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"Arassatok ke:!yeleln s~erint"
(Hoseas X. 12.)
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Az unilarius elelSlcmJelctben teológialiag a kegyelem és a szeretet
egyenlőségjellel kapcsolódnak cg~n~áshoz. A7.~rl mi szívesebben ha.sz~ál~
juk a s zeretel kifeJezési. Istcunck Iralltu~ va10 ke~~lm.e helyett a vel~nk
szemben megnyilatko7Ó alyai s zeretetet emlegetjuk ulká~b, mert ugy
tanuHuk J el:ustól. hog)' Isten lé nye a szeretel. A \'~lIásos I.r odalom legu ebb t ermékei közé tartozJ:ak a wk a g omloJatrcJttsek. melyekkel a z
idők r e ndjén az l'mbcris cg' ihlele ltje i azt igyeke"l.lclt mcgtogalmaznl, hogy
Is len milyen határtalan !;zrrclellcl van irányunkban. Ezek között, értelem szemJ)onljálull, a legmcl)'ebb ez az üjtcslamentumi meghatározás:
"Ügy szer e lle Is len e világot. hogy az ő e gys zülött tiát adla."
Ha elJbe az ólcstamentunli igebe: ,.Arassatok kegyelem szerint" unHárius crtelmezési!nk és hitfinkből folyóan a "kegyelem" kifejezést
behelyeltesíjük az eva ngéliumi ..szeretettel", egyszerre kUágul az értelme
s jótékonyan árad szét és lepi el - a szó egye nes értelmében - az egész
l'Uágot . .. Arassatok szeretet s zerint!" Nem ls lehetne másképp aratni,
csak szeretettel. Ugyanis az ember csak azt arathat ja. a.mit gondos munkáp nyomi n. az isteni szere t et s erkentésére a föld m egtermetl. :llilye n
hatartalan szerele l melengeti a l'etések életét a természet örök rendjében. míg az ugar rögei között a búzas zemekből érett kalás z lesz! Mennyi
gyöngédscg van a k éső őszi naps ugarakban. ahogy a htivös éjszakák után
a déli órákban jótékonyenergiáikkal erős ítgetik, készíIgetik a csirába
szőkJ!:ent \'etésekel a zord téli hónapok na gy próbáira! I\lilyen s iető s zereletlel büzza az ég felé a zöld büzamezőket a május i meleg életereje,
hogy aIIg néhány hét alatt végbemenjen a szemünk előtt a mindenna.pi
kenyér drága csodája : a zöld tengerré duzzadt kalászokat bearanyozza.
a jünius l nall sugara. A ter'm észet életében C'Z a. folyamat, mely a cs íraébredéstől a viaszérésig törté nik. nem egyéb. mint a szeretet hős költe
ménye, melyet a megtermékenyült élet s zemünk láttára. és fülünk halla"..
tára zeng üjra minden eszt e ndőben. Isten a s zeretet erejé\' el k észíti el
veléseinket az aratásra, hogy ml ls " szeretettel arassunk". Ne is Illessen
soha "cnkl ember egyetlen kalá ~zI sem, ha nem szeretettel nyűl f ellije !
Szeretettel minden búzaszem iránt, hogy a föld term és éből lsten áldásából, egy szem s e vesszen el.
'
Es ~míg olt kint a m ezőkön a s zeretet szerint folyik az aratás, önként,elenut ls gondolunk a.rra. hogy a falvak és város ok belleriiletein is
eppen mos t ment " égbe egy másik arat,is . Befejeződött az is kolai él'.
Egy-eg~' ké "e büza minden blzonyih' ány, vagy épp"en már telített homi?ár mIIIden diploma. melI)-'el gyermekeink életében lezárult is mét egy
e" , vagy "cget ért az egyc(emi ido. !\IiI)'en türelmes és áldozatos s ze~ete t hlcltc ezeket a vetések e t is ! A szUlok munkaját egész éven á t
~.nll1add! ~
,""á teHe es nlegkijnnyite tle a tudat. hogy gye rmekeik boldog
'"','en oJ , t alapozzák meg mindenna,> A nevelők és oktatók lelkét mint
\'a ami josá
t"
•
t
goS uzzel he vlle ll martinkemencé l, s zakadatlan izzásba n tar1~!I~ha gyerme~ekkel szembe n m eg n)'ilvánuló türe lmes szeretet. lUert a
,~e ez ne nyuljon s oha s enkt, akiben a türelmesség le lke nincsen elég
~It~en . A r. ~e~ gaZl.lagOdott érlelem, a. felgyülemlett tudás és is m e ret. a
ler!ult I;~~"okor _egy iskolai év magvetC-sének learatott és belakaritott
t!r . .he. Jo,' e~do n.~mzedékek lelki kelly ere. m e ly a z aláza tos szeret e t
üne~:b~r ~~rmekenyult meg ~ ann,ak ,mele.g-é be n ~rett be, IskOlai éna r ó k
t d ,I hYC1n elhangzott beszamolo k bol nulye n
JÓ
l 'OIt hallani és megé~'b~~ IS~ID' eredményes vetésünk és Ilazdag aratás unk volt ebben az

mel)~~~bcn a figyehn~nk önkéntelenül ls terelődik oda. arra. a mezőre,
a na1l0kbrollP~nt arata.sát a s t atisztikai a datok fogják kévébe : C"tekben
A dOl goz(ja: zarult ga Zd ~ág i életünk első fé lé,'c. l\1icsoda termés itt ls!
