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ISTEN AKARATA 
Majdnem minden vallásfelekezet felveti H k~rdést 

hit tan:'ibnn vngy káléjában, hogy mi a7. emben élet 
célja. 'Több-kevescbb válto7.tntással egyöntetű. választ 
ls adnak rá, mondván, hogy az ember életcélJa Isten 
akaratát vngy földi szándékait megismerni. s öt ma
gát tintelnl és szolgálni. Abbon különböznek csupán 
a hivő közösségek, hogy lsten akarat aként mús és m(js 
eszményeket vagy célokat jelöJnek meg és tŰ7.nek kö
vetőik elé. Volt úgy, hogy a dtuális szokások nak írott 
szabályzatát tekJntették kizárólagos kapocsnnk lsten 
felé. Máskor az embel'i test sanyargatását hitték az O 
parancsának. Még II keresztény tanltók véleménye ls 
megoszlik ezt illetően; egyesek II hitet, mások a csc
lekedetet tartották fontosabbnak. Egyhúzl Itöl'ökben 
ma sincs hangsúlyozotlan eldöntve ti. problCma, hogy 
hivőkké kell-c tenni az embereket - vugy jobbakká. 

Ezt a kérdést, valamint azt !l7. óhajt, hogy lsten aka
mUlt megismerje az ember, min,den korszakban újra 
felvetelték és újra megfogalmaiták. Nekünk, n XX. 
században élőknek, kiknek é lete éppen napjainkban 
új utakra Iért és kik sok mindent másképpen - hl
sze.m, hogy reálisabban - látunk, mint e lődeink . szin
tén égető pl'Oblémánkká vált és attól függ keresztény
ségünk Jövője, hogy át tudjuk-e értékelni hitbeli tn
pnsztalatainkat, meg tudjuk-c oldnni azokat az alap
kérdéseket, melyek nélkü l nincs a modern eínberek 
számára semmi mondanivalója ól hitnek és vallasos 
gondolkodásnak. 

<?sak látsullra nehéz és bonyolult .a fe ladat, hiszen 
nyltoll kapukat döngelünk, illetve járt ösvényeken 
haladhatunk a megoldús felé. Jé7.uS félreérthetetlenül 
uUlsfl: "Nem mind, kj mondja, Uram, Urrun, megyen 
a mennyeknek országába, hanem a ki cselekszi ls 11 70 
én menn~ei Atyám akaratút." Ezzel e l is dön ti fl 
vlt~t, lcszögezvén, hogy Isten elő tt nem tl hitva llfIs 
a ~iJntő, hant>m a Jószándéku cselekvés. Unitárius elő. 
deznk és a 117.nbadelvű gondolat hi vő h arcosai ezl a 
relfogást hirdették évszázndokon á t De mi vel nem 
ml~denk l nek jelenlcnek ők tekintélyt, ma ujra felve
tődIk a kIInduló kérdés. Úb"Y érezzük, Igy scm nehéz 
~elcletet adni rá, hiszen olyan nagyteklntélyü elmék 
Ö (o~lalkozMk vele, mint a közismert lI10zófus Kant 

l ~lszon l naPl.alnkban bátran IdézhetjUk e tá~gybrul: 
mel l megftélésunk s7.crlnt, n mai ember sok tekinte t 
~~á u7 ru re~OgáSál vallja. Ez a kétszáz év e lőtU nuM 

a su oz rus vallási kérd~sekben annyira modern 
~;~ft2fa~~lt:~rznck tűnik, hogy bt\rkl elfogadhatja ől 

O a7.t nlond jn fllo7.6f1al munkáiban h 
d.óka és ukul'a la c~akls mon'ills lehet (~gyn~~~e~oszán-
~~~;' n~t b?:to~t6~lbojgyfelté'''dle7. hegy kl~Yllntko7.l.o:~r;::t~ 
. _ " m n cn ovn ('I tud terj '" I <.ehát neln tud egyetemcs.~é vál ni pedi hl .... "'\Jn . 
foly óan a fel vetett kérdés k(;tséRtelenCI l~lt ~ás abból 

A kultlkulI va ll ltsOll cllelekedetckn k 1 a . nos. 
tén n1O('s morltlis értékUI(, mel.t több~y~~.~I·I ~t~<:l lI~ln
va~y a reménység ös7. tBn~. 1 u1.oknt e cm 

na~1 \C:;:1~gl~I7'~[;:éa~k;lU~kú~ '~~~J~1eml fogh\lko7.-
Olyan vnllúso8 vagy clO'hM.I t'lI7.kl,il: , mely 'fe~::'~nt~~~~~ 

II bccSliletcs é le tmód követésél'e irúnyul6 legnagYObb 
gondosság alól. Ne IÍm!l.'juk mogunkat: Is tennek nem 
a mi tIszteletUnkre és dlcsérctUnkre van s7.UkScgc. A 
vallásnak scm lehet ez kIzt'lrólagas célja. Emlékezzünk 
az ujtestnmenluml Jakab lcvelcnek egy Ide vonatkozó 
I'ész(;re: "Tiszta és szeplö nélk(ll vnló Istentisztelet az 
Js ten és Atya el6tt ez: mc~l6.togntni az özvelO'cket 6s 
(j l'vá ka i tl1. tik nyomorúságukbnn ... " Vagyis n7. ember~ 
baráti érzés és jócselekedet mindennél szentebb. 

