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ber utolsó vasárnapja - nekünk uni tári uSze~t~l az úgynevezet! ,.Oszi hálaadás" ü.nnepe. Ezen
soknaon istentiszteleteinkre megterit.!.ük az urasztalát ~~
a ~a~lekezet úrvaesorút vesz, Soks?Or hangoztal~uk m~r
a.,~ a helyen is, hogy az őszi há~.aadás vasa~'naPJa,
ez<:
tendóbo! a Jegunitáriusabb unnep. A ml sze.mfji;~~~~~en a hálaérzés lelki alkatunk legembel"l~b
vonásu és a hMátlanság, minden vonatkozásában, egYIk
legsötÚebb Colt az élet ábrázatán, Van-e még szó .- a
hálán .kívül _, meJ)' egybcfoghatná az ártatlan t}szta
életnek azt a boldog sugárzását, mely l~.ragyog az ed~s:
anyja kebelén megelégedetten, kielégulten sle".d;,~o
arányi gyel1mek arcáról, szemének égboltozatárol ; es
ean-e szomorúbb ann ál, mint amiko~. a gyermek h~á~
lanul utasítja vissz.., a jó szót és az on~eláld,!l6 se.g~to:
készséget, amellyel a szülök: bontakozo !elket, fe,llödo
emberségét vissza akarják tartani a roml3.S, a lelkI sorvadás süppedékes útjáról.
Isten iránti hálánkban nemcsak arról teszünk vallomást hogy hiszünk Istenben, hanem bizonyságot szo;gálta'tunk magunknak arról ls, hogy életünket Is ten ben
éljük, gondviselő tekin tetét Szüntelenül magunkon ér~z
zük. s ámbá r saját erönkből tettük meg futásunk minden lépését. mégis bizonyosan tudjuk, hogy sikerei:lk
\'égsó titka Isten, az életnek és minden erőnek egyetlen
örök forrása. aki gondviselésének két karjával ma is
átölel ve tartja Ul emberi képzelet által Celfoghatatlan
kozmikus világot.
Amikor e sorokat írom, késó este ,'an már. Lecsendesedett és elszenderedett körülöLtem az élet. Napi
s1.á.madásomal még ncm fejeztem be. Számomna a
meditáció órája ez, A nyilOLl ablakon friss levegő
áramlik dolgOZÓ S7.obámba. miközben hallgatom II
csend zsongitó zenéjét. s él7..em. hogy most a legkövetelöbbek lelk.::m vágyal~ lsten kö?elségét esedezi egész
emberségem, Az összekötö vas(Jti hídon zakatolva (9han Pest röl Budára. vagy Budáról Pestre egy von' l!.
Vajon mit visz a szerelvény? Boldog emberek vágn~k
neki a nyári szabarlság tiszta örömeinek, vagy napbarnított, kreol börli. reUric'IWt lelku fizikai 6s S'le!lemi dolgozók érkeznek II fővárosba viss1a, hogy holnall úJjult erővel, kettőzött kedvvel és lelkcscdé!lsel
álljanak be a m cgs'l.Okolt barázdába. hogy építsék
tov6bb s vl/t"ék siken-c népünk életét, Lehet azonban,
hogy a )61 Ismert teherkocsikból álló szerelvény zakatol a hldon keresztül éo; 'Iiet a NaJO'esarnok felé hogy
hajnal ra, mikor ébred az élet, feltöltse a vár~ éléskamráit. Dc akármelyik s?erelvény legyen is. egy
b~7ony~ felőle: az élet. II békés élet, II nyugodt élet. a
b1l';tonsagos élet vonalll ez. Ennek az életnek ragyogó
S7.emaforszeme mulat "S7.<lbadot'· el ő tte 5 éppen el'.ért
van az, hogy a ke rekek kattogás:! olyan, mint valami
I.cm.plomJ 7.501Hlr. A napokban láttam a televízióba n.
h~}. valahnl Amerikába n ifjú egyetemi hallgatók lömege próbált fclt31'tózt,1tni egy VaSliIi sl'.crclvény\..
mely katonákkal és hm·cifelsze.rcléssel sietett a halál
6; a siralom völgye [elé, Lelkemben még Itt vergődik
II gondolat, hogy mllycn fUl'csa ls nz élet é!! nz ember,

miközben dUbörögve rel'.Qnál vlssr.a 3z ég kárpltjar61
egy sugárhlljtásos repülő vijjogása, amint bclehasll a
szendergő vát'os készülő csendjébe. Ta lán éppen ez
vol t az a gép, llmely ho.1.ánk küldöttségét vitte Hel~inklibe, a b éke vllág'kongrcsszusra. Úgy lehet azonban,
hogy boldog fiatalok cgy lelkes c:sopo!'tja érkezik vele
szép fövárosunkbu az Universiadér'a. A hírekhen azt
ha llottam ma, hogy a z eJmtdt 24 óra alatt 121 gép
oldotta ki gyilkos bomba terhét eszak-Vietnam békés
területei felett.
De mikO!: 'lesz már vége? Meddig bart még ez a
fo r rongó, gyötrelmes vajúdása az emberiségnek? Emlékszem még, amikOl' csupa rom, fekete üszök volt itt
körülöttem IS minden. Dc ,milyen más most az élet.
Ez 'a z igazi élet. Csendesen szürődik bele a z est áhítatábl az éjsza.1mi müszak térzenéje a vároc pereméről.
gyárak, üzemek nyüzsgő életéből. A Ho rtobágy ölén a
Keleti csatorna két pal1.jan szabványos távolságra,
mint a szülőott honban a csecsemóágyak, öntöző berendezések motorja beneg, mint a gyermeksílás, traktor húz végig a dunántúli dombok fekete humuszán,
s Dunaújvaros ala tt a rakodó daruk ürftik. az uszályokat, Atdolt, békés, épülő és építő élet. Oh hála néked
Istenünk, ki ily kegyesen bánsz velünk. Milyen j6 is
ez a nyugalom, ez a termékeny, üde csend. Csak
lenne már béke az egész világon. Dc most még keserubbnek érzem Rev. Albert D, Orlandó ~ew-Orleans-i
unitárius lelkész kollégám fáj6 panaszá\., ki a Register
- Leader legutóbbi számában 'arról ad hirt , hogy "em
régen e gyik szombat esti ó rábnn. amikor épppcn ugy
UH a dolgozó szobájában, mint én itt az enyémben.
egyszer re csak atTa lesz Hgyelmes, hogy ablaka ala.tt
a parókia kertjében, egy ismeretlen idegen tőle ahg
pár Jépésl'e gyújtóbombát dob az épületre. s néhány
héttel később a temPlom hom lokza tfmak szines ablaklÍn dobtük bc a házllag k6s.zített bombát, mely kb.
1500 dollár kállt toU az istenház..-íban, J!:s mindez azért.
mert 11 lelkész és a -gyülekezet egy istentiszteleten
megemlékezett James Rccb tragikus SOL'SU lelkés;:
tes tv érü nkről s mett D. Orlandó lelkész az em~err
jogok bátor szószólója több r:nint másfél ~vti"Zed ~ta,
Naponta kapják a lelkészi hIV.:Lt..,1 telefonján a nevtelen brutális fcnyef(etéseket s a templomot és a. parÓkiáI. éjs7A
"lkánként szel-wdtetett magándetekuvek
őrzik, A mel!félemlitetl emberek pedig nem mernek
ol( a templomba menni.