sz;iza l ek" !l.at a m~'!.k~ ,"?Jnl.len . von~lán tülteljesiteU ék a";t előir á nyzott
egyre többet' ,E~O~lKh k. n:mosoth k nenünk. K özösségi éle tünk e r edmé nye i
is aratha.tun~g r.?~bek lesznek. mert szer e te t szerint vetünk és igy nem
ként . esak szeretet szerint. Legyen le lki megnyugvás
belole a. békes
Is tenének
s g en dot gozó embernek és l egyen h á la értc a s zeretet
.
~ .~ Pethő Is t ván püspök.i helynök
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nz emberi iogok védelmében
A dél-afrikai kormánuzatnak a 'aji.

megkülönbőztetésre iránl/uló iníézkedései ellen napról napra mi.nd néle"~eb? kö rbe.n ha1l{1z!k föt a világ
kőzveleményenek
tiltakozó szava.
Az emberi jogok deklaráCiÓja, amelyet az Egyesült Nemutek Survezetében tömörült valamennyi állam
aláirá sával szentesített harmadik
cikkelyében kimond ja, .. Mindenk!nek
joga van az elethez, a szabadsdghoz
és szemelyenek biztonsdgához". _
Ezeket a mondhatnók evangeIi.umi. csenyesü. - szavakban foglalt
tete/eket hazudtolja meg eljárásáva l
az a kormányzati politika. amely az
emberi jogok ..Osztogatás"-át a teslbő r
színének milyenségétől teszi
függövé. - Az emlitett nyilatkozat
n egyedik cikke lyében azt is megállapitja: "Senkit sem szabad rabszolgának tekínteni es a rabszolgata rtást minden formájában meg kell
szűntetni".

Nem kell-e megdöb1Jcnnünk azon,
hogy még napjainkban. is akadjon
államhatalom - mikent a dél,afrlkai
kormányzat - amely faji ellJakultságból és üzleti moMsagból, alacsonyabbrend ú, am olyan "adom-ve szem" árucikkent kezeli az emberek
százezreit, abból oz egysze rú okból,
hogy testük bőrének színe történetesen nem fehér.
Ennek a, ke resztényeletszemlélet
alapelveit megcsti.foló es altalános
emberi szempontból alantas szellemnek a megnyilatkozása ellen foglalt
al/ást legutóbb, többek között az
ausztráliai
me!boume-i unitárius
(fl/ülekeze: if
A tiltakozást eljuttauák a delafrikai ps az ausztráliai kormányhoz valamint az ottani sajtóhoz is
Ausztráliai hittesIvéreink a faji
elnyomatást m egbélyegző tilt~kozá
sú t az a történelmi hagyomanyokball gyöke rező unitárius szellem sugallta, amelynek egyik legkiem~lke
döbb képvjseIöje, fákluahordozó)a az
a Parker Tivadar volt. aki, annakidején az ,.Em beri jogok"-rol sz~ló
kitűnő munkájával a faji egyenJo gúság biztosHása érdekében ind itott
és a rabszolgaság intézményeinek
megszüntetésére irányuló mozgalom
egyik legjelesebb uttörójévé vált, s
akinek emléke előtt ebben az évben
hódol a lIaladó szel/emil emberiség,
ha lálának százeves fordulója a/kal·
mÓbói.

Az esszeusok
(II .) A em'oltlt(,I'i\)nn néhllny bp\,('l.cl(l 1ll0tldlllOl rl'HIIII; eU'1l ti !'imen. filI/si cj.\)' lt~pésscl tovM)b nw!.:y{lnk.
UIl1l hnn)l~ulyu~\':l. holo:,\' n~. ('~Sl.('u.~ok n ICl ke!1 c16k ~
''/'kfl \'ollllk n ~_ .>lJ/h't' lul" ,' ('I.US Kdsl.tu .~ mCAo':l'\t'!-SC'
~f{;('lit! b('n. I'1Imulntunk al'l'u II s7.Cl'c p n" amelyet éppen

II fll.Hé -"7-(-'dnli cl'n n~é l lum 1 ~·tn'jiJve l clénN bctólWIIt-!<.