Nem könnyű meggyöznl n hivő embereket 111'1'61, hogy 
tÖI'ekedn! n j6ra és bccsülctesre - ez oz egész, amit 
Is ten az emberektől követel. A hivó 16lek természeté
hcz tartozik, h9~y Is tennek szolgálni nkar s a jobbik 
cset nl., ha emberi , mor~l1s kötelességeit tekintené Ub,)" 
hogy azokat Isten sz!\mlll"l.I tel jcsílené, HI. az O parnn
esaként gyakOl'olná életében. Idéz7.ük Jézusnak, nz un. 
kel!ös-parnncsút: "Szeresd a Tc Uradnt, Istenedet. tel
jes szJvedböl, teljes l elkedből és teljes elm&lból és sze_ 
!'esd felebnrútodat, mint önmagndat. E ket pnrnncso
lIlltói függ nz egész törvény és a JlI·6tétúk." (Mt. 22, 
37- 39.) Ime a Mester sem teOlógiát követel barútnllól. 
Az é let céljót lS iS a cselekedetekben megnyilatk07:ó 
szeretetben jelöli meg. Szerinte Izrael egés7. törvény
gyűjteménye és a profétal t.a nltások e kettős parancs
ba n benneCoglu llat.nnk. Az újabbkori fJlol:órusok és mo
rallslák is megegyeznek ebben és a Ná711retit IgaZOlják. 
A kanU 1001'1\115 vallúsnak ls ez a 7. IlIapcive: törclte<l
nlink kell, h%'Y jobb embel'ré váljunk és veHlnk szU
le te tt kincsünket (n jóra va ló hajlnmot) ne ássuk cl. 
Tevel; az 11 marad i egyháZias felfogás, mely S1,crlnt az 
nevezhető jlimbor embernek. kl n templomI és Is tcn
tlS7.1eleti formtíknl mllradl!ktnlanul gynkorolja. Nem 
lehet eUo.R:nd ható m6djO az Istenkeresés nek a sokszor 
meg scm érthető dolgok és fogalmak gépies utánmon
d ás3 (melyet, mint m ár cmlftetWk, bárt(l megtehat.. hu 
még oly gOllosz ls a7. 6 lelkében). 

Mind tíl!Uláno.~ubbá lesz nnpjainkblll'l nl. n nbel, 
hogy a puszta kultusz val!á..~ának vége kell, hogy \(10-
gyen s ehelyelt a lé lekbe/) és 117. erkölcsi é rzelm('k Iga7.
ságún nlapuló vnll tísntl.k ke ll II helyébe lépnIe. Meg 
kelJ t{j hilnunk lll'. üj formát I(el·e.!iztélly.sé~(lnk s711m6ro. 
mégpedig ncm holnap, hanl'm még ma. Fe lül kell vt7~
gltlnunl( erkölcsi és vll llá.~1 értékftélctelnkct, hogy 117. 
uj kor új cmberének is oJtogndhut6k legyellek n7.0k. 
Hiss7.U k, hogy ebben n nagy munkábun lIekílnk. unllá
rlusoknak mcgk(llönböztetet! felndntunk és 87.crepUnk 
h."57.. Bo kell végl'C: h"ltnln mindenkinek, hogy sem
milyen tÖ I·téllctl l e~ kialakult vnlll\s !lern s7.Ukségszel'l1 
kötelesség és nem turtOl'.Ik fe ltétIenlH 1I7. UdvösséghC7.. 
Csak nl. egyén mOl't.lis órz{lletén {jlapuló h ltnclt vnn 
lé tJogosults(lglI, melynek \'ls7.ont nz egyházi romlo esnk 
eszköze és nem célja. 

A nlorúlls vnllds ncm kts mértékben nz értelem szU
lötte dc hnll.l(Súlyozl:uk, hogy m ikor el'1'61 be!'lzéHlnk, 
nem' egy rideg ,,{>S7.valldsrn" gondolunk. MC.R:F::YÖz6dÓ
~ Unk m:onbnn, hoKY nl. ész, nz él·telem n vu]]lt~ dol~nl
bun scm mellő7.hc tő, mert ÓPIlCIl hitbeli klkd('lI(·kl)cn n 
kópzclct é~ IlZ érl'.cIcm 1(l)nn.ven sZCl'tclcnnó válik. Ezért 
I(ellenek az (.91. hnl(!r tS7.ubó fo~lmal nz érzékfelettI 
dolgokbun. 