Unitárius lestvél'elm szerte az ol"$zágban! Szeptembe" uto lsó vasj rnllpján templomainkban hálaadó istenli~zteletct tnl'lunk. htennel. az élettel. és a bé~~en
élő emben'el szemben soha annyi kötel('zcttscgunk
nem \"olt - a történelem folyamán mint mostanában,
,Jöjjetek h ,\!: Adjunk hálát mindannyian
h áULs szivvel vidáman
az egyetlen egy Istennek, - az életcL'1
a békességért ts a békeszerető emberekért. Ezen az unitárius Unnepcn.
Pet/z ó IstI/áll
p[ispöki helynök

Az unitárius vallás születésnapja
SUlZ évvel c,,-elött, sőt még ö tvennel ls, sokkal ke\"ésbé lett volna l)foblcmatikUS <l:('; unitárius vallás .Italában bltrmclyik vallás - 3züle(.ésn.tPJót
vagy egy
. ' ·.l.b
O""
'.0""" Minden ,';'\lIaSlIl'lpllo élet" cn vnn
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,
meg la " ' .....
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1.döntő "fontosságu nap, amelyen clőszor I(m, Cl, uJ e~.
é" • l és eZI könnyű az illető \"atJ ás szülctcsna PJá:t:J~e\'ezni. Mai tudományos ismereteink mellett a
kérdés már ncm ilyen egyszerü. A ,vallásos go~dolatok
kiforrott és pontosan meghatározott tézJ.3ekként

:~anl;J.k ki a vallásalapítók fejéből: ha~cm a társa-

dalmi fejlődés során, a létezés alap\'cto pro~I~~áit
kutató ember igényéből fakadnak. A vallásalaplto ZSC~
nije megérezte ezt az igényt és belső le~ki adottsá~1
szerint megpróbálta kora tudományos szmvonalán klelégíteni. A XVI. szá7.ad hatalmas vallási .mozgalmainak eszméi, a történelmi fejlődés szellemi produklumaiként benne voltak a század levegőjében és a korabeli \"a!lása!ap!lók, a reformátorok, a kavargó gondolatokból lelkükön átszúrve kiclemezték .mindazt, ami
egyéniségüknek, társadaInti clőfeltételeiknck ~cgjob
ban megfeleltek és e gondolatokat szervezett hltrendszervbc ötvözték össze. Mivel pedig az új vallásos eS7.mék benne voltak a század levcgőjében, a kor.nak embere, ez a sokrétű, sokszíl}ú go ndolkozó lény, magáévá
fette és scregeslÜI hagyta el régi hitét az uj zászló alá
sorakozva. A vallás születésnapja tehát Inem a vallásalapító személyes megnyilatkozásához kapcsolódik elsősorban, hanem ahhoz a pillanathoz, amikor az illető
vallásos mozgalom alapvető eszméi akár törvény formájában, akár forradalmi jeJszóként ,vagy bármilyen
, más formában) először kap társadalmi szentes ítést.
Vitathatatlan történelmi igazság az, hosy az anUtrinitárizmusnak, az u nilárizmusnak sar kalatos alapelve a szabad vizsgálódás és gondolkodás, tehá t a lelkiismereti szabadság, az unitárius vallás születésnapját
ahhoz a dátumhoz kap''..501hatjuk, amikor a valláss7..abadság eszméjét először szentesítette a társadalom.
Ez pedig 1568. január 6-13.-i országgyúlésen történt,
Tordán, a követke7,ő tön'ény meghozásá\'al: "Urunk
őfelsége, amint az ennekelőtte való gyülésckben országin·al együtt végzet~ a reUgió d olgá ról, azonképpen a
mostanin is ezt megerősíti, hogy ti. a prédikátorok
minden helyen hirdessék az evangéliumot, ki ki az Ö
értelmi szerint, és a köz>ég, ha venni akarja jó, ha
nem, senki rá ne kényszerítse, az ö lelke azon meg
nem nyugodván ; de tart hasson oly Prédikátort, akinek
tanítása őneki tetszik. €s ezért senki a szuperintenden~~ közül, se mások a prédikátorokat meg ne bánthassák, a religióért senki ne szidalmaztassék az előbbi
konstitúciók szerint. Nem engedtetik meg senkinek,
h.?gy a tanitásért más bárkit is fogsággal, vagy helyétol megfosztással fenyegessen; mert a hit Isten ajánd~ka, az hallásból leszen, mely haUá3 Isten igéje által
vagyon." Kétségtelen, hogy a lelkiismereti szabadság
nem egyetlen alapvető elve az unitárizmusnak de az
érvényrejuttatása által megi ndult nemes erjedés eredményeként születelt !heg a teljes h itelv; rendszerünk
és Igy az unitárius vallás születésnapját jogszerűen
kaPCSOltuk a tordai országgyűléshez,
Meg kell emHtenem, hogy nem minden tudományos
felfogás értékeli így a tordai ors;!:ággyűlést. E:ppen ezérl
helyes lesz az ellenvetéseket röviden ismertetni.
Praeconc:cpta opinio
EI6.n.ör 1954-ben "hallottam ezt a kif(:jC'~t Debrecenben, az unitárlzmu.s helyes értékeléséről tartott vitán. Megfogalmazó.ia, Esze Tamás, a kiváló reformá% UNITA.RlUS
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tus egyháztörténész, azt a magatartást jelölt~ vele,
amely saját Intencióinak. történeti szemléletmódjának,
vagy fcleke:-..cti álláspontjának (esetleg ctrOgUlts~gá_
nak) megfelelő portl"ét rajzol al'. unitárius húskorr61,
annak irónyítóiról, elsősorban Dúvid F"crencröl , allélkül, hogy ~~ legalapvetőbb műveket ismerné, Ilyen
praeconcepl.a opinio az unitarius vallás szOleté.>napjá_
val. a tordai országgyúlésscl kapcsolato~n is van.
Az unitárius prac-concept.a opinlo - amelynek egyik
legutóbbi összefoglaláSth lapunk dúcemberi s7.ámában
olvashaltuk Péter Lajos tollából, a X IX. százQd második felének a terméke éi a korszak három nagy eszméjét, az evolucionizmust, HZ egyén kol"i~tlan tönénelformáló erejét és a S7.ahadság mindenhatóságát elemzi
ki a születő unitárlzmus alapelvei ből. A r·cformáció
öntörvényú, autochton fejlődés - vallja e relfogás _,
amely Lutherrel kC'~dödik, Kálvinban folytatódik. majd
a "bátrabbak tovább mennek" egészen a csucsokig.
