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Pünkösd után 
A keres'ztény ünnepek közölt Pünkösd tartalmflbiln 

ti legef()sebb és igazán ak tiv 11 közösségi .. go~dola.t: 
Karácsony a esulád ünnepe. A gyermek swletcse UJ 
értelmet ad ti legkisebb emberi ~olcktiva életé.nek. 
Két embe/" boldogsága er,:y hal m:Ldlk életében telJese
dik kl és nyer új értelmet ~nnc. Nagy[)éntek a ~eg
nt'mérteU ember egyéni trngédiiija, melynek kovet· 
ke1ménvcit ti közösség sorsaban esak sokkal később 
tapasztalhatjuk meg. Husvét az cJJcnt~tcs te!"mé~7.etü 
lelki és szellemi erők küzdelmében a Jónak, az Igaz
nak. a7. alkotásnak a győzelmi ünnepe. Pünkösd az 
élet küzdelmeiböl győztesen kikerült erők össlclogUl'lI 
és a ;elek ihll'tésétől megtermékenyűlt élet felvonu
lása :17. örök, nagy építkczéshez. Olyan mint valami 
tnvas~.L 7,svngás. mikor a napsugár termékenyítő me
legétól egyik napról a másikra vir:igbaszökkcn az 
egész természet s a kaptár népc eg)'szerre rajzik ki, 
és az Illat mámorától megittasodolt világban megkez
di u begyűjtés áldásos munkájút. A tanítványok lel
kesedése magával ragadja a jeruzsfLlemi h,íromezrekct 
('s megalnkítják az első keresztény gyülekezetet. 
Ugya.naz a gondolat. í7.zik m inden lélekben. A tenn i
v:,gY:Js szent nyugtuluns~ga fogju cl egyenként őket és 
leszel'clt h .. dsercg módjáL"a cgy halomba rakják m in
denűket, amit addig magukénak vallottak. s mos tan
tól fogva S<'nki sem akar kÖ7.ülűk egyebel. mint ho.!!y 
munkába fogva összes fizikai és szellemi képességei
ket, épftsék azt az országot. melyröl ,/ézes ügy beszélt. 
hogy nem valahol a felhők világában, az ég ktLrpitján 
tul. hanem itt magában az emberben van. 

E7.é rt Pünkösd az emlx.riség tÖL·ténctének egyik leg
nal;YS7.erűbb eseménye, a vllágtörténelcm ,legmeré
szebb vállalkozása, amikor 12 ember a lélek erejé től 
elragadtulvu. va lós<íggal ex túzisba hoz egy h<irom'!zres 
kis tömeget , maly nem tÖL'ödlk uzza], hogy mi t szól 
hozz(l u világ. és mire a környezetUk, mclv eléggé el
lensége:scn nézt.e üket. (oszbckapna, kiklt.ltja egy ke
res7.trefcszite1t ember szellemében l<;ten<)r,Oz(Lgának 
megalakulásút. es annak jeiéül , hogy ez az orsziLg 
minden vonatk07.ásbun egészen m!Ls, minI minden ed. 
dig! birodulom, a most szervezett közöss"" a<;ztal:íra 
odatesz! minden vagyon<ít és egész önmal;át rás7..ánju 
1\ megvetelt fundamentumon való munkÚlkodásra. 

Az. embcd vi.llalkozások első próMi kCiségtelenűl 
n7. ehndulás küzdelmeibr.n mutatkoznnk mcg. Az esz
méknek meg kell kÜ7.deniÖk n kezde ti nehézségekkel. 

23. ZSOI:r Ál( 

MIt se szű kölködöm _ 
az Úr ti pásztorom. 

])eldÖffi : 7,öldel6 pá7..sltgyep, 
s hulkszavu vf7,ckhe-.r. terelge t, 

Megtött életemre Tőle béke szúll. 
N('v(~lt ha vezet - jó esap!LSL'n nil. 