Ugyunc.,lIk K:mt mondju, hogy n~ o hit, mely sölf:!ttc' 
tcu: _ humis, A hll tilrI{Yu lehet Ideó1,~ dc nel!'l lehel 
Idol, V11í1yJ~ bal,'fo n)' , UgyIlnigy II puszl,ln Wrtcnctlk'g 
Jm,,)'olll:l nyo7.Q1t tételekbe vetett hit ls hal~11. Lehet 
eMolnl /I bölc~e l <'l álláspontjt\l, df; Igen fIgyelemre 
mé ltó IIZ II mCII(,llnpftása ls, hog)' 111('8 maga a~ cvan~ 
lIéJlUlll lIt.'nl lehN h ltü nk OhlPJa - hunem csak bi1.on)'l~ 
léka lelkllsmcrctOnk meggyőződésének, 

A papsá" b. mHltAn bcláttn ho lA d 
7.eté t Illetően tllnflóo~ztill 61' gy rsn alml h('ly~ 
törl'kedJék teljes erejével ar ne~ uralkodó ollt,lály -
őket, ne annyira .. hI vők" hnn~8, , O~_,~klk hall&Qtjilk 
sebbek legyenek. .nl JO ..... & embersége-
E~ IIZ 1111ell akllrllta és sTAnd"k 

szemben, " a 07. emberIséggel 

h , j , 

dzervét Mibály em/é/<ezete 
(Születésének 4S0~ik év(oroulójan) 

A XVI. sz.áz.1d vul1ásos I'e(onnációjának egyik leg~ 
mal'kán:;;:lbb egrénl$t."'ge Szcl'vét Mi hály, A ő nevéhC'.L 
rli ztidik ml unit.i rJ7J1lUS szellemi alapjainak lerakAsa, 
1 5 11 ~bcn s7.llJcte Ll, s így 19tH-ben ünnepeljük születa'
n ek 450-Ik évfordulójá t.. 

AJ.ka lm.<tl ad ez az évforduló arra, hogy - a tavalyI 
I>á\-jd Ferenc emlckévhez hasonlóan - élclilnek ús 
Cle t.mü\'ének l egklemelk(.-'dol>b mo~7.t\natHiL újra fc.l
idézzük magu nkbaJI, tanulságui CS okul;\s u l mul éle
tünk számlml., ST.eI'Vet Mih álytól ugyanis nagyon sokat 
leheL tnnulnl, s az a 42 esztendő, amennyire !öld! élele 
Ic.rJro, okulúsul szolgálhat m inden Idők em berének, 
Mcgta n uJhatjuk t:6J.C II vall..'\.sos és tudományos iga7..!iÚ
gok eGYtestvér volt.1t; azt, hogy egy és ugyanazon em
bel'ben a vallásos kedély és a tudományos megisme
résre va.ló tö rekvés jó egyetértésben élhetnek, ha ez a 
V'IlJlnso.s kedély az embel' S1.olgálatftba n áll, ,~ e z akkor 
következik be, h..1 lsten örökkétartó kijclcntésCnek he z'~ 
dozója és megértöje tud l~ni valaki. Es okuJhatunk, 
nudőn .számbavesszük embel'Ségét, mindvégig kövclke-
1.ck:s ITIagatm'Uis.1I, 111. iga1.ság meSlsmerés<.."érL folyt~l
toH lankadatlan küzdelmél, Annál is inkább tanulll<\
tunk tőle és oku lhatunk aJ ta lános emberi magatartását 
tekintve, mert olyan embez' volt, akire mindig rel lehel 
nCwl. l\1egl:\lott olyan dol gokn !, a miket mások nem 
láU<Ik meg, mivel átfogó S1.c!lcm vol t s így nemcsak a 
z'Í-'Szletekre tudott pillantást votni. hanem az egészre ls, 
Nagy és boldogítóan komoly dolog vol t számára a ke
rcszténJ'lSÓg mibenléte, ti kel'eS7.tcny hit lényege, az 
ember kilé te, Jézus küld etésének hclyes megértése 
ls ten mindenekre kiterjedő hata lma és gondviselése, al~ 
Wlános.ságlxln a hit és a szcretet., vala mint e keLtönek 
édesgyenneke: a tett maga ; mégpedig a morAlis ember 
jÓCl;clekedelc, S mivel sl'.cmléletmódjába n rendkivül 
fontos helyet foglult.<tk el ezek a problémák. legfőbb 
müvcnek, a Christlanlsmi Restitulio-nak _ A keresz
ténység helyreállítás.i~nak - a~, elÖSz.wában múr utal 
ezckre: 

" Ar. ajtó, már nyitva - irja - , úgyhogy csak be keU 
rnjt~ lépm, h?&,}' a r.tán hamarosan mindent Jól meg 
tudJun~, értem, A ke!'e.sztcn)' hithez vezető utat kel! 
teh~t Ujra fe!tárnunk, mert ha egy91.or r a lépW nk erl'(~ 
ar. ~tra, v:u.'\mennyl cselekedetünket mindig jó végre 
íOSJuk, vinni, E~delg ugyanis a dolgok helyes megérté
sének Isen keves nyomával találkor.unk, K I ne siratná 
az, ol):an végzetes elveszrését a kel'eszlycnségnel<, hor..}' 
ml mmdlg csak állnjuk, hogy keresztények vagyunk 
holott s~,m II keres7.tény hitet nem Ismerjük, sem n~ 
cselekszlInk annak megfeJclócn, Nemcsak a hit telii
leIén érvényesülnek már régóta II tévedések, hanem a 
szclx:,k!tben ls, és 11 let/ek me7.ojén ls, tehát magukban 
a muvekbcn" Továbbá", nem érti ti \ilág Istenorszá_ 
gát és nem ISmeri ti mcgiguwlás ront.osságát De h 
egyszer mei!\'ete~Uk a kere~ztény h.ltnek a r~ndamen: 
tumát. lIkkoI' a tobblnek II magyllrázakl nem fog nehéz_ 
séget okom!. En", ezt akarom előadni" ," 

Aki Igy Ir, mint fömú\'ének el6szav;\ból vett. idézet. 