~:IllJékc1.I<'l[lnk IIlTa, holo:)' Olh' [cl kln\ l y nnk /I töbhl
k"l ill1 két (1)'/10 fiu volt, flklk nl. evnngéHumokbun Iii
' o ; Julnnk : S ltliUllon l\ ~
Nfllfin. Salamon. aki a
"bolc.~" J('[1.6\ l.~ Ilwgkuptn, IltyJn Dnvid hnl(dn
1111'In kini!) kU . N/IIAn p('ct!g u~ynncbb('n 117. időben
fvJ>flP. A ~"-'AY l ' I'!LIlj.((O!ium közUt kettll: II f\Ii\.lé ~s n
L ,J k,IC.~ szel'lnli l' vllllg .. 11um közli J ézus őseit: U~.t II
n { 1ll " ISt" :t,II;!I;I/IlIC'I . /11111'.\' 1),, 1
hfltól'ozottan k thi ll lk
t,,'j,ll' J('zus II DIÍI' id házlIbiJI ~zlll'mIl1.Oll . Emellett fl
kozö.~ von:ls mellett awnb!ln nngy c lt é r 6~ ls mul/ltkoti l, II kél CI'Mlgclmnl nCnl1.l't~cg-~ol·M.ntftbnn. AI. c l lQ..
!,(,~ onnnn I'nl1. hogy n M ft 'c-e\'nn!lclium n snlnlllQl1i
ugun, II Lukftes-CI,lItlgéliu)l\ pedig fl nftttlllj (, ~on l'nl6
Jl'•. US , ()s(ikd ~OrQl!n fl'l . Tehft t ,fczustól visszn Dilvidl.c!
Iwm ls c!;:yczhe1!k /I ké l evnngé!lum nenl1.e tség- tftbl f,:'('10: nál'lrlló l Ab r llhllmlg VIS1.llnl szó szerint mC'gegyezne],. \'ngyl.~ u.I;)'llnnzokllt ll"/' ősöket sOI'oJjflk fc!'
Mille nl.0nbHIl csnl, Abl'nllamig, L.ukác s ellenbcn uz
Al:I'nh:\m {-'lülli ő~(\ I\ct i.~ S01'l'1l veszi Nóén és Ádtlmon
l(u·eS1.WI. c l egéS1.C'l1 1l1. I stcnlg:, Hogy eZ1.el mit alou'
Illonda lli Luk /les, mosl ncm I llt'l oz l1, fejtegetésünk 1Ól'gyiihlJz. !\Ifité eWII1j!é!lumll 42 gene l·/,ct6t emlil. o L uklksé pedIg '77-~'t.
Múté evnflJcéliumn 1.17 Igy h angl.ik: "Az ÖSSZl'S 11e m::"'i .~to{J /('}:ó/ Awl/ám/ól Dá vidig th;Cllnégy nemze/sér},
., Dál'id/óI a ba bl lQ ui JO(1srigru !'I /elig li w llué,:y
fI.>IZI:C/storl, Cll II babi/OI!i JO{J$ágra !Jllelt6/ Kr i.iZ/UJlfl
Ii!f.t'nnégy l!l'mzc /sé(J." Osszes('n tdlát - könnyen mel:(!lIllIpithnljuk h flromszor tize nnégy, n7~I Z 42 nem7.elsóg.
Nos, itt v(ln nz a pont, nhol u M:'lte-cvnngcllum h·ójn
~Utal kö\·clelt módszer és nz ess7.cusok " tudományn'·
~zc t al:llk01.lk s ('"I: rendkivül érdekes mcgáJlapitásolilit VCI felsz.lnrc.

•

Közbevetve lij ,·u jegye7....ük meg, hogy az css7.eusok
·l Kr. elötti clső !m\zadban é1lék virúgkoruk at. ,Jcsu ben
Pandil'll szellemi Il'finvltásn mellett s hivatásukal Jézus
Krisztus eliöwtelé ve l befej ezték. Az. amI mini es~~.c<.J"' 
s:.íg lovnbb é lt, már kOI'SZcl'üUcn deklIdencia volt.
"Tudo m flnyuka l ", ami nem II mal Intellck lut!\is gon~
dolko7.1\t> till/lján te111\ett. Ilo nIlk II kornak n teológiai
• 11l1é~.e tébe n . 117, llgynevCZl·t t benvll t ú~i - ~öl'ö~öscn rn.vstc-,·iw'rl l~k()lflkban saj:ltllot.ták el. Miben állott cz
a ludnmány. 1~lőS1.öl· ls mep,ismcl'l ék II hébcl·ség, illctvf'
M
úb l'ahillnlzm u~
s1,crepét J é1. l1 s.~a l kapcsolatosan.