A csucs a tordai or'Szággyúlés, amelyen (mint Péter
Lajos írja) a v allásügyi törvényt "Dávid Ferenc,ugalmazta", aki "következetes fokozatossággal járta végig a
hitújitás útjait" és sugalmazásá\'al a vallási üldözésekkel és tömeggyilkosságokkal teli konlinen s ünkőn Er'délyt a "Ielikismel'eti szabadJág klasszikus földjévé
tette." Meggondolkoztató azonban, hogy a tudomány éppen a XV. és XVI. század dokumentumainak alapos
feltárása és elemzése után - arra jött rá, hogy ilyen
öntőrvényü fejlődés nincs. A reformáció irányzatai a
történelmi előfeltételek szerint alakultak és az egye~
protestáns valláso·' nem egymásból folyó, hanem kezdettől (ogva egymá.,tól elkülönülő
mozgalmak. Ami
pedig az idézett törvényt illeti , annak szövegéből nyilvánvaló. hogya benne foglaltak nemcsak az 1568-as
országgyűlés nek , hanem jóval korábbi országgyűlések
nek döntését is jelentik, olyan időkből, amikor Dávid
Fer'enc sugalmazását történetileg kell kétségessé ten·
,
nünk, Az idézet elsősorban János Zsigmond Sl.erzoségérc utal. Kétségtelen, hogy az ors7..ággyúlésen Dávid
F"erencnek is volt szer·epe, de más természetű, mint cddig feltételezték,
A magyar történetírás praeconcepta opiniója Szekfű
Gyula ne\'éhez fűződik elsősorban, de ha,onló nézetre
mások is jutottak. Szerinte (Magyar történet Ill. k.) a
XVI. században sem Erdélyben, sem pedig Európában
nem ismerhették a vallásszabndság go nd ow lát. merbC'1.
a racionalizmus és a felvilágosodás terméke. Tordán az
történt, hogy a régi katolikus és a három uj prole;táns
felekezet egyik sem tudott döntőcn ú rrá lenni a másik
hármon, Luki nich Im re S7.erint (Magyar Művelődés
történet nl. k.) vallásszabadságról a reformáció korában nem beszélhetünk, mert az sok tekintetben közönyösségen alapuJ. Az erdélyi és lengyelországi "vallást
biztosító" törvények "ooztönszerű védekezések" a katolikus reakció ellen, Révesz Imre Debrecen lelki váJsága 1561-1571. és Magyal" Református Egyháztörténet
1520-1608) egész egyéni utakon járva megállapítja,
hogy a reformáció "két alap\'etö típusa·' a refonnátorl
es nemreformátori protestántIzmus közül az .nóbbi (az
unitárizmust ide sorolja) szubjektív szektás rajnngáson alapul. A tordai törvény a .,rajongós spiritulilh
szellemének hatJsa alatt keletkezett". swbadságot adw.
mindenféle
evangéliumi igehirdetésnek, \'aJójában
azonban az ,,anti trinitárius propaganda elöl akarta lebontani a még meglevő akadályokat."
Csak sajnálni lehet, hogy mindhárom kiváló kutató
olyan felületesen toglalt átlást e problémállal kapcSOlatosan. Ha ugyanl$ S:-..ck[ü Gyula a tcórla helyeit belc-
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lapoz 31. unlt.1rlw XVI . szá7..ad lrodalrnílba ~ 1'11("(\keresi 31. ou lefekteteU tézbekct a valló~sUlb~ldságr61,
valamint II té;:lsck indoklás/h, elhitle voln ... hogy ez
07. t!-~7,mc a felvilágosodás é~ II rac!onallzmUli eJött is
létrejöhetett. ncm ls Ix!s1.éJvll [lrr6~. az (:nyh~ tárgyi
lévcd~érö!. hOUY II törvény mcg.szu1ctésc Idején scm
éllY lclckc7.cL ncm különült ej hatfirol".ott.un, sem
~~jg er6vlswnyaik ncm lIlakultak még kl. Dávid ~e
rene valamennyi műve 6; eszméiért vállalt mál'II,r' sorsa viszont Lukinich Iml'c mcgáJJaplt..1saH cáfolja,
amelyek .~zcrJnt II vllllás.~7.abudság és II l'ctormóció élő
hillgényc ncm férnek Össre. Ré:~z ~.mr{mek ké\ségteleniiJ van Ig(l1..a, amikor mcgkü!önbuzlcU II reformátori és ncmrcformátori PI"otcst.antizmus fogalmát. (IlIetve, hogy egész pontos legyek, átveszi és átértékeli
'l'roeltsch megkülönböztető kategóriáit. Form{llIsan ab-
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ban is ig.1w van, hogy a különbség kritériumává az
Ige objektivizmusát és ti s7.ubjcktiv tényezők kjhang~
súlym:ását teszi. Abban aron'ba n !.é\·ed, hogy ez utóbbIt s:rektás mjongfissá degradálja. Alap\'etöcn a két
IránY7..at különbsége az, hogy a reformát.orl pl"otest.an ~
tizmlli elvileg a megmerevedést, a reformáció vihará1>.111 kialakult hiwendszel' konzerválásál kIvánja, míg
a másik előre mutató és az emberi gondolkodás minden területén lll. élet parancsait igényli és követi.
l\1.indezeknél a vélcményeknél sokkal megalapozottabb és tárgyilagosabb az 1962-ben kladoU egyetemi
tankönyv (Magyaroz'Szág Wr!.énet.e 1526-1790) szintézise, amely szez'int: "Ennél (U. az 1568-as törvénynél)
mess7.ebbre a lelki i.:lmereti szabadság terén egyik európai ország sem ment el il XVI. században. Amit a
humanisták elméletben hirdettek, Erdél)'ben az országgyülés gyakorlatban igyekezett megvalósítani." 62. 1.)
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Mi hát a va16sag?/
Forradalom indult Itáliában és innen szétterjedt
Európába u. Ez a renes7.ánsz, a feltörő polgárság eszmei forradalma. A reneszánsz a középkori feudálizmus
unitárius vallús születésnapjának helyes értclme7.éiéhez feliétlenm s7.űkséges a korabeli magyarországi és
ál\.alános eurólXli helyzetnek Ismerete.
A XlII . s7..w..adtól kezdódöcn hatalmas gondolkodászártságát szentesítő világkép el1en indul és annak
hierarchikus szintézisét, a katolicizmust robbantja
eretnekségekkel (bogumilek, albIgensek, waldensek,
husziták stb.), technikai és általában terméJ:-..cttudománya..o; felfede:-.ése kkel (CSillagászat, boncoló orvoslás
stb,), az emberközpontú antik tradiciók fclelevenítésével, irodalommal, művészettel és zenévcl. A reneS7.áns7. - búr az antikhoz való viss7.atéré:;t ft'ja zás7JaJára - ti leltöl'ckvó DOlgál'ság jogaiért rolyt.atot~ kü7.delmcben s7.ámtalan álta\{lnos emberi jogot és eszmét
fogalma7..~eg és a7.okkal a haladás uj lépcs(jfokává, a
mode~ vII,11I bcve-....ct6jévé válik. Ezért van az, hogy ti.
humantzmus, amelyik ercdetlleg történeti illetve "0,
dal om t
t t · a l'encszánsz I>olgár
'
. zö
neU· kiltegól"!a,
világi
IdeológIáját Jelenll, erkölcsi nOI'm{lvÚ is vállI<:.
~gYret!e~., lör!kncJmi tény sem Izolált jelenség.
ene,zansznak
volt mondanivalój"" ,I, va II .." s sz."
/;
.
.. ~ura IS. MegmJ1.olt egy új vnllásl ideált, amelynek
rlokosa jogot követel mTU. hogy az cmbel"; tudás
~énYénél relülvi7_~gálja e.~ Cl·tckelje a vallás tanításait
u~Og~l~: l'!l 1)lbllakl'itilUl); nem tekinti. hi\.cnlnek ;1 ren I . 1fllsadalmut lJ.s jogosnak Im'IJa 11 klz.~ákmányoltak
lh.adását (Hu.sl'. - Mün:-.er); és az cszmék klforrásához
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feltétlen kutal1isl és elIogadfulL. tehá.t lelkiismereti uabadságot kovet.el.