~ől ls olvashattuk a fentiekben, az vIlIóban át.fogó el~p 
\·olt, :n egészre tekintő, 1\ dolgok gyökeréig, geneziséIg 
hatoló lélek, s izig-vérig hivő embel', JézllS 1l1,'lséges ta-

• nil\'ánYll, péJdaadás.inak kö\'etkezctcs meg"al6sító"a 
\I]~~ tehát, hogy e7.t:n a 450-Ik é\'fordulóján az Ó s~üi;;: 
tésének, emlékezzünk reá, tanuljunk tóle és okul)""k 
belőle, 

:1. U NITAn m s t L ET 

A ~zó szűkebb Jelentése S7.CI'inli élet'lj I 
amely csak a ke\'escknek OS2.t.áI)'része SU a s ol)'an, 
b:.m született és töltötte, kk ' p;lnyolors7.ág_ 

iO'elme o.át, F ranciaorszá 
ban , é lt s Cl. vol t mfu;odi.k hazája, Olaszorsw b' g
S,~;\Jcban ~'S NémetO!'S7.ágban v(''Jldégcskt'<lelt hOSs;.a~' 
I'ovidebb Idc.lg, Egy kis kmalán falucskában Vil -
nuevá-ban ,~~~tel\, a naValTai Tu,ddá-ban gye~ek~ 
kcdett, Salagoosában ke7.dett hO'= komolyabb forma_ 
?an a t unulmán:ralho z, !': Irancl llors7.l1.g i Toulouse- b~\1' 
Jogot t:.1nul, Pánzsban [old l'aj7.ot, c.sillagiiS"V!ttant, ffi3-

te~nuUkál és or\'ostudománYI, Jelen van Bolognában 
1529-bt!Jl V, Károly német-római csás7.ár megkoroná_ 
zásán s részt vesz tanl~ja és p rincipálisa _ J, Quin
lan? - kiséretében a hlfCS augsburgi országgyülés 
Majd Baselben taIáljuk, ~hol fontos feladatának teki~~i 
e város reformátorának mc.glétitését s miután e szán
déka nc!", .Jál' sike~TO.l, átmegy SU':lssbourgba, hogy a 
maga partJá l'a \'onJa az ottani hitÚjít.ás vC'.:cUllt , Bár
~ol lo!uul meg, min?enütt széles hullámokat vel nag)'
Igényu S'F.olJcnle s mmdenkit meg akar tanitani az igaz
s.11f~a és mcg a~r téd t?ni tévelygéseiböl. Szent meg
gyo7.ődéssel ,vallJa ugyanis, hogy ő maga ismeri az. Igaz
ságot S tesZI ezt külöAöscn ama híres toulouse-I élmé
nye ut .. 'm, mcJy egész mivoltál megmgadta a keresz
Umy hit swlgálutár'a, Jézus mellé állította;' ST.cnt Mi
hály harcos tál'sának nevezte magát. MeggyŐ7.ödésének 
útjában nem ismert a kadályt. Mindena U bát'ran éP 
l enntartás nelkül beszélt; olyan bátran és mag.1bi~o
san, hogy hallgatói és ismerői hamarosan két táborra 
osTJottak : feltétl en hiveinek és féktekn ellenfelein ek 
a t...iborár a, A legtöbb helyről éppen ezért menekülnie 
kellett, végül még: nevét is álnévvel kellett felaerélnl e, 
hogy megmentse életét, Villanova MihaJv név alatt 
Lyonban (DéI-F L'anciaorsz.ág) h(17.6dik meg egy időre, 
ahOl nyomdai munkával keresI kenyerét s értékes köny
vek kiadásával teszi emlékczelcssé ne\'ét. majd ugyan
csak a dél-franciaorsz.igl Charlieu-bcn, i!let\'c Vienne
ben működik mint kltű nő orvos, Az 1542-es nagy jár
vány idején olyan derck..'\San viselkedik és olyan crcd
ményesen \-ég:zi orvosi munkáj:íI , hogy országos hir 
névre tesz S7.ol'I, nemkülönben az cmésztésről frotl ér
teke7.ésével, mell' IJ'Övid idő matt 5 kiadást ért meg, 
Bármivel fogla lkowtt azonban, soha..«:m lett hűllen a 
vallás n.<tgy dolgaihoz., a Bi bliához. a teológia i tudomá
n)'okh07., a hhoz a nagy keresztény m issz.ióhoz., amely 
rendkivüli mértékben meghatnrozta életét s bl7.onyos 
él,tclemben d etcrmlnált'a tevékcnység.':t - ez a deter
minálls.'Üt Ilzonb..1n egyben Il~t jelentette, hog\' vég.'<Ö 
fokon cl6'etlen nagy ügyre, II .kereszténység helyre.áUf
t.isnra tette fcl, illetve áldozta életét. 