mé~pcdlg ~ze \1 e mi s1.em l élc\. útján. tehát nem az IroU
((!ijeJ;yzésckből. Azl tapnR'/.\{I lIák. s e... t tnnllották ls:
I,Z ISleni világ egy k~pc~sé~csll'f1t oltott bele Ál'nhámbn. mintCi;y II testi orgnnizf1cI6Jnba, amel y alkai mnssá
\('\1<: öl U1'1'n. hogy MéIJe ijfll1111{Jáhan. n? i stenséget tCl'lné~zL'lcsen mé!:l csnk kezdeti f()l·má bon. Ez kOlön bén e~y 1'{'ndkívU l fonto~ kulluttö l'l éneti i d őpo nt. hiszen n l't'ol!i km'ok 1c~nnRyobbjui esak úgy tu dták áttIni nz Isten sége t . hn minwAY kilcptek önmaAukból
belsu lelki ts szellemi mlvo\lukkal. Ma a~. a korszcl"Í1
(s helyes, hu Ölll1w{Jullkbflll éljük á t nz istenscgel. A z
II képesscgcsil'H. 1ll"lyet a1. il.ten i világ bel eoltott Ábrll-

html Il'StJ III'Atllll 1.1\c l ój álm. !,(f'Il('t'úcIÓkon ke"C'S1.WI II
\' ~' l' bc n ü rtl kl,)dtk to v(lbb mond l ftk uz e.'I8U~ u Rok. ~
·1": .,:cn'·I·ód 6 twll ,,111\01.. hogy CI. ft lllngll tcljcsséuéoon
kl v ln.gozz"k. ho,::y é,.."té vIIIj ék s gyümölcsöt hou.on
h~ t'1o: é..~z cmbf'I'Jsclo: s7.1\mál·lI. AmikOl' ez a 42 generáció
bdelll1 t' k m o nd hll16 - Ab l'lIh(l ffi \ól s7.1lml tvll - jön el
til. n vu lukI. ukl I\\n~{l bun klrcjczC.~ rc Juttatja. mani _
fe~zt n l j il il l. I II tl H1.1u Isteni csirfIl. umel y Abl'ahfunlll1
bt'1 cooltnto tt s Ilml'ly ulkatmuss{! ICS~.1 urru. holQ' _
H' IJes r('n sé~ ~bc n ti tél j c nz Istenseget öllnlt'lyáball.
F;;' le.~ /. nz l sten felkcnt j e, n M essiás, n KriS7_1us.
Nem 1\ levcl,(übe b(lI11llltuk b(>l e nz csszeusok, Ilmlkol'
"nnek I1l\ngot udtnk. Mugukbun élték flt. mégPCdlg
Uf:;y. hogy II :;ZÜ k ~lé~('S l~ kolá7.1\ :;sul . ulclket megU:;1.t{tó
Aynko l'lntokknl ul'Ilely lelkt gyukorlntokra né-l.Ve
crdekc!: nyomökut l(il'hul fel II"/, ú jabb kuml'anl lel el ek
cAylk e-nllíslkn klkU !:zöbölték magukb61 azt, amil
ü!:elklil l ő l'ők ö ltek s iUY bennünk tisztán nz mal'lldt
nl~g, nmlt. Istentől kaptuk. A1. cs.~1.eus()k II"/,t Inpasztal_
(úk, ho~y elllll'k eICI·éseh ez 4 2 genel'll cl6 l10rdalékát
kell leI1l\ nl01.nlok Zll aguk ,·ól. Ol'öl(öl 'ill. ember vll!n mtt
HI: J:'lt61. nnyJ(J !ol mondottilk - . v al amit nugyapjú~
\(',1, lHlg1'II nyfÍIlil ~ Igy tovább. Minél feljebb hnhtdunk
\· I~ S1.nfel é I'Illll,(unl,ban 111. ü.~Ök sorlln. I\nnlÍl kevesebb
(,Hi l'ökIi11 t ulllJdollság IHh'ilhntó. nk/ll' Jó. nktir I'OSSZ
I ~gycn az. s II 42- lit genen\c1ón l ll1 111Ó l· seml'lli ö l'ökölt
ool og nincs bcnn(1nk. E1.en 1\ pon ton m egs"/'ünik n1. fltill'ök!ésnek mlndcn 11,\'01'll1l, ValóJ(,bun 1\ \cIki ti szt ul usmlk 42 fokoznl!'m mentc'k keI'L'S1.lill nz esszeusok,
mig nelll elju to tta k odn. hogy semm i átöl'öklésl bnlI ns7.l , ~em ml lel ki lehel'. SC!llm i mellé!<cs dolog nem
I11m·ndl. m:ll' bcnnUk, minden Ilyet klküsl.öbö1tl'k m u~ukt)ó l s elju totlnk odái g. hogy lényüknek bensej ét .
mInIegy kÖZl>ontl mngvát I'Okonnak cl'czték az is tenf.cRACI. nklböl S1..'lrmllzoll . Ekkol' már igy szólott nz
ess zeus - lonltvány ~ " Fö lemelkedtem ar cn I stenemhez,
.1mikor ezt n <12 fokot mcgjflrlam."
