
ajánlo tát n Selmliban mflrtlrhoh'11t holt 
J , Re<'b unlttirlus le\k~5Z ~Ietral~ának 
nwltlrá5tirn. 

ROMAN/A: Dr KIss Elek kolozsvd" 
unitárius püspök Szabd Arptidot mrur.od
lelk~~~ n",",ezlC kl D kOloZ/lvtirt elll'
h':eköUéghez. 

PETER LAJOS ny, J.H. tanár - ak.! Cd
<'III ls már több IlIllnnyelvll unltárl .. s 
eliCYhblrodalml mOve! IIltelett tit Itkere
'<Cen magynr nyel"re, - ezldOszerln t Oá-

HÍREK 
"Id ~'erene és Blandrllla CyörJ:~' egy kl!
zö~ eMol6 koJny\'ének fordltfis~n dolgozik. 
A hon~'" 15-69--blil "nlÓ s abban -'Jah'r 
Gydrg" wltlenbergl I<'OlÓlllrli proCrssl.Ot' 
clh:~nók Imé •. et! hltd,·1 lámndtisti"II nd
nak (ol,.",""ngu "álnnt. 

IlR. MIKO IMREN!:K II Bomtin N~p
közlársnsfilll Uni tárius EC)' ház ujonnan 

nH'll,'tilaSZtOIl fŐi,londnokán:lk válllS1 tá· it 
n Rom,ln VallásUEtyl 1I1\'lIIal mC8eN'l~l1ett ~ 

s a főgondnOk a hivatali C".\kUt lele1l,' 
- Az uj főgondnoknnk egyébként oz el
mÚlt ó"ben több unll.irlu~ "onalkozAsu 
közlclnénYe jelent meg n hcl ~·1 MjlÓ ho
sábjaln, .. Városba k!v!l:nkozó CIIIu" dmen 
BöllInrtil Irt, "ÚJ el'" n mrnckon" Toroe
kóróI SZÓi. - Az eltizt'i az .,Utunk". 8Z 
utóbbi n nD.gy muln\ .. Korunk" c. folyó
Irat l",~ti bjaln jelent meg. - Sajtó nllltt 
filló lanulmdnya .,A rög Illott es a "ög 
fö lött'· Nehnl Ualá~_~ FeT'Cne kl,,1Iló [r ..... 
p"punk egykori otthon~ról. Mé~1.kl'iről 
s7Ól. Készen án II f6gondnoknllk n •. Ko
runk'· Slámárn Irt tanulm~nyn I~, :Imely 
II demokratikus szellem eg yik jeleS lill,,
r~jé"el : Bölön[ Fa"kns Sándo"r,,1 (o-'ll,.,l, 
k07-lk , A t"nulnlfiny megJelen<':sénck III 
nd Idős7-cn1sége t . hogy II folyó <':1' d e
cemberében lesz a ne"cs mnelika! ut,nó 
s7111etesének 170, é"fordulója A ftigond
nok egyébként jelenleg egy Emlncscur61. 
a kiváló r omún költti ról SZÓLÓ könyv IOI~ 
dit.isl", dolgouk. A kön~'V szerzőle n 
n!;mrég e lhúnyt Cnllnesell akad<':.mlku~. 

KRIZA JANOSROL, n~hal nagynevű 
népdn1.gyüjt6 püspökIInkről értékes kön yv 
jelent meg a közelmúltban Romántáb"n, 
- A könyvben K liza szemNy~hen Anla/ 
Arpdd. a költöt. PARAGO JOZSEF' o 
..Vadl'Ózsák·' gyüjlt'ijél, Szabó T. ArrII" 
anyelvészt meJlatja. 

PAPI BEKEGYOLES volt Jún!\ls 4 -én 
n budapesti rer. e,·anj:Céllkus. orl hodnx. 
unitárius és Izrnelila lelk"'~7.ek r61z~r('. 
nl. új Városháza nngyterrn,.,ben. - Lehel 
Miklós a M . T . 1. szerkesztt'iJe lano tt 
nagy érdeklódéssel kfs<':n e16rodd,~t a 
nem1.etközl helyzet Idöszerü kérdé~elr.:sl 
es a békemozgalom feindatairól. - R"'~z
letesen roglalk07.Qtt II vietnami háborúval. 
s ezzel k8pcsolatosnn az omerlknlak kl
méletlen agressdv polItIkájávol, mnJd ro 
HelslnkJ Béke Vllágkongress?us Jelent6-
ségót méllatta, - A2 elt'indásho7. sulmo~ 
hozzászólás volt. 