Nincs lerünk, hogy végigko\'CUük azt al \t;f,taITllal;an
S7.ép utat, amit II valláss7.abad./lág gondolat.1 végig j(.ltt
11 "cncszfmsz alatt. Teljes kltejlé:sét
mutatom be in~ább egy -::. közvethmUl a rerormáció kOstöbén megJelent - mub61. Morus Tamás ulópiája egy nemlétc1..o
ország vis700nyalt mulat ja be művében, de (.o.z.ek a viszonyok a szerző és kortársai helyesnek tartott eszmél
.szerint alakulnak. Morus a vallásszabadságról Igy (r:
... "Icgrégibb rendclkezéselk közé tartozik, hogy senkit vallása miatt bántani ncm szabad." .... "Sehol kiI'ály nemCSllk a békesség kedvéért rendezte ezt Igy"'
. .. "hanem mivel úgy gondolta, a vallásnak magának
ls érdeke, hogy Igy határozzon. Vallási dolgokban
semmit SCm me r t vakmerően rnegszabnl" ... "esztelen_
ségnek és ostobaságnak tartotta, hogy valaki eró,zakkal és fenyegetésekkel kényszerítse az embereket arra,
hogy amit iga7.nak tartanak, azt mindenki annak lássa.
Mert belátta, hogy ha csak egy igaz vallás van és a
többi mind hamis, akkor el fog érkezni az az időpont,
amikor ez a vallás az igazság bel:iő ereje rcvén kieme lkedik és kitűnik ..."
ts a reformáció?! ' .. A reneszánsz a XVI. század
elejére hanyatlásnak indult. HordOZÓja, a feltörekvő
polgárság ekkorra mát" többé-kevésbé győzedelmeske
dett, egyrészt feudalizál6dott, mász'észt gazdag és hatalmas kereskedővárosokat alakított ki. A haladó gondolatok egyre kényclmetlenebbé váltak. Már a virágzó
rene>zánsz idején is voltak vallás- és egyházellenes
tendenciák benne, hanyatlása pedig szükségs7.erűen járt
bizonyos foku morális lazasággal és szabados liberálizmussal. A reformáció Cl'. ellen az irány ell~n támad
elsösorban és Igy kétarcUvá válik. Egyfelő! a kalolikus
egvház elleni támadásában közös a l"Cneszánsszal. :kicsiszolódott fegyvereit átveszi, Igy pl. a bibliakritikAt,
a katolikus egyház elleni röpiratokat stb.), másfelől
mint hitetlen irányzatot vcszedelmes ellenségként értékeli és támadja.
A vallásszabadság kérdésében a protestantizmus épp
oly ellentmondásos, mint egész struktúrájában. Az első
Idökben amikor a protestantizmus létjogosultságáért
folyik a harc, ahitszabadságot pozitíven értékelték a
reformátorok. Mikor azonban hatalomhoz jutott, átvette a kiszoritott katolici7.mus helyét, másodl'endűvé
vált, a kérdés számára, A Wrténelem pedig gondoskodoll drámai eseményekről, amelyek a vallási türeJmetlenséget juttattAk diadalra a reformátorl protestantizmus körében. Egyik ilyen drámai esemény a ,.münsteri öl'jöngés" (Luther jelzöje!), amikO!' a jobbágypal'aszt.ság valóságosnak hitte magára nézve ls a polgárság által meghirdetett jogokat és föllázadt feudáIls ural cllen; a másik: S7.ez·vét tragédiája. amelyik
megmozgatta ugyan a humanist.a Európa Iclkllsmeretét
(CastellIo: "De haCI'eticis an 51nt pcrsequendi ... stb."
e, múvébcn Kálvinnal, a refO!'mátonal szemben védi
végeredményében azonban azt
a gondolat sznbnds.ágátl.
,
bizonyította, hogy ebben ti kéz'désben ninC.!! különbség katolicizmus és I'eformáto!"i pl"otest.antizmus között. E7.Ut.{in a két tábor egyikében sem beszélhetünk
vallásszabadságról. legfeljebb a reális erőviszonyok
politikus tolemnellijáz'ól.
Szász Járlos lelkész
Folylatjuk.
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vallásosság
Neurózis es
,
NClul'égen olvastam Benedek István neves cJmcg)',ógyász könyVét : 31: Arany kctrccct. Ragyogóan mCgL~t
kij yv A !.u!kus sokat !.<Inul .belőle, s II sz.'\kcmbc,r uj
'" ~ö '~sckct nyel', A SZC1'ZÖ külön-külön ,foglalko7-]k U.l
~sz'csn~lmcbajOkkal a pszichopalia kÖl'ébc tartozó be-

I;~ségekkcl és VCgü'j

.:t ncul'ózissal.

l\'1cghnt.iíroz.:\.~a szc-

A ncuró?[s nem elmebaj, nem pszichopalHl, bár
~~~ndk'etlÖnCk lehel HinCIc. Talán .. IdegbajnIlk .. lch~tne
• t"

/Ievezni, ha nem okozna ~m"!,i félreértést ?-Z .orgumkus
"degbctcgségckkcl való konfu zló. A neurózu lndoko/at:at~ félelem elIelIi hibtÍs véde~zés." Ezután lclso)"olja
. szerző a neurotikus félelem Ismert formÓIt. Feltevése
:7.erint a félelem \'oltulléppe.n 114Mlfélel em. ~ITa n
zen'lbcswkö hnsonlóságra gondol, uml II 1lCuróz'/S és a
~alláSO$sag közt mutatkoz/Jc. A neurózi.snllk is, 11 vulllÍ~
soss,ígnak is karaktere:
nemlétező dolgokba vet~a
makacs hi\. Ezt az elmegyogyáswt téveszmének nevezI.
Márpedig a valUis alapvető lényegéheztarto!-ik az
Ismeretlenbe vetett hit, Továbbmenőcn a ,szerzo meg~
lepő össze!lason!ítúst tesz a kényszcl'neurotlk~. ~ l'Cmó~
niákat és a vallási ceremóniákut lJ!etőcn, Végul IS IIrra
1\ kövelkeztetés re jut, hogy "a vullás; áUalánosan elfo~
gadott és széltében clt~rjcdt psziclumcur~zis, e,zzel szem~
ben a neurózis; eg!Jé,uleg konstruált és öngyötrövé tor~
zu It vaUlis",
Nekem, mint laikusnak ehhez csak egyetlen megjegy~
zésem van: ig.1z ugyan, hogy a nemlétező, helyesebben:
nem ismert dolog, mint ismeretlen tényező mind a két
esetben előfordul, de vajon az elbetegült egyén isme~
retlenje egyenlő értékú~e a vallás ismeretlenjével ?
l!:n keresztény vagyok. Nekünk Jézus tanitotta, hogy
van Isten és van örökélet. Itt isméteJten felteheti valaict
a kérdést: mi biztosit engem arról, hogy Jézus, mint
ember, nem volt~ neurotikus? Erre egyértelmú a fele~
let: Jézus egyén!ségéból teljességgel hiányzott az a fajta
félc1emcrzet, am-ely a neurózisnak legfőbb ismertető
jele, s amely az cgyén életét bizonytalanná és öngyöt~
I'övé teszi. Elhelyett egész élete, minden cselekedete a
magasabb rendű lelki szilárdságnak ~övetésre méltó példflja volt. es Jézusnak 'halálfélelme sem volt. Igaz
ugyun, hogy elfogatása előtt így 'foMszkodott: "Atyám,
ha lehetséges, múljék el e pohár éntőlem. MIndazonáltal
nc úgy legyen, amint én akarom, hancm amint tc,"
Ez nem halálfélelem, hanem az "ismcretlennel" folytn~
tolt párbeszéd, Földi ember még nem mutatta a halál
ón'ijában azt a hősiességet, és az élet biztos tudásat,
amelyet Jézusnd! láttunk. Tehát semmi okunk sincs
kételkedni Jézus tanításainak igazságában,
Saját szellemem mécsvilágánál próbálom megtaláln!
ti "nem létez6t", Egyetlen segítőm: logikus gondolko~
dásom.