A fenti fejtegel és mul/llja nz esszeus felfogli..,t: <12
gcnct'llc!ón kel·cs1.HlI II vcrcn át vuló lell ,·amlúsbnn
~ .' ik az Isteni csÍ/·u. amcl)' aztlln gyümölcsöt l erem het
az egész emberIség sz{lIl1Ú1'a. S megfordítva; 42 geneniclón VIss1..11felé menve lehet eljutni nz Istenséghez,
hJ megfelelő lelk i tisztItó gynkorlntok !'I1tul ehhcoz a
müvelethe1, hoz~illllll1nk.
Azt is mondhatjuk : az css7.cusok nemcsak arra em~
Jeke1.tek, /lm! velUk W !·tént s1.Uletésilk és huhlll1k kö101t, hunem Il1l·gszel'c~.ték a kép~<;cgcrt annak átélesérC, amil bennük !Iz e l ődök Jelen tettek. Kiterjedt l ehát nz cm lékezctük 11'1, ősö k hosszu sol'á1'8. éppen 42
gcnel'I'lc161'u. Mellékesen Illegjegyezhe!jük, hogya két rajt a embel'Upus közül - n p/'ometheus és IlZ cpimt::t heu s ember trpu ~ M. esszeusok nem nz elől·enCzŐ.
t"há t nem <1 pl'omc t heus féJe embe!'1 l estesí l ették meg.
hal1em a vlssznné1.l:t. 1\7. cplmctheu s embel't (l flsd:
Coelhe Pal1 do!'l1~jál).
A M:ité evangéHu1l1 enncl\ uz esszeus szem l életn ck
a jCg)'cbcn keletkezctt.
Nem rOs.s'/. módRzer m u lI1'l"1l törek edni . hogy legl1lább
II magunk 20-:10 vug\' 70 esztendejének ClmCnyell.
csemcnyelt mcgvlzsg(lIjuk. s /1 /11 1 ncm jó. I1ttÓ! manunknt !lle~llsztlt:1I11 IgyekC?.zUnk. Mlndl1nnylunk~n J'II~
réme?!
n ellC"LIl M 'árlo n

Pé'H' rfry ·r nnHbnnk, n "Oóbé" nev('n tJ-
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Két ev Eunípában. I-Jarmadszor Afrikában
Uénlct A . .'),·!t w"it z' ,r " fJelem h l(olldola tlUn" (My lif l' (lml thll/l#"')
d ", Ü ö ru:INmjz; m íít ,{Jlul / -

Az hur6pli ban tiíltl,~t két (:v n,Hey rI"J~,.f,· az ulil7.úJlllal
~

1,,11 cJ. lclolvasflllo!lal

ulalt ké .. ~ltcttcm cl a ml hOlléJ(e!I OI'.'nsl.ulött {j,.~
Monen7~1I II(.~IIIIéJ(évcl. k6r há>:1 munkúm mellett. unio:.
Ul;)'una klwr C'lY nagy {'crr,t'nt cslivf1..-Kyüjtó med
cÓ";c! láttuk cl a k6rhfá.at, b Cl;y ugy;.nJJyen ;on It en·
kész~l~ IcvcglioJ épülcltcl g<J1,dal(ltottuk, am!':l y ~~bf;,
él kO'".ö5 JZöbaként szolgált nekünk.
•
IIÚlIvét r"té, 5<ljnoa feleségemnek Vi5lUl kellett te. I
l:~l'r6pába, mivel érezte, hOI!i:Y mt!gvl:ielJ 6t a kl~ ae
N;,f,r folyamlin egy uj elZÚlJzl OI'VOS, Dr. Nl")'l!lnde é :
kC1.éU Illeg. A k6rhtíz többszáz kllom6-teres kör~~n
Ismerite. vált. J-;mbcrek, akIk hetekig utaztak jönnek
hO'I. nink orx:rációra,
'
F:ur6Pt:1 bará\Qk koovenégénck köszön hető hogy
olyan m u lőlcrem .van birtokunkban. amely fel v'an sze.
relve mmden 5z0k'légl'5Scl. a gyógY51.e rtá rban megvan
~~~den gyógY8zer, amelyre 1I7.0kséKOnk van, Sőt a mél:
!u-..kran dr(.r;ta gyóg,Yllzcr<;k lll, amelyek a I!:yarmuti re_
ter~ge~ ke-l.el{,s(,he-1. szlikségcsek. Továbbá lohetóvé
tesZI 1Il'..:.rmunkra, hogy elt!~cndó taplfdekot adjunk an.
nak lj 1I0k beteg em bernek, .. kl túl 5~..cgény ahhoz hogy
~aj át élelmét megvállárolja. IllY Jó mO!lt Lambar(;nébcn
d ol!o:oznl, an nál III inkábh, mert mOllt elegen d ő dokto.
runk 8 nővérünk van ahhoz, hogy elvégcz.:d!k az ÖSS1..:!!I
tennivalókat, ané lkOl, hogy nek link il vegklmcrül~lg
kellene dolgnznl. Hogyan l" tu d nók eléggé megk~~7.6n .