DR. ZSAKO rsrVAN ny. hlnzgató fí!
orvos érdekes eltiadást tnrtotl az Or"o~
l örténetl Könyvtár elóndássoroUlttlnak k e
t'etében, magyar klvtilóságok elmebnjos 
leszármnzottalról. 

HOGYES ENDR E utcai templom pUn
kösdl Isren t lszteletc'n TordaI T H.I(l r pres
bfter Tordai BorbéllJ Pdl orgona1<j,~éreté
ve l Hllndel "Largó"'-ját és Mozart Ave 
Vrrum" e. művét jág,.Olta hegcdan. -
mllv<':szl hegedü és ors:onajáték mély hn
Hist tett agyOlekezet tngjalra. - A hú~
vl'1I Onnepen Torday Tiborné néhai Ab
rUdbányai Ödön Kutor Ferene által llIe~-
1(,nésl\ett mIlvét énekelte Toronl Boroély 
Ptil orgonakiséretével ug.)lanc~Ak nngy 
hatással. 

Az angliai Hlbbert .Journal e. te01ógla l 
~ filozófiai sremlében - szerkes:r:!.1 H. 
L. Short az oxford! unitárius Manches· 
ler College Igazj!;'atója _ Ferenez JÓzsel 
részletesen Ismertette dr. ES?e Tamás: 
A PraXIS pietails magyar tordllásnl e. 
lanulmánytit. Az emllte1\ ma a'l, a.ngUnl 
'Puritán mozgalmakbnn játs~oll JelenUls 
szerepet, 

ROMAN / A . Dr. Kováes LIt jOlI leol. 
pro/esswr, egyh6.zl f6jegyz<'l. részt velt 
aprállal keres7-tl'ny békekonferencta 
ejlylk tnnulmtinyl blzottságánnk május 
hÓ v<':/i:én az ausztriai evangélikusok 
OdUlőjében tartolI U1él'én. 

Halottaink 
Mlkó Jóna/ al'l.in1<flll 1~ ~v(>, korában 

meShlllL AprlUs 20-án hc1l'e~tt'k ÖTÖk 
nyugnlomra a r;!koskcreSzturl köztemetó
ben. Du~g6 ~gyháUnll', s~elld lél~k voll. 

1,"$:al I'dln,' KI~/i:~'öTlty Annn <':!elén~l: 
CG ,-I k. ~,'(>ben mejl.hnll Mtij"" 19.-f" .1· 
I~ (>zt~k örök nyut::nlo mrn II kispesti uj 
u'l\lclőbrn. lIU,?11 Jtinos lelké~1 /11011\:11,,
,,1" ,,1,. A'I, ftldo.ntoslelkü hh"cslti". .lK 
{-d.C>lnny" pt'ldnk<'!><:' "nll Kn,>",I Pfil pe.;, · 
1(,.Ii"ct ell)'h"l.k/J:r.<>~lIilnk pl'n'l,Itil"nokll :..,. 
1""'('Il'-'1 6 5,/i8z Jáno.: polgtinH lelk(>u 
lei<"~~FlI' ... dcsnnyjtil ll~·ti .. wIJa :IZ elhunyt_ 
blln 

K. S:Il!l'nldr" "Ikló~.,,' Qe<;"y Julln ,,<"
hal Stnthmftry Mlkl6s S1.e):!edl ejl.yt",·
kllM':-sUnk l',;t~'k" rl b"7~') pó'm."I,."oktinnl< 
"7."egye mtij\l~ IS_cn S'eJ:,-'<Ien elh"nyt 
A ~~"R("(\i Ilelv IIrosi 1<'n'ctÓb"n m/iJus ll-. 
to .. hely,,~.('1< öri,lk nyugnlomra. 

l~r, Jnl:at>htl =lI ZlIpmo"d IWÓt:~·~ze~u 
'61 ,,\'es korában Budllpeslen mellhal l 

Clée, 1::I<1'",1r ny, Il/a1.lInlÓ Mm(!mök ~~ 
"\'es kurába n ~-els6«:ödön meghnl1. 