További jcllem7.ésére idb.om R. H , Bnlnton .. Szervét 
Mlhályerelnek és mártir" dmG, 19.53-ban megjelet:t 
francia nyclvű könyvének egy Idevágó !"&.szét: .. Szervet 
Mihúlynak ; 11, a különös sz.ercnc.sétlen~gc volt, hogy 
ké tszer égették mcg, EgyS1.er ln effigle a katolikusok, 
eg)-szcr pedig elevenen a protestánsok ! ", Megtc:stcsiti 
a I'enalss.<tnce S7.ellemél és a I'efonnáeio 1xt1S7~irn)'lH ' , , 
KutnUlsainak mclY:<iége és változatOSság.1 a renaJssance 
Ig.azi \lomo univClosnJe tlpus.it adja : Ol'VOS, geob'fMu,~, 
bölcsész és teológus," 

EJetének CS tevékenységének rés7Jetcscbb vázolás..'ira 
lapunk követkcz<' számaiban ~eretn~.k rátérni. 

Bcnc1.c l\I{irlun 

• 



• 

• 

GYOLEKEZETI IMÁDSÁG 
• 

LclkOJ\knck áldott Atyja, kcgyclm~ lsten! Imádl
todnak CIiCI1dcsség.ében hadd ére.t..ZÜk át bI7.ony~bb::l.n 
a Tc )(ö7.C;lségedet, aki néha olynnkpr VllgV IcgköZCIc.bb 
hozzánk amikor úgy érezz{1k, hogy cJhagyt.á1 bennOn
ket A mindennapi élei flÍr:ldO?~1$I ÓlI lÖródesc e&..1k 
kc~és Időt enged arra, hogy Rood gondoUunk.. Dc en
nek a s7.cnl helynek a ctiCndJc azt hirdet1 most nékUnk, 
h gy még h.:I ml m<lgfclcdk=nénk ht Rólad. Tc IIOha
~l feledkezel meg rólunk. Tnh\n huny~gok.ká és r~o
lctcsckké lctWnk a z éle\. mlndc nnaplslig.:,ban. ~Ikünk
ben fénylö vlJAgOfiSágod:n talán ncm figyel,tOk. vagy 
nem bl1l1unk rnlir benne. Dc most Idebenn, hadd talá l
junk meg ujr::t Téged, hogy gondoJat.llnk ~t lmá
dnttcljé!ck legyenek, hogy aztán munkánk ujra meg-
teljék s7.cntslQcl. . 

Áraszd kI öntudatunkba csodá latos kÖ7.clségcdnck 
blzonyOM<lgát. Gyön~cségOnk előtt tá rd fcl a Tc hatal-
1M(l.:lt és kegycll'T'lCdct. Ragyogj rclnk mindeneket át.
ható lelkednek világosságával. hogy I.áLhassuk Iga7J 
valónkat mint a Te lelkedből Iclked1.ett gyermekeidet. 
a kiket t~rmészcWk és s1.crotctiik odakapcsol a Te lé
nycdhC?~ ts e lá tásn.;lk rónyénél hadd ?S1.oljon swt a 
lelkünkből m inden fé lelem és ml ('l'C7.?ük mat,'Unkban 
~Wnl e~k Jük~t 

ScMfts, hogy e helyről m"3unkkal vihcs$Uk a7.1 a bb
két és erőt, melyet Itt nyer1lnk u Veled való cgytItUét 
aJtal, hogy odakint C~lderithCSliÜk n 8~got és 
jf.l7..dagll.huMuk a boldogságoL !ladd vlgyOnk lll33unk.
kal mindennapi fel::l<mtalnk kŐ'lk több igU7.'J. ... g.érzctct 
még nagyobb munkakcdvet Onzál{Od {'PI~rc. Töl~ 
hát be mindnyájunkat jclenlét.eddd. CIIcnd~[1a el ben
nUnk minden Indulatot . S7..('3)'<.-nI\8 ~ bennUnk mln~ 
den kétséget. ErőslllJd meg életednek remk való klára~ 
d..'ulút. Hadd legyen Benned a gyönge ernvei teJj~ éli 
az e~ösnck 1\'1 hadd ujuljon mClt ereje. AlakJla át m in
ket uJ jMzillel.Ó hatalmadnuk erc!(-vel, holO' az élete:. 
dh:s&K.<g<'JlCn IW~.'Pnek láthaslluk és azt valóban m-ppe 
1\'1 t.chcssOk. Add, hogy ne legyünk 1I?.()mo')rÚak, vagy Je
vertck, vagy kcdvetJ.enek, vagy elk<'tlCT'Odettc:k. Adj ú j 
lelket belénk, 87..cbbct, joboot, erö&cbbet (;s örvendeWb
bel.. Gyujtsd fel bennünk ::IZ égi buzaós.ág lángját hogy 
öröm legyen nekűnk Ereu.ed <1olgO'.m1 é5 erWég iegyen 
nckUnk Benned megpihenni. Ta pad jon életünk a T c 
életc<lhC? hogy mint egykor Krtsztus, Tebenned mJ la 
gy/Y/.clmet nye rhessünk bűneink felett. 