nl a kórMz bara t:Jlnak, hogr Jl yen munkál teltek leh ... tövé. Mt'J't a kórh lÍzhan még kemény munka folyik .
dc nem mulja felOl er&nket, mint azel őtt; esténként
frl5snck é r.alm magam arra, hoOlY s1.cJleml munkával
foglalko7.1.am, Nagyon gyakra n cZl a lizubad fdöben vég·
ZClIl munkfit félbe kell 1Il'.akftsam napokra és 1te ~kre
amIkor annyi aggodalom tölt el a sebés7.ctl és súlyO-:
/lubb orvosi esetek miatt, hogy más ra nem tudok gond oln i a7. alatt az Idő a latt.
tlelemnek é8 m ú ki.\déscmnck ez az egyll1.c rú e lbeIzéléS(; IS, amelyet elJÖ Irodalm I m úvemnek tel'Vcztem
jelenlegi atrlkal tartózkodá!lom al att, több hónap ra
elhú7.6dlk.

orsonlidólldállokat tartottum.

Ul2? r",d'l (11 ldH .')vl:d...,.,záMbilrl ~ Ofjlllf,ban töltöt,..

tem. HlW. ""va!ltJin é~ nyár elején lIollanlJI;Jban és An",,~
Utioon Jfirt',m: ö~ftl)·1 é'I lélen SvájC b,m , Némctorsda'tban (.. C~':h~zlovákJáblm, 1929-bt.'Jl ti,/)h cllíadá..k<irutat vltUllltwn Némctofll?.till;bfln .
Amikor ncm ultlztam, feJ<!!fé"emmcl éi llycrmckcm·
md Kon f~rcld hegyi ücWI,;hclyén. Il fi'f;kctc Erdőben
VIII{Y Stralltburj(bun
lakt.. m, Sok munkát é .. gond ot
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é, n<ívl-rekc t wláljak l., k(ild jek Lambllr(m(:bc, hogy

tcJvált~úk ar.okat, fokiknek vl"~7.a kellett te.rnlok EurÓpúbll hmntlrabb. mint qondol t{jk volna , va~y a7.ért. mert
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nem blrtúk a kJlmát. val;)' cRalM! kbrUlményck mlott.
J::urópáb1.ln mImjen 1J7.abad Idomcl arra fordItottam.
hoK,V el6kéllzltsl'l'n nyom Wtállra konyvemet " Pál apaItol
ml-':l.tlclzmua(i"-rol. Nem lIkartrom hannaw1..or i! mag<lmnlo1 vinni a ké7.l ralol Afrlk{,ba. éli htlmarOlllan újra
oU/wno, vo!t;.m lj témf. b.,n. Vcjez.ét fejezet után la.,sanként élctn'kelt.
A .,Pál upo!Iwl mlsztleizmu!lá"-nuk utol8Ó feJe-l.etét
1029. deccmocrébcn Irtam meg cllY hajt, tcdél7.etén
Bordeaux l'1l Capc Lopez között, élJ az eló87.6t a karác~ ny utáni nnpon nnMk a folyomltÓlösnek a tedélultén, umely r..ambaréné-IY..: viU "!ngem, felcwgom(:t, Dr.
Annu St'hwellz- I,:t és MlslI MarIe ScckclI Scereter- t,
••klk a laborat6rlumba jöttek Ilolgo7.nl.
J-; hormudlk mcgérke7..éecmkor, sajnos ujra találtam
épiteni valót. E~ lIú lvos vérhulI-j6l'Vány alkalmával,
!.omely é ppen akko r ért végett. arnikor mcgé rkeztcm, a
kórtel'm ~'k túl klcgl nck bizonyultak. Igy az elmcbete~ek szomszédos évOlcté! a vérhast.61 s7Ámv(!döknek ke llett átudnl, l"!l cgy úJat kelleU (!m ~lnl az órOlteknck.
Jdóközbt!n 51.f.!N.ctl tap<l5ztalaltrlnk s~rlnl az új c<:!l6kat erfJllcbbre, ulU'ana kkor vIlágOlJubbra és levegő5chLre kéllzllcttűk, mInt a n~'1It. Ezután kelle tt még
(plk.-nem CI:\Y nilgy kt,)' u:rmet clkO lönltctl úl:\yak ka J a
,úJ"os cICtek számtlm; egy Icv e~ö5. ugyan akko l' tolvaj·
mentl'S élclmillz.crrak~'ltt éli sl.ob áka t a bennszU lótt
kórházi 1l1.Olgák nak. Ezt az egész munkát tizenkét hónap
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A lengyel áriánusok : A RA KÓWl KÁTÉ
A

/rr!l11/1'1

'''''fontosabb szimbolikus
könI/u. óll<isporUjuk legjelf'nlósebb szellemi kifeje·
:::iJ}# Q rak6t&i k,Íle. E kori n",m iskolai tankŐnlll'nek

umtdriurok

kiszult. hanem !elnóUek részére

s~erkeSltódőlt.