Aki az életben nyitott szemmel és ti szépség befoga~
dásdra fogékony lélekkel .itlr, az lépten~nyomon tapasztalhatja a nagy törvényszerűségek összefüggéseit, s a
művészetek szétágazó sugárútjairó] felcsendülő fenséges
hann6niát.
Akinek legalább átlagos biológiai és fizikai ismeretei
vanna~ annak csue kell vennie, hogy az élct minden
megnYIlvánulásliban jelen van cgy mngnsnbbrendú intelligencia.
Lássunk néhány példát.
Azt hiszem, mindenki latott mái' kristály alakot. A
kristálYok, tengelyviszonyaik alapján 6 rendszerbe fog~
l~lhat6k össze. Kétségtelen, hogy valami, eddig még
ismeretlen er6. vagy IntelUgencia határozza meg a kri~~
Itlly~épz6dl$ első Pillanatában, hogy n test ti 6 rendszer
kÖ7,ű1 melyiknek a tengelyviszonyait alakUja ki.
Igen elgondolkoztató pl. n növényi mngvllknak a föld.
ben való viselkedése, Minden mag csfl"l'lztlstln6.1 és tej'.
mésbe Indulá~ánt\J sokrétű vegyi folyamat megy végbe,
Ha ugyanolyan öss7.eU:telű földbe mÓ!l~mtls növenym;l ~
got OltetUnk, mindenik a saját fejl/5déséhez szükséges
anyagokat vonja kl a röld elemeib61, Erre azt mond.
hatja valaki, hogy e7.ck a tulaJdons6gok már a magban
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rejtőznek,
Idézik elő

s az anyagnuk blzonyQs l'eakc!6s folyamaitti
e1.t a kl\'álasztó vegyi folyamatot. Valósz[nü
Igy vun, Dc n Icnyeget te kintve, Icljc'>Cn kQ1.ÖlTJbös'
hogy n magból vugy a Jöldböl indul el a folynmllt. mCI'l
mlndenképi>Cn s7,cJnbeötl/5 az a titokzatos é\'tclm! VOnás
amely a nö\'ény kelclkC1.ésén és fejlődésén vcgig \'onul:
A biológusok elött már régen ismel'l tény, hogy nincs
/I világon kél egytonIlU falevél. (Azonos {ajt(u'a gon.
dOlvu,) Kérdezem: van-e ol)'an emberi érlelem. amely
képes volna a varlácl6nak ityen s1.eduletes létreho1.1I'
sMa?
Vagy gondoljunk a virágszirmOk csodálatos és vtltto ~
Ultos $zínpomptlJál·u. Milyen érdekes: elgondolni egy
mú,vészlelket, ukl úgy s1.cplti meg n vHágot, hogy :11nll!inak szineit (lZ élet csfr6:jába l'Cjll, s múr akko r ugy
látja öket. ahogy ml feluJjongunk a virágba borulá~
fenséges harmónltl.Jál61. •
Sok példa kínálkozik az álJatvilágból ls, De térjün k
röviden az emben'e.
A1. emberi szcrvezetet behatóan vizsgtIló orvosludo~
mány figyelemre méltó eredményeket ert el a1. utóbbi
évtizedekben, Dc, IIUl t tlrgyilagosatl mérlegre tcsszilk
ezeket a1. eredményeket, s s1.embetllHtjuk az emberi
szervezetben végbemenö azokkal az életmegnyllvltnu ~
lúsokkal, amelyeket még nem tudunk megmagyartlznl,
akkor azt kell mondanunk, hogy az o rvostudomány mai
fej lettségi "fokán is még csak csodálja az emberi S'l:el·ve·
zetet, s ebben a szervezetben törvényszerúen múködó
tltQkzntos erőket. Különösen vonatkozik ez az üsyne~
vezett veget<'ltfv (értclmünktől és nkaralunktól rugget~
len) életmúkÖdésl'e.
I
Csak cgy-két kiragadott pólda,
Kiilönös a járványokat előidéző baktériumok szerepe,
Ilyenkor a tudomány megfeszltetl el'ővel Igyeks1.ik meg·
találni a kórokozó baktériumok ellenszc l'~t. Ez sok eset~
ben sikerül is. Dc a következő Járvány (e\lépésekor
kiderül, hogy új, eddig ismeretlen baktérium tört reánk,
Tehát újból ke7.dödik a mél1kő7.es,
Milyen titokzatos lnboratóriumban születnek ezek n
baktériumok, s honnan ves1.lk sze\'epUk betöltéséhez [\
szükséges anyagoi és energiát?
Roppant érdekes és meggondolkoztató !l fehél"jemole~
kulák fe.lépítése. Fehérjék nélkül nincs élet. A fehérje~
molekulák tulajdonságai attól függenok, hogy milycl'
lajta am!oosavak vannak bennük, tovtlbbá. hogy melly~
nyi és miltlen sorrend ben helyezkednek el a moIekuUi·
ban. Egy molekulábun több száz vagy több ezer amlno~
sav is vun, te"há t u kapcsolódás komb!náclólnnk szllma
szinte elképzelhetetlen. Ebből az óriási számú lehelő
ségből mégis csak cfl1l, egyetlenegy a7., Ilmely a kés1.f~
tendő Iellérjéncil: minden funkcJójtJt el tudja látni. A
biológusok szel'lnt ezc-k a molekulák hordoz?.ilk az át·
ö röklés nagy titkát ls,
A mi felfogásunk s1.erlnt nem mel'Jük azt állItani,
hogy ez a roppant bonyolult folyamat csupán a süket
és v:tk anyag sablonos Jfttéka?
I!:~ Igy SOiTa vchetnók n vél', az Idegl'endszel" főképp
a központi Idegrendszcr: az agy mllködésének és szer~
vezetünk bármely más ,'észének l'ejtélyelt és tttkttlt.
Gyönge szemünkkel és (ogyatékos cszktlze1nkkel ve.!~
sünk egy pillllntást a minket kŐl'Ulvevó nagy minden·
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segbe,

Az ember! értelmet meghaladó végtelen klterJedésO
mindenségben részben ismCI1, dc nagYI'észt IsmeJ'etlcn
églte~tek és vllá$lrendszel'Ck 8z6guld nnul! mcgsznboll
pálytljukon, ör'ök törvények ~zcrlnt, f;16tWnk IsmC,.ct~
len crők mérk6znek cgymnsstll. Szüntelenül (lj életek élr
üj vll6gok születnek, s visszhangzik HZ Úl' il diadalmad
élet szent mtlmortllÓI. S ezzel egyidOben régi v\t6gok
múlnak el és lobbannak kl olyan felfoghatatlan deto--

•

náclÓ""1. hogy II \"lIásm[lIdeD.ség megremeg II hll[ál nak
czektől a gipnllkU' méN'telt61.