Amen. 
I'cthó István 

pOlIpökj helynök ..................•....................... ........... ~ ..................................•...•...••........................•... ..................... -

összegyűjtött l.3.nulmányalt, cikkeit foglalta kötetbe 
Ortutay Gyula " Irók. népek, s 1.ázadok" c. munkáj.ában, 
amely a Magvető Könyvkiadó gond01.ásúban a mult év 
utolsó szakas7.ában lá lott napvilágo!. Az é rtékes mG 
javarészben a magyar népl"aJz történetének hala dó vo~ 
nltwit tá rja olvasói eJé a magyar folklór, nép raj7J ku~ 
tatás legkiemelkedőbb képvl~1őlnek tömör sl-Ínekkel 
megrajzolt arcképein keresztül. S7.crzŐ munkáját 57.c· 
reten városának, Szegcdnek és fl s7.egedl fiataloknak 
ajánlotta. Bevezető tanulmányát ls Szeged helytörté~ 
neU és S1.cJlcmi. saját.os.oiágalnak lsmertet.ésénck szen· 
lelI. J óllehet témáját a tudós t.úrgyilagoss:lgával, a? 
avatott fró! lolJ művész! m~Jelcnlt6 erejével álUtja 
olva$Ó1 elé, a kutató hűvös m6d.S7.cfU;6(-g('11 ke, eszlOI ls 
alig palástolható módon ki-kicsap a " tiszaparti Athén" 
Iránt él7.ctt mélységes vonzalmának megkapó lírai 
he ve. Sz{n(;S, I'I\Clegs?.avu mond anivalól Itt-ott már·már 
a költői szárnyalás magasba sodró lendületével hatnak. 

Bennünket, unitáriusokai a jeles mú (Ölcg a7.ért érde
kel és klilönös bűszkeséggeL a1.ért töllhet el, mert Or~ 
\;Utay könyv(-ben a magyar múlt, ti =gy:ar szclJem! 
élet értékelnek kJmal):asló rendjében a Tes:;edlk Sá· 
m uelek, Bcr/.cvicl'.y Gergelyek, a klo1: Hunralvy sth. kij. 
7.ött unitárius cgyháztörténeJmünk két olyan kJemel~ 
ked/) alakja Ls helyet. kapott, mlnt K ,'lza János és Or· 
bán BaJát.,. 

Ortutav rendkfvlll mclcg hanIton jellenwJ ("8 értékeli 
Krlza JánOfj népdalgyújtö munk'\ssógftL Megálla!)!tja, 
hogy neki kö$7.önhctjűk a RZékcly népköl'\.6s.zet mult 
1;7.áY.adl megment(,s(>t, alU nélk(J l Arany János és Gyulai 
Pál és rnflrok lanÍlsffga szertnt Irodalmunk s népraj~ 
7.unk klmondl1aUltlanul S1.cgt-nycbb lenne. A resmét 
mcles:( han"ú húrjait pcndftl meg a. Hl'.e.-/.Ő, aml~or bo
v.ámol a",?l ti h ideg k:öT.őnyI'ÖJ, amely Krl7.án<lk a 
"Vadrózllák' ('blő kiadására közreboolátott gyújtólvél 
1842~ben fogadja: " J-IOfiSW évekig kell várako'l;nla a 
tlszwlctt.'1o\hől pÜl>pök lcII7., mjrc munkája mcgjclcnhcl.". 
Ré!;-J;\cICl!(.'11 rog1alkcYl;lk Ortutay Krl)'.;) hel'JJn! úljávul, 
I ltimu\.at arru, hog)' Krt7..át minden blmnnya! Herder 
l17J..'lJcml hul.á1i.a ve~.ct1 u nl1'lköl\étj7.ct ért.ékl:lésc felé. 
Kh.·1T\C1J 117.e.-/.Ő mct. a. I'.árt)dhutatlan bU7",ÓII!!~ amellyel 
Gyula! Pti! Iitll'kallte K'I17.ál népdalKYlljtcménYénck kl
adnsár-.I, II Mlkó Imr('7lck, "E~ly Sri:chenyljé"_nek ál ~ 
dm.aws smyagl ~taégét, amellyel u " VadrlY.t.'l!ik" kl~ 
ruiállát leheVivé \.elte. " A "yllJ\('Jn,(-nyt ország(JoS lel\wJe
dk fOWldta, vaU",{i"gnl n"'m~.t' U (11O' IcU beMIe" :'illa~ 
pltla. llX"It a "".cr/A. Oe 07. akkori Irodalmi vlll7.0nyokal 
h·II.'fflt"l;ve, Irónlkus hangon Hizl hoz7.á: " B{ir le!k~· 

dCS és könyvvá.sár1ás ncm jelentett egyet". Krtza egyik 
legnagyobb é r1:ékénck O rtu tay azt tart1a, hogy gyOjtc
ménye az ell/) modern ' l emponlú népk.ölt.észctl kiad· 
vány. 