Ou:e-

al/itói orra törekedtek, hOfJTl nemcsak hiveiket laníl_
Slik. liarum (I mas hi/úel.:. a: orthodox p roteslónsok
f'S a kQ.roliKusok meggllÓ;:é"f:1 is celul Ulz l ek ki. 19l1
rok benne a vitatkOzOs. az elle.u:éfeménllek c::á/tllá$1iro
!-.aló /ürekt>e,. A nagJl német dogmo:történés:::, Adolf
: on Harnack íria~ (' kliltról a kavetkezöket: E kdré
kozépkori nominalizmus POnaldn 'ndul el, de a nomi-

lIálizmus Idtkedése nélkül, pozitiv ola pon. Nagll dó"Ve, hOSlIl a kerdésekel eglls::erű5lti. Q vllllás és a t'ildgi
ludomanvok k(i;;Oll lerő ';apcsolo tof luzfó" megdll.j·
plt ja, a keresztensi haVIIOmánuok nem befolyasoljak
m.mk4JcbGll. A l'allósl ,.twgruan. ér lhetÓC!n fejezi kl
" fVII megszabaditja kora ZOI.'OI"US paradoxonjaitól es
/lZ azokban az idökben szokasos kepektöl. A szem irasnak .f benne I.:iHö1iÖsf!1! a.: Újszövetsegnek a jelentö.fegét kidombori t ja. Ha a re!ormaci ó korabbá ha jldSClI
azt mondottak, hogll a biblia alapjá n cilfnak, akkor
l'Z teljesen dll eru a kdtera ls. A biblia melhm ismer
mép eau tekinte/ut. a ió.;:tUJ biraló értelmet. IgU a rakówl
. ka/éról megállapítható, hogll valóban racionalista mu,
de erós sup ranaturalis elemekkel eguesitve. A szocínianizmusnak 'levezeti teológiai iranyZ(ltnak legjö bb szimboW.,:us irata, mert benne a teljesen kifejlMött és megerlelodöa szociniánizmust ismer/leljiiic meo.
lIar7Ul ck f entiekben idezeIt megallapitdsaihoz csak
annl/II lehetün k hozzá, hOf1ll kritikai szellemevel. korába~ haladó sze m/ele téve l, e káté II XVI. századi erdélUi tinta: unitárizmus melleU az uni tárius gondolatnak legfontosabb alkotása. A D..i v id Ferenc- Enyedi
Gyorgl/ es társaik áhal képviselt unitárizmust, mar
korai fe jlödési szakaszaban a jezsuita elnyomás megakadá lyozt a egy ilyen eveken at érlelodött
alaposan atgondolt szimbolikus mű létrehozásában. [gy e
munkáé lett az a dicsöseg - bár teológia tartalmában
tlmaradottabb a dávidi unitárizmushoz viszonyítva - .
hogya r.y ugati protestanizmus taborában evszazadokon dt a haladó suli em. a vallási szabadgondolkodas
f orrd.sának es szent könyvenek tekintsek.
A rakówi kate nem Socinus munkaja. de azon ~oci
nus valld.si felfogas~ erősen v issza.tÜkrÖzMik. Az ő
szelleme nyi h;dnul meg el.sosorban abban , hogy e kate
türelmes a mds veleményen levókkel szemben. Ebben
az értelemben mondja a káte eguik felelete alatható
egl/htinól: t\Hnden egI/haz ipaz, amelu az üdvözítő tamtdsllak hódol e.s azt vallja. A ká'té szerkesztésében
többen részt vettek, akik elsosorban Socinus hátrahagyotr. ira.saira táma.szkodtak é.s aTTa a lengye l áriánus közsze!!emre, me/y a XVI. és XVII. szdzad fordulójlin a kiérlelödött lengyel unitarizmus közös tulajdona és kincse volt. A /uité tényleges összeállítója
SC/lmalcz, Vő/kel é.s Moskorzowski. F;löbbi kettó, mint
neve i.s muta-tja, német szarmaz«sú, utóbbi pedig a
magyar ex-kaloliku.s püspök, Duditcll András veje,
világi ember, a lengI/el parlament tagja. A kóté lenQyel nllelven elöször 1605·ben jelen t meg, ezt kiiuetú!
a német nyelvti kiadas 1608-ban, végül pedig a veg1eQe~nek tekinthető, é.s nemileg módosltott latin nyelvti
n/jveg, mely 1609-ben látolI napvIIdgot, Rakowball.
trdemes meQemlíteni, hogy a lell{1uel nyelviI /uitéból 1.:esöbb meo egy kiadás jelent meg. de latin nyelV!n; 1684-i9 még tOl.'abbi nyolc kiadá.sban látott napvllágot. Harom kiadásban jelent meg holland és két

es

kiadásban nemeI

ou:

anQof nl/elvekrn. l6lZ-ben megjelent e kaU lalin nl/elvii kiadása a.z ifiuMg szarrnira
me/u németül is kiadaMa keriW. E német nllelvii 1ti~
katér adla ki az erdeIlIi némt'tajku unit6rius gltillekeze tekben caló has.::n.cilatra uj kiadÓ$bGn a lenatlel
utirmazasu Radeczki Bálint unHariu.s piispök, melVnek 1'9llet1en ismert péidanlla a naQ1lszebeni Brucken _
thal Mtlzeum kincse: .. Der kleine Katechi.s mus rur
VbUlIQ der Kinder in dem Chri.sdichen GOtlesdien.st".