. ,
-\ ho\"\ nézünk, !< bármit \·[:r~~g:\lunk. azt Ulpasz~a[Ju;(.
hoÍP- rmndcn anyag nlng:\b.'ln rejli II löl"'ényszerusegek
lanrolatlit CS II fclsőbbrendli szellemiség stlgplájfll.
Lehct-c mindczt az anYIIJt reakciós ,'iselk~6;ével ma_
gya.razni és a tudlltot pusztán al'; anyag Sl';uleményének
tcldntcni? Al; nnyng szülhet--e tud~tot?, mikor ezek
lliilönböz6 síkon mozgó valóságok, H Iszen a kőzet soha.scm szülhct nö\"én~·t. n növény sohascm szillhet állato,.
nz állat sohasem slI:ülhet emberi, s az ember sohasem
szülhet angyalt,
Végül forduljunk egy p[J!anatra n különböző mú\'és.;:ctck f('lé.

Minden müvcs'l:et - h.'gyen uz zene, festés~1. $100rásUIt \"ugy lr'Odalom, a roll. fölé emel és általuk II
lélek sz;\rnyra kap s gy6zelmcsen bontja ki létél n fáradt ~s izzadt lesI felelt,
t=:s minden mú"észet le-gf6bb célja: a tökéletes esll:meny mcgkölI:eHlése. Minden mŰ"észet a csucs fele
ahonnan kifogyhnt.:aUanul árad szét a vilngba az - ~~
tisztaság, az örök jósóg és a végtelen 6zere~t.
oro
A I~glkus gondolkodfu; tehát egészen természetesn~k
fogadJn ~l azt a "élelmet, hogy aho! a bonyolult törvényszeroségeknek ilyen soknsagával és a szcpségne..lt
Ilyen áradásával talá.lkozunk, ott tön"lnllho.::ónak s a
szépség forrásának is kell lennie,
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Dr, Szabó 15u;ón
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Nem köznapi értelemben \'é"e "oJt vallásos, nem unitáriusnak született és ezt a nuzga tlÓJas::totta vaHast
a::é r t !'elte fel. merI ilt látta leginkabb megv41ósitrnllónak a s::abad 9OndolkQ::ást es annak öss::eegyeztetéSCI
II humanista emberes;:mCftnyel.
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_ B1I1"I6k Bé la, - 20 fh'e ha lott, hazájától
t:lI'ol halt meg es sem halálát, sem temetését nem láttnm, ezért ma is úgy él emlékezet emben, mintha ma
is közöttünk ~ne.
Az emberek igazi egyénisége lcginkább csahidjuk
körében látszik me-g, I"Cszben saját gyermekkorukban,
részben önállóvá válnsuk uein CS erről SZeretnék néhanr visszaemlékezést közölni.
Ap.im édesapját Igen korán eh'esztette és ettől kezd''c kis hugával egyűtt kenyérkereső édesanyja\'al és ennek háztartást ,"Czető nővérével élt olyan példás családi
együttlétben, amelyre való gyakori visszaemlékezéseik
\'alamennyiűnkre nagy hatást tettek és útmutatast adtak saját életünk berendez.ésére,
Apám ebból a polgári környezetből kinőtt é'> a század('Ieji különböző mü"észi. politikai. egészségügyi. pedagógiai és egyéb eszméket teljes erovel tanulmanyozni
kezdte és c.saládja körében is igyekezet! a hel~'esnek
tartott iranyuHokat én·ényesiteni.

~

A termeszete-t és a természe-tludomftnyokat nagyon
szerette-, a csillagaszat és a .. nagy mindenség" igen
érde.ltelte, kinUóan ismerte a csillagképekel és ezeket
szívesen magyarázta csillagos estéken, A természet
tökéletességét más megnyilvanulásaiban is csodaIta.
gyüjtölt növényeket, rovarokat és ásn'tn)Tokat. azokat
rendSzerezte, de igyekezett idót sL1.kitani az A Uat kert
megJátogatir.s..íra es föleg a terméSZet járásra, ahol kise-bb kinindulásokon kh'ÜI törékeny testalkatától nem
várható komoly hegyi túrakon is reszt vett.
G~iljt6 és kiránduló útjaira lehetőleg családtagjaival
ment és itt állandó érdekes és nem fárasztó ma"\"araUtah'al,annyira fel tudta kelteni érdekl6désünket~ hogy
a földrajZ ÉS természetrajz ma ls a legked\'esebb érdeklQd.ési k3römhöz tartOll:ik bk más szakmát valaS7.tot_
tam. Terrncszetsz retetenek megfelel3en szeretle az e-"\"sz('ru emb('rclr.et és &)"('rmekek.et, az utóbbiak ne\'el~t
mmdennél fontosabbnak tartotta ÉS zenei' téren sok

zenepedagógiai müvel igyekezett ezl az eh'ét meg\'alósitani.
Saját gyermekeinek ne\'elésénél az volt a Véleménye,
hogya gyermek önálló egyéniSég, akit nem eröszakkal,
hanem els6sorban jó példával és állandó m('gfeleló
érdeklődés felkeltésével kell nevelni. EgészségűgYl téren fontosnak tartotta a rendszeres testne\'elés!. a nap
és h~'·cgókúrát. a mértékletes, higiénikus és korszeru
étkezést, a ke\'és vagy semmi húsc\'ési és szeszes italt.
a vitamindus ételeke-L
Mar egészen kis koromban képcskÖny\·e..1( között mu\észi reprodukciók képeit adta a kezembe, igy azo~at
később tanulmányaim során már isme rősként üd"őzöl
tt'm; ifjúsági olvasmtinyaimnál felhh·ta figyelmemet
arra, hog:,' térképen kisérjem az eseményeket; külföld:
hangyersenykönltjairóI mindig képekkel megrako(h'3
jött haza és részletesen elmondta az att l:ítottakat, igy
a világot már korán megismertem. Mindkét Liát barátjának tekintette és ennek megfelelően eId.rm tőlük II
megfelelő magata r tást. Abból az eh'ból kiindulva, hogy
magunknak tanulunk, nem kérdezett ki lecket és nem
járt érdeklődni a tanárukhoz. dc örömmel ,'etle tudomásul. ha jó bizonyilván~'unk "olt és érdeklődött az
iskolai események iránt.
Hogy nem mentünk ze-nei pályÁra, azt természetesnek
vette. de szíVeSen igénybe "elte kiSebb segitségünket
népdalrendezesi vagy egyéb ügyekben,
Hihetetlen szorgalma és munkabídsa mellett is csak
kC"és időt tudott szakítani. hogy önfeledten tudjon családi körben roglalatoskodni, de ha ez mégis sikerült,
akkor nagyon j6 .kedvúen kapcsolódott be t:'irsasjatekokba., labdázásba, vagy egyéb hasonJóba.
A családot mindennél fontosabbnak tartotta, a családi
ünoopekról sohasem !eledkezett 'meg: édesanyjat a
rendszeres I:\togatásokon kh'ü1 születésnapján mindig
kü1önös figyelemmel köszöntötte lel és a legnag)o'obb
el.!oglaltsá.ga meUetl is - ha távol voltunk eg,ymaslól
_ , pontosan és részletesen hosszu le,'élben emlékezett
meg születésem napjáról.
Utolsó levelét is 1!HI-ben ebból az alk~J!omból ina, ti
haború _ melyet annyira gyúlöh és a halál - mplye!
annyira szeretett volna kés6bbre tolni. a tovabbiakbar.
megaktldályozt8.