mett uz első akadályokon megtorpant vállalkozasnnk 
soha :.cines sikere. tpp úgy, mik(:nt II tokélt'te~'rl vj. 
\'OU Iwreok scm rejezódhetnek be soha. Ezt a gon
dollltot Pál apostol fe jezte kl il Icgs7.emléltetóbben 
mikol' uzt mondott a önmagáról: "Nemhogy immdr el~ 
I.'L tem vulna. hanem igyekszem megközelitcni". Ugyan. 
erre a JlITmanens igyekezet re buzdit J ézU!; is mikor 
uz ember út ju t így jelöli meg: .. Legyetek tÖk6letcl'ek, 
m iként a ti mennyei htyátok tökéletes:' A keresz
ténYSég, ViLgy mondjuk így: az evnngélLUmi erők ki
úllották az első próbat, s a kczdetl akadtilyok:ll olyan 
nugyszerül'n vették -ts gyözték le. hogy \'alos3ggal 
umulatba ejtettek vdc a világOl . Az Igazi. nagy f(';. 
.,datok a7.ollban csak a pünkösd ut.::ini időkben jelent
keztek, óHnilwl' az elet hadaUtisait befele és kifelé 
egya ránt rendezni kellett. t\ keresztény közösségnek 
meg kellett épüln ie önmagában, és bele kellett épül
nie II vLlugbu. umelyből lelt és amL'lynek szen'es része: 
kellell legyen. A befelé és kifelé való épülés, II tulaj
donképpeni keresztény vállalkozás pedig ebben a 
világbun nem szünetelhet és nem érhet véget soha. 
Mert UZ ('\'l\ngéllum erói, mint szellemi energink. bele 
',elJ épüljenek a7. emberbe. és :IZ így megépült em
ber szakadaU,mul előbbre kell vigye a világot n fej
lődés ut jan. Es ez a tu lajdonk(>ppeni keresztény és al
talilnos emberi misszió a pünkösd utani idők legfőbb 
feladata sohasem volt annyira idősz(rü, mint napja
inkbnn, amikor az ellentétes természetü erök: a jó és 
a rossz. uz önzés és a scgitókés7..sCg. a kup7..sisjg és a 
Icmondus. 11 h(looru és a béke, fi szabads:"tg utáni \'Úgy 
és a gya1"ma tositó ha w lom nagypén teki komolysággal 
vívják hureaikat egymássa!. s elég egy elhibázott pil
Inna l :Lhhoz, IL0I:Y <l vi lág SOI"Sfl ismét vcgtelen I)USZ
lu lásba ful ladjon . Az evanl:éliurn szet'el6csarnok;lban. 
lL hol egvkor Jézus a szellemi technika legcsodálato-
6abb J":lűszcrc! vc1 dolgozott é~ vt\ llOk. b~'nlik, sü ke tek, 
bélp..oklosok tékozló fink és bűnös asszonyok elL'ontott 
~ Ietén végzcll mütétet s adta \'iss~' uz e.ll.é~·z('t nekik. 
_ itt mos t m i az ő országának honpolgórai és ~ze l~ 
:emi öröksé{1.ei meg kell konSl rutiljuk azl u raké,ln t. 
mellycl 1l7. ember lelkéb!'n keletke7.elt űr roppant \'11.1: 
gat bej;'LL'hatjuk, hogy benépcsftsük nzt 17.7:ó és élo 
erőkkel, hOIlY valóban Islen templom:l legyen nz em-
ber. 

J'e IM Is tván 
püspöki hely" ök 

BILL' halfil(l1 'nyékú völgyön iLt mCA)'ek. 
Te ha énvelem jár~z, oU se L·etlegek. 
mellvlgnsztal vess7'öd. pú ldd engemet. 
Olciöző!m előtt usztull téssz nekem. 
nluJjal bőven úL'usztod rejem. 
esoL'dultlg st.'L"legcm. 
Csupa jóság (s szere tet kíséL' (' Item minden napjlin 
Az ÚL' hii1ilban pihenék 
:.cok-sok IllssL"L léptű napig. Ford: Kmm' L~ T:unas 



SERVET MI HA LY EMLÉKEZETE 
fil . (SZüLETÉSÉNEK 450 - I K ÉVFORDU L ÓJÁN ) 

Scl'vct MIM ly, aki _ mint már c~Hlctlilk - 1521-
ben tO éves kOl'ában Zarag6zfioo ke l'ül , Per t us Ma dh' 
IIb Anghlcl"Il irányitfislI me llett tanul, keszüi az életre. 
Amikor pedig 1:526-0an meghalt P . 1\1 ab. AnghJcra, 
$crve! es s?.timlahm Inn itv.1nya, d e az egé~z Span:yo J
ország űSI.Jn tén m cggyA.s:r.oJjH. Nngy nCYCIOI ve~z , tc t 
Ick benne. A z isten i gondviscJCs , mcgnylllltkozás.?t ,!át 
hatjuk Iloban , hogy éppen ebben a~ évben . kerul, ,OS7. 
szcköUctésbc fl. jcgyz6-npn cgy másI k k JváJo f érfIUval, 
Joan de Quluralw-val, s ettő l fogva, mint taní tván y, 
titká r és " prod, tehát amolyan mindenes, melJctte töl t 
cl néhány é vet az ifjú Servet, egészen 1528 öszéJg, 
amikoris jogi ta nulmá nyai II fra nciaországi Toulouse 
városába veze tik, aho l 1528-b an és 1529- ben, a pja 
kfvfi nsága szerint, a jogi .pályára készül. 

J. Qutntana egy harmadrendű franc l!;ká nus, teológiai 
doktor, az a ragóniai KamD ra tagja, a c~ÚSZ<Ír gyon
tatópapja , udvari prédikátor. Egész Nyuga t-Európiu'a 
klterjcdó levelezést folyta t, Egyeras musi szellem, 
Grata persona az á llami és az egyházi hatalmasságok
nál s 11 jegyző-apa jól tudta, hogy e kettő körül forog 
az é lei ; úgy látta te há t , flogy fia a legjobb !helyen 
van, 

Ezek a znragózai óvek rendki vül jelen tösek Serve t 
Mitlá ly éle tében, Olyan élményeken megy keresztül. 
melyek rendkivül é les elméjét és még éI-tckenyebb 
s zivét mélyen megragadják, ("Servet Mihály 14 éves 
korában hullgalott latint, görögöt , ('lé bert és kiter jedt 
ismeretei vo ltak a filozóriában és ma tematikában , 
Villamint fi skolasztikus teológiában:' Lásd : Art 'gny 
l'I'lémoire.) Egy rendk Ivli li egyéniségge l állunk tehút 
szemben s az élmények ls, melye k lelké t megérinti k, 
elhatározó mivol tu kban rendkívüliek. Egy néhúnya t 
megemliWnk, Jelen van, a