Sdrl JÓl!!!/ n run~~gy"rmatl egyhti"'kOz
ség presbitere élei ének 69 é,,~ben lIulla
n'llIe" meghalt. A rákoskeres"'t'lrl ul 
kilzlemelllben helye7.t~k ÖTÖk nyugnlom
rn Bajor Jdno$ kacso,'dl lelkés", 8zolgfl-
llllfivnl. ~ 

I'rilll Ferene ~",Órvllny~ondnok 63 ~ve~ 
korábnn soroksllron elhúnyt, 

Na911 Mdlon tuzCjjg~·nlTl,nl\ Tm::sbller 
nleflhnH, A7. elhúnylblln Hom ok! 1,1I) 0~ 
". tu.,.05gy" ,·mn\! e{a'hflzközs~gI. gond nok 
~ógortl l gyd~7,OIJa, 

AJtlllI ~slll,"Olld I< Oe50,'(\on meghalt. 
E"flqll.>reellt ClI"ItI.,c! p;\takl Annn (>I~

tének 87, ('<v"'bcn elhuny\. Egyházunk 
r"gas."kodÓ. tildo?,/ltos t ngjn "oH. - 1\1;1 .. 
lu .. 26-án hel~'(" , I<':k öröll nyugnlomrn az 
Újp,.",t-ml'llyC'rL lemelőben Bencze Márion 
1e"lké~z szol~dlntáva!. 

IiI Ul/t'r G~=a gép~s7.mérnök " kolozsvári 
1'0l!1cehmknl Intézet tnnflrn. n kol07-svlid 
"{1művek v Ignzgalója. az ottani egy~ 
hti zkö1.Sé~ voll keblll:>nácsosa 69 é"es ko
r(,bnn Kolo:l:$\'árolt mejl.halt. A Házson
gárdi temetóben nagy r(isz,'ét mellel1 he
lyezték öN'lk nyucolomr/l Rosl1ls Déne~ 
lelkész uolgálnlával €:vt\zl!dekkel ezel<'ltt 
lelkes munktit fejtett kl az unltálius 
Ipart tanulók elhelyezése. Irdnylttisa &; 
o1<la\áSII körUI. KIvtiló sznkképret\s~~Ü, 
hDrmonlkus. szelfdlelkü ember \'ol t , Ko
porsójánál a Pol!1eehnlknl In tézet 19az
IllOtósága és tnntili kDrfinBk k épvlseltiJ;! 
mondotl melcghnngú búesúszD\'ak'lt. 
mt'ltatV/l n kJvtlló mtls2akl ember ér<.le
n,elt, 

Béke pora/kro! 

Adományok 
LelkI/SlI IIl1ugdfjalapra be/o/y t 

IIdomdnyok 

Kováes S,lndorné 20 Ft. Sznbó Stindorn~ 
SO. Dutka Mihályné 15, Buksa Attll,'1 10, 
Nyú?,Ó Gytlltln~ 20, Kiss M, ödön 10, Deák 
MlklÓ.~né 20. Fet'cncl. J ózset 30, T. Bor
bély Pál GO. Fekete n. Gábor 10, Szabv 
.Józsefné 10, ld K.1dár Ferene 10, G. 
lWarkollna Alnjosné 20. WeJtln .Jó1.sefnc' 
6, özv. PAli Mlklósné 2, Pn\r1 Jentiné 3, 
Pán Miklós 2, Dr. SAlaez Alndllrn~ 15, 
Cllép Mlklósn~ clhúnyt férje emlék<':r~ 
~O, ö7-V, Balla Istv~nné r"'r'e eml';;kér t' 
30, dr. KeresZles Kál mánné elhúnyI éd,'s. 
anyja eml';;k6e 30. ~7ántÓ B"J.1né 10. 
M~n JÓZSef 20. Ifj. P elhti ISlvll n 25, Bala 
Jónosnó 10, 01<'1 LaJos ~. Medvet LajOS 
10 FI. 

trel"relgazftd$: Lapunk ezé"l I 5z~m.'l
b:ln Jó:~e/ Jdno~ :IdománYIl helyesen: 
'6 Ft, 

UN I TÁR I US Z L Z T 

La ptu lajdonOlI a Magyarol1lúgl Unlt' r\ U5 
EgyMzkör , 

Fe l előS szerkeUt<'l és kiadÓ: Pelh" ,,1" ' 0-
I:vl elti fl zetés l dlj U fo rtn t. 

Dudapesl , IX,. HOgyes J!:nd r e utca 3, 
T á vb,: 1:t7-ltd. Ca~kk9:l: . : SO 5111, 

INDEX: :s SU. 

83.202C•O.:--_--,z"rlnYI Nyomda lludapest 
Felelö8 vezeiti: llolg.\\r Imre Igazgató 
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