&lnok Béla

HíREK

Unitárius

S'~el>lemb~ r

t'4 n tartju k IClu pl omllln k_
bun .. hagyofllll.n)·os M:r.I IU'llu"dá~t . ur""CSOM oo:<. á"""l.
G yauay Ooo\1o ko$ e i: yhll.d tan'CSOI. ..
J~les tró. eg~'hhunk
....... g). (j~ g···J e " Z elmUlt na po.k.b:ln töltQue be ~Ictének
U. (,,·C t. A HÓ/l.yes Endre Uleal lI'mplo,,'ban . a.non Istentl~ztelel !IOrAn PQlh6 1$1,... " pOsPÖk i h ely nok ~. en Illdrh.!11 k ~rvc.
m eleg $7.I\vakka.1 emlékezeti m e!: kivJiM
an'Ankfltonak eg}",,,lzun k és a ma8yar
Irodalom élei ében betollU>1t kiemelkedő
szerepét'Öl. Istentisztelet után 11 lIyUlel:c-zet talIJaI nIlIlY szel"(..1Cll~1 venék k órUI a
Jubl1Jirull él! elha lmozták J6kh' lionsJlllalk.
kal. G yallay Domo k ost Lapunk olvasol
ne""ben ml 15 "",eretetlel k ösz6mJU k . s
ktvJInjuk. hogy IrAsah ~n~g -flOSS:.:1l Idelll
élve>:hessO Ic.
Dr. K15s Elek k oloZ.\lvJlrl unitárius pOs.
pök .. Imakönyv··-et ln, nml II k OzelJövl\.
ben kerUI sajtÓ alá.
A Slabll d~"Q K e r e s .ué n)' s~g h Vallbo~
S~nt\lldság"""
Nem zetközi Szövetségének
AZ árv!z kn!aS:r.trórával ItllPCSQhllosan
Porlló Islván p ü spru<t helynök III :Ildbbl !!lU. I'ovl \"l!dgkOnj;resszu s ál n ugu$zt us
7-cvel kezdődően Lo ndonb.~n UH"tJ dk. A
körlevéllel (oMuli lelklpántornlnkhoz.
vIlágk ongresszusi Istent!sztele t szón ok4vd
d r. M irosla" No"aRa.!, " Clil'.hSl'J.ovdk eg~"
T!SZ~U Letkés1- Ori
hA z pat.rlnr.kájJlt l'ála8z toUl\k. Ezzel m OSI
Kedves Szolgntá'= :
nldr sorrendben n h ann adJk vl!(\gkon~
A rádló, II Iclevlz!Ó 61 (\ nnp llapok u t- resszusna k lesz szocia lis ta állambeli sz"',
Ján milI' lobb mUlt három h 6 nupjn [HlP,rÓI
napra Slemléljük nt.1 n mcgfent\.Cu kdz- -~
Dr. W. Cramerl. a Szö" et~g ,·cz(,r.
dNmet. mcl~"C1 az {tn'l1.vtXIclcm IrányítóI.
I'I1.lIgyl swkembcrek. honv«!elt és :I. ve- tltkdrát és dr. FaberI, n n eves p rofeszszélyeztetett területek la kos"ul glinak I h~ szart 8 Vé grehnj ló BlzoustlJ;. h olla nd \.Dgc>.J~1
foLytatnak éjjel-nappal "t\.rQsok. Já t jelölték megflgy előUl a Vatikáni zslr"lll t
rnl, -aJ<; k
dÚ$.'1n lemlő mezőg azdasági s7.eptembe,ben megnyitó harmad ik Ol~s·
terülN~ védelmében. II dslcs munkájuk szakAra.
credmén)'ck~ppen sikerűlt megeröshcnl a
D r. D. !\leLenn Greel y. az Am ertk Rl
gátak:lt és c1J,::('rUlnl n fcnYl'gcl(1 vcsz.{,ly l . Unitárius Universalist8\. Egyház elnOke
Ennek ellenére m"'ilL~ hel)'.-mkém je l en t ős SZÍvél yes hangú lev,Hben köz~)J le P,lthO
kirok k e!elk euek. Néhány f:lhll kl k el- lSIVán p üspöld h ely.nökkel., hogy sze plen Unlcnl s l it a relUlrlh.nall.~n ároon tembe r 8-9-én dr. Max Kapp, a t. Amer\.
ház.ak omlanak (ltste. családi vagyonok IMI Unitárius Unl"ersailsta Egyház kUlpusztultak el és sokat Ig(,t'Ö ve t{,$lerü- U'lyl osztály á nak jg.at.g~lI.ója és R ev. K enletek semmtsüllek meg.
neth Twinn . a z Angol Unitárius EJ;.yház
Az árvizk ár"Ol'lu ltak mepcgh~sére örven- kU1ügyl b lt.Ot tságának \.DgJa k ls(,ret ét>en
d eu':$ $egl \6Jckmggel m ozd ult mel: ei/(,sz at. IA RF knngre-ss'l'usának képv lsele't'bt'''
n~pün k.
Bizonyos \"al,;)'ok azt llIetöcn. meglálog atJ.!i k egyházunkat, hOIlY - lmin!
hogy ebb61 lll. á.ldouuból Inlnden unltá- Irja -, :l népein.k és hiveink k dzöt li bartus atyánkf!!! kl"cszl r~u~t. Vegyünk rtl.t.sá so t e!m~ylt.sUk. A 3 tagu k Oldött.s~8
rNzI belőle u.gy Ili mim gy(llekezet: A a b udapesti látogat1!.s utJin K olozsvá rra.
Július IH l$lenllsztClelek perselyadQffid- majd Bukarestbe utazik.
nralt erre a ~ra gyujtsi!k Ö$5ze (,s u
Bencze Má rion lelkész atyá.nkfla jüllus
E. K.-Tanács mell ékelt csekklapján rlzes·
IO-től augu szlUs li-lS résztvett n z Albert
s~k be. hogy IIZ árvil.lc:l.l"O$ulWk seg~lye-
Schweitzer
K o\1églum
Chu rwald e nben
r.éaére lOt. e rre a e(,lra n)1\.01I oTSzA8C-$
$z4mldra be!\ze~essük. I ~ten áldása le· (S"áje) \.D"01\ nyári t.:l.ll folyam An. amely
a ..Humanlzmus és II vallási d\.ság·' ~S
g~'en a j6szlvu . Ildllkozókon.
..A humanizmus és a ne"elÓ$ Jövője" k ~r
Budllpest. 191». VU . 5.
dés(,vel foglalkozo !t.
AtyafLSI!.SOS Udvözletu:l:
Utö End r e IIlyánkth\t. a jeles W\\al
éne
kmuvészI. '1lk.Inek szépen bontakOZÓ
I'cthl! Is\!,dll s. 1<..
tehetségében gyülekezeti · összeJöl'etelelnpUspö.k.l helynök
ken tö bbszö r volt alk(llmunk gyönyörköd·
AZ Egyhát.k örl Tnndcs é~ gyü\ck h e-- nl. -IlZ A lIa mi Opcrn.há! lIlIIjai $Orábn
lelnk - .. a ne/ény özvegy tulef"e klmt·' sze n:Od tettc. SzivbőI gratuldlunk. Opera·
- pcr-selyll.dolll nyb61 ezer forintot jut· hl\z unlc leg!l.j.l'lbb t./l gJán.a k további sik e-t/lttak a n emC1 célra.
rek et kívánunk.