A m:1slk unitárius csillag, akinek ti magyar múlt 
szellemi csJ!Jagrcnd 'i7.crébcn jc1cnt& helyet Jelöl kl a 
szcrl.Ő: Orbán Balázs, a Sl'.ékelyföld rajongó S7.crclmcse, 
akinek II "Székelyföld lefrása" clmű ha tkötctes munká~ 
ját kö:!.7,Ö nhetjO k. Ezt a m Ovet, amely a S7.ékelyfiHd 
val6s.1gos enciklopédiája, J ókai is hét legkedvesebb ol· 
vasmánya köT.é sofQ7.ta. E h atalmas m unka nl-praj lJ 
Jelentősége mellet JdcmclJ Ortumy a mú ncmzctpOU~ 
tlkal fontosságát ls, amit abba n Jelöl meg, hogy Orbán 
Bul!v.s a legelsők köztltt van, aki bátran hangot ad sm· 
nak a fcUogásának, hogy a "magyaroknak, S7..1szoknak 
s románok nak ösw.c kell tartaniok népi jooaik védel~ 
mébcn _ Jiunw;ulyosan mutat rá 
szerző alTa . felvilágOliOdott hu-
man lzmusa m indc n jC'~u!ti;r;mus-

l Keleten" d m G h3~ 
sor.'1n Idemell S1.cm 

II human ista S7.ocia· 
lIi(mU!i cszmélt Ulkrö~.ö vonásait, nmely hlány7.lk a ny u. 
gaU utazók múvclbőJ. McgkJn Or bán BaJfJX6 Torda vá· 
rosának éti környékéne k monogrfiIMjá t ls. a ,,S7.éke
lyek sli!nna7..á.'Ioár ól és Jntézményelról" szóló s1kkfog· 
La ló értcke7.ésc a la pján pedig a 'l'udom:'inY08 Akadémlll 
tagjai köZlé IJct.at1a ól . Időközben mcg/7JclJ nz akkori 
politikai élet keservC:S<.>n fanyar 17.ét ls. E)'.cn n téren 
éri toUIJl élct(-nek legnagyobb csal6dá.'I3. Ald07.3tOl, 
nemcs Iclkületlorc jcl lcm7.Ö, l'IOfO' wgyon.:\nak tekinté
lyes rl. ... zlIt tChctsógcs székely ifjak nevelésére hagyta, 
m:1.slk rI$7.ét pcdJg: w: akkori MUlO'flror.'l1.ág Icgpuszt f• 
tóbb rákfenéjének. a szOIÓ!/'I ldJOk rtll kJS1J várgó szé~ 

• • • 
I<'ÖZACA I' UNK 221 485. IIz(Lmú cscklu!zóm ll'iJffrrt dr. 

I .. ·ekcle ZoJtó n 50 Ft-o t ad ako7.0 tt . 
SZAMOS I 800S VILMOS ntJónllk, /I kltanö ,zob

rállzmtlvéal'.nek több ér tékeli lI lkolt'lSII kertIIt khUHUlsra 
a S7.cntendrcl Ku lturálIH Nnpok keretében mc~n~e. 
7.ctl kép1,őm(ívéS1,ctl kl!. IJfttlíion. A IMlnt egész v n 
Sr.cnt(.'ndrén él6 tlzcnhffrom mtlvé!l7. a lkotását mutatja 
be. Sl'.amOllI 506s VJlmollMak Vlglltlll Ra rtncl (brolll~), 
J6zan Miklós, Önarckép és Unok.ám (mindhárom mAr· 
vliny) c. nlkotásal na~ ,IkCI't ura itok u tárIoton. 

uNlT'\RJlJ8 eLET s 

• 



(l'0I1I'I<U4 ... J . OUUIlyól) 

kelyek klvándorláSának mcgakadályoz/idra haJ!.Yomá
nymttJ. 

C supa kacagás a szánk 
" Az én vulláaom v(j rl.anúl ar,ok, akJk II 7Jla~g 

vé l'C!i bárdja a tal.! clh uUo tLak, II uzok s7..áma nagy, mert 
egy Időbcr1 &CITI hlányoz1.ak !II m!meslelkOck, kJk az el
nyomott emberlSoég védelmére szót emeltek. kJk önfel· 
áld07.Úlag lemondva a világ örömeirol. tevékenységü
ket Aldozták il Ii)'.ubadság n agy vallásának hirdetésére; 
mert azok száma nagy, kik az e rt."nY és jog06Ság meI
leU katonilskodnak, szent előha rcosai egv jövendó 
szebb komak. Dc azon győzelem napja eljövend il vé
tekben fetrengö zsarnokok m inden erőlködése dacára 

~Ikor jóra fo rdi tmta az Or Sion ba1sot'liát 
ugy volt , mintha áimodnánk : ' 
I'.acagáua j Arndt lizánk. 
nyelvünkön vlg u j jongás. 

&<! 5r,óltak akkor a népek között: 
.,Az Or cselekedett hata h na.&an velükl" 
Az Úr C$elekcdett hat.alma!ian velünk _ 
!II ml örvende:dink. • 

ls ." 