C/au.senburg. 16Z0. E kiada.s ké::iralOS masolata o ko.
loz.sv6ri urlitariu.s egyha::i kl)Iluv tór ban is feltalá/ható,
A rak ówi kGte mODllar fordílósban nuomtata.sban nem
jelent meg. Több magJl(lr lorditá.sal isme r jük. melyek
o la t in nl/lIiIlvű kiadások felha.s.:n.ci lása olapjan kes::ül/ f'k. A forditók nevet a surenuséQ nem ;egl/ezte fel.
A kézirato.s fordita.solror ~aeUen a xrx . .$zazad elsó
li::edeben ha.sznalrak egI/es erdé lui UJli tárius gyűleke
::etekbe n, s azOkal c.sak az u n. Koncz Bofdiz.sa r-/éle
magllar nyelven kiadOl! kálénk $Z"oritOtta Iq a használatból.
A nem et nl/elvű kiadá.st Schmalcz forlitotto aki m in t
a wlttenberg l egl/etem egI/kort di ákja. a w'itl(>nbergl
egyetemhez cimzett előszót i.s csatolt e munkahoz.
e.sak tfz év elrelte u t án jelent meg a wiUenbergi teo l.;igiaf laku.ltá.s n~ vében egy, az eredeti nel ketszer hoszszabb német nyelvű etifolat Baldu i n Frigyes profes s'io r
tol/aMI, Wittenbergben. 16/9-ben. mell/et egy ev mulva
egy la t in nyelvii cáf olat il kövelett, A káte latin
llyel ca kiadása Moskorzowski munkája. aki emunk at
,. Jakab angol kirall/nak akarta a já nlan i. A kiralll
csak beleolva.solt a kézirat bo s a munkát .sátam eredetúnek mondotta. ki jelentette , hogl/ suluosan megbünte/né a szerzot, ha az kezei közé kerülne . •4. kiralu
;avaslatara az angol par lame nt az angol földön terje.sztelt példa nyokat J614 áprili.saban nyilvánosan megégettette. E ténykedé.s e munkát az érdeklőd Ib homlokterébe dllftotta es minte9ll má.sfel .szá;:adon at a
lutheránus e.s kalvinista szerzők hosszú 50ra foglalkozott annak ctifolasaval. E cafoló iratok .soraból csak
nehány szerző nevét említjük meo, Q. megjelenés helyének és evenek feltüntetésévc/, mig a vitairatok
ho.!lSZU cfmét elhagyjuk: Alting, Am.stercw.m, 1646;
A/.s/ed, Honnoviae, J652; ArMldi, Franeker, 1654; Wrcn.,
Londo n, J660; Oeder, Frankf urt, J689. Srdeke.s megemlíteni, hogy a jezsuita szerzők Lengyelor.szdgon ki.
viiI nem támadtak a rakówi kálét hanem I19l/0nhallgatassal védekeztek e mti szelle:ne ellen. Helyesen
ismertek fel, hogy oz unitarius gondolat elsosorbon a
protestáns orthodoxianak jelent veszedelmet,
A ra kówi katéról .s annak forra.sairól a véleménl/ek
megoszlanak. ..... bev~zetésben emlitett vélemény től eltéróen, egy ujabb kuw,tó, DunÍlI-80rkow.skl, lengyd
nánnozdsll, német jez.suita, az 1930-as években meg·
jelent több forrasfanulmánydbon a Kátéban vi lági emberek bibliamaoyarazó törekvését látja, akik elsősor
ban az oIa.sz humanizmus talajából killÓtt filozófkli e.s
teológiai feltételezé.sek körében mozogtak.
A rakówi kGté, velem.enyünk .szerint nemcsak dogmatikai vonatkozásban jelentett haladdsl a prote.s/ám
or~hodoxia tanítasdVIli szemben, hanem, ahOQllan azt
Wi/bur ls helye.sen hangsiiltlOzza, gl/okllrlotj vonatko.:t:lsű
tanításaball is, me/u a kere.szténll erkölcsi
elveit
szabó/yozta. A lenQllel áriánu.sok erkölcsi és
mi vonatkozá", lanitá.soirÓI, mint azt mar ,m,
késöbb még szólni fogunk.
Fer e n ~ J6~ef
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