Rendkh'Oll
un'"eso raos Uá s t
tRrto n
•
Peth6 Istudn püspÖokl h el)'nö k k ét klllföldr61 lá togatóba hllt..~érkeze\l hl tlClltvérilnk k érésére Hőgyes Endre u tcai tem p·
lomu nkban. S;::/lkcl lI Zotrdnné 0.111 Agnes
néhai dr. Oiil K elemen v. kolozsvá rt f(l.Jtlmnát.lu munk Iga>:gatóJának lco!nya lll.
Egyesült AUalllokból. BanedQk GI/'da közel három évtizede A n gl'rlblIn lakÓ hlltestvérUnk - u tóbbi Ro miinlábll Lltulazó·
ban -. k é"ék a pIIspökI helynököt rO!uesttse 6kot .... n·ae$Orában. Itten i hlv!:'ln k
k özOl tö bben ls - JOr69.zt kOltöld l hlttest"é~lnk Itthoni houá18rtozOI -, Járultak
ez alkalo mmal a E "Or a szta1áhOE.

Halottaink

O.

K o h a Jda nlhn/! klspe!ltt a!y Llnktlll mCIIhalt. Huszti JLlnos leU<é:!Iz sZOIl/álaut"al helyezték örök nyugalomra.
A .kO")' Károlya fia Ulbb Jcle, bbl""'''''
leU tanu lmány ..,.errőJe. B udapesl e n m~l/'
halt.
Klndtlnge. Mlh Alyn é a lla Dunahllrantln
elhuny •.
Zsll[a J6 .... d'né a.tIlI B Ud:1IlI'd."n meg~.

':II ",'n... k )· \ ' I\"oo'''é 'fia 8u<lap"'t~n
J ulius ll-én hCl y "cték orOk nyui""lomr:\ a rAk oskere'''UN
t"mel6ben
P ethÖ ls,,"'n pU, pv\u helynbk 19-<0Ig'hn A_
~lhun)· 1.

VI\1.

llfi.. .\\5.;:".. meRh :1h.
..... "lgAl" ",!\":.1 " hel)'beU
k ..,;I;tem .. tOb!:'n h"lyeUck u,""k n} "",,-IomrII.
1''''''z~1 Oll:a II ~'eJér megy~, BaraCSkA"
elhuny!. L&o nyR VOlt Pcre~elnc Ko: .....
H d r "llak. a nevcs IrónOnel<. ak. "n-:Rk
Ide~n hat4nkb<ln a nOI c&yenjogii.<.A.gCrt
I'WIIOIt mozgalom egyik t.o'·~ken)· "-tl!lt"(.
hllr<:Osa '·Olt.
Nau' J An..,. at)·Jinktia. bU<lape,tI egyhAz_
k öuégUn k presbltL.... e 56 ",,"es kO~''>an
erd ..n clllun)'t. Eg:yhAtAnak llíi>ókge5.
buzgó taSj". áldozato! h h'e \"01 •• Julius
l1-tn nng)" ~,rn'(,t m'II"11 hclye~t~k öNlk
nyugll.lomar Ilz (,rdl kőztcmetOben R. F U..p
Imre lelkes>: RolgálDt~va1.
S:<hnon ld "".I. Lajos ny. ,·et.{>rilrn!l.lCY. tá_
bori pllspök II l órtónelemludo n,~ ny k:1n ,
dldál\lS.ll. I I é\"e~ k ordba" Julius 18.án
elhun)"t. Hn mva,."A, elOIIt bllc3uzl.:ttl\sR
JuliuS 2:·Lln voll a farka..>N!1l temetiIben.
A tcmetil eolumb!lrlu m l\ban "ug. U-(,n
helyc~tl!k öro.k nyugalOm. D. A z elhun)'!
m!lr éV IIt.edekk,,1 ezelOl t az enmgéllkus
Iclkt.sZek CMlpanjá'\Il.k h a.laCló sle\lemu
u ArnyállOz CSIltl.... k oZO Il. 5 dogm a l k ö lö ttlIélilt(\J mentes s~aüadeh'\l fellogdsAnak
több tlgyelelm-e mcltó murucáJrtb... n tanuJelél IId\.D. A ' va llAslö rténet avatott tollú
m !1\'eI6Je v ol l . e~enlelUla kuruCkor ú JSágIrodRIIllAva.\ ~ hadtö~nl!."lml ,·ona!.ko.
zl1sl1. kU\.Dtdsokknl Ili togla'kozo lt. OSZinte
I"okon ,ze nvel táplAlt a ~ unitárIzmus e.<7._
mevlldga Irám. felOlvasó ül~elnk előadói
Ilsz181Anak annak Idején nall"~'ra bt'cslll\
vendl'oge vol l Pcrth ő JstvAn pllspökl helyn ö k m N eg hnnsú le\"élllf:' n 101ml\esolUl
ell)'h áztmk restvéu!t az elhunn öt.ve~yo!
nek . ak i m eghnloll Sorokban mondolI
köszönetet.
•. AId énbennem hisz. ha meghal ls él:·
AdomAn yo k a LelkéSzi N y u g d Oatapra.
Pt" th6 L~lón é 50.- t't. özv. PAli ~Uklós·
né 7.-. Pl'ig J enőné 5.-. P áU Miklós 2.-.
\ •. Iti n J o'Iue rné 6.-. N yuzó G YUláné !O.- ,
ld. T (-t"al'1 Sándor 10.-. Sukely Zol lAnn(,
GAl A gnes 4110.-. B uzog'n )' Elek 13.-.
Almá.ny An na 10,- . Buks:l Al\\la 10.-.
J c key Vilma néhai ArkOSlSY K ároly e'Tl·
I(,kére 5.-, Benedek ~In 30.-. Kul! T a·
mWi %0.- FI.
t\ . ils

U .. n":,'

bt "to nn o'
MB,~o"

f<.ót siha /léll;
KIlenc évtl zeddel II "állain. m O$OI)'g6
arccnl! derU! lélek.kel j á" sora.lnk k ÖZölI.
Lényében n,l scm "oll a gyak OnB. a z
ö rellkor lertn(,szf:>t(,ben reS\ő uö"ölild lS.
zsém bes elt'gedotlenst'S tesle l-lelket terhclő saJt\tságAból.
özv. Viola ~Uklósné G ombos Rozáua
tla\.D1 korl\ban tanltónő voll. Hoss zú (,Ielc
"égélg al. Is maradi, ·I'an(l oll. nem 9 ~Z.,..
n loriatu s l> !sőbbS6gct k övctelö tekintNy !:'
jogt\l\. hanem Igaz embe"élj:(,nek utat
mutató példájával. jóSll.gos lényébill sugt\n:ó sze1'CtettNe1. bölcsességgel t elltett
vldd m élc t.n emlélctével.
A Móricz Z.' lIgmnnd meS teri to lldval
lIlellörö.kltett ...\rnnyos öregek" fajtájtIbál
\"./I1 Ó . "Olt. Szemei k huncutJc:is f~nye o tt
csIllogolt az 6 nemében ls. jóllehet a
bdml1 .... k(,Je at Ő melef! szivén ls n~m
C!.IL"YS7.e r had toU ke ~sz, UI. Nagyon szerete ll. nagyon szerettük.
Jú U u ~ 9-én kisé"Ok utolSÓ t"itiLlra a
rákos ke reuwn új k özt emetilbt'n. Pe:1t6
ISIván pIIspöki heL)'nök szolgAlatá'·;'l.I.
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