Ma, amikor $7.cMc a vi lágon hol i tt, ho lott lobbannak 

fel a jp'armattartó hatalmak ellen feszülő népi szabad
siIgvágv olthattJtlan gyeptÜzcl. milyen mcgrendítő idő
szerúséggc l is áradnak fe lénk Orbán Baláz.snak Ortutay 
idé2te drámai z.engés.ú fenl i $Zav ai. , 

O térítsd v1ss:ta, Uram, AOnNnkat 
mint OOvldékre a patakokat! • 
Aklk most könnyek közt vetrlek, 
majd u jjongva aratnak: 
wkogva ball.agnak tova vive, hintve a magot 
s rlkongatva térnek Vi56ta emelvén ke\.~ 

Unitárius csillagaink el nem enyésző ténye Im utat 
mutat az. egymást relváltó ncmz.edék.ek, s így különösen 
a mal ember számára is. 

126. zsoltár. 

. .,'- , , , 

UNITÁRIUS v ALLASOS F~L.ORAT 
kÖ7:VWt a Pet6l'1 rádló min;ius 12~n. 
l lét h irde t: P~hó /.itván p llapljkl tiCly-
nök . • 

a n e
v llla_ 
m_ 
pIIs ' .",. 

A felemelő templomi IInn~ II H l m 
nun. hanIIJaIval ért vélle t. 
Onne~ly után s llyillekezet tall JRI $ 1:(0-

retetvcmd égségen vettek rént. 

o'\. 1I0LLo'\.!'oo"DIAI R E:<IION5 TRA:-;S EGV· 
II AZ (IJabban mepllldl egyh hl könyv
tárunk relZ.ére a " R.emo nstrantae Week
bilICI" e. heUlapJá t . o'\. lap IKO. a ug. 20 • 
... ámá ban m egemlékezik a TTÓl . h OlY II 
mas yn u nitá rIusok at o'\.rmlnlllol emlék
~n!o~1.e~etére me'llkilldöt ték a Remonst
"ua 111 ~p<>nU könyvUi~ának H . Grc>mtly t:;:tJ.e;:asy m GVl!.ndt f" rdltád t . 
ma a mOll évben leltnt mes 
Ak:~::;"I~y~l~n •• _ ... Magyar Tudományos ... ban. 

• 

ol lJNITAm uS F.:LET 

, , , , , 

HÍREK 
PAPI B~KECiVOLESEN vett ek részt 

nacybud.3pesti lelkIpásztoraInk február 
1-én a Hazafias Né pfron t B u dapesti 81-
Ul ttatipnak rendezésében. Dr. Gyalmos 
János. a F6v:lrosl Tan.i~ VB . elnök· 
helyettese tartott nllllY érdekl6dkscl ki
sért el6adást; SUleia.J.bt;a á illlmunk kul 
t oll1'<lll tlkál ti r ó l. 

HOG YES ENDRE Ult:il1 templornun~ 
OtllOnálának \ÍH'épltésé~ befo lyt úJabb 
ado mányok; .Jóua Gyula SO Ft , Hlldnagy 
Róza 20 F't , dr. Ptiltty MIklós 10 Ft, 
Gyerő D ávid l/l Ft. Id. P eth6 .Istv án &o 
n , GáUry Kálrrnln l /l Ft., Borbély P al 
:so Ft, Suksa Alula 20 Ft. H OUtú Kál· 
rn1in 10 Ft, d r . Tóth S á ndo rné 50 Ft, 
özv . Cúka J Iln O$né 10 Ft, (:Pka De:UO 
10 F t, özv. Bodo r IUld r ásné 10 Ft, dr. 
Simándi Zsigmo nd 20 Ft. özv. Kiss La· 
Josné elhalt fér je emlékére 1/10 Ft. Mik
lOs Káro ly 10 Ft, varga n ona (Buda· 
pe$t) 30 Ft, Ny(izó G yulil né 20 Ft. su.
IllY Lalosné UI Ft. Szea:ed.i Mán onné 
3/1 Ft. Medvel Lajos JO Ft. Id . N yIred)' 
Géza JO FI. A 10azlV1l a da kozót ,zeret.! 
az 1&ten. 

f'ELIIIVJ UK KEDVES OLVASOUo."K 11-
gyd mél. h OIlY la p unk e](lIlzetésl dfját 
az H.tGl szAm (l, NYUI!dfJa l.ilpunkra szám 
ad o mányukat a U I.J'I4 u.Ilmü. a Köz
alap ra " nUll ullmQ esekkn kell be
flzeln l. FélreértfHk elkeri11~e célJábó! 
~érjllk II sdve. befizetéseke t a fenu('k 
fllfyele mbevé!elévc! tel jesh eni. 

Ford. : Kozma Ta más 
, , 

UN I TAR I US a L JIT 
Laptulajdono s a Magyarornlla! UnltUius 

ERYh ll7J<!! r. 
Fe le l(!S sze rkuzt6 és !dadó; P et bO b tvH. 

l:VI el(l t1zetési díj II forl.l'lt. 
Bud apest. IX., H6gyes Endre uu:. S

T' vb. ; UT-1M. CsekkSL; SO 5Il. 

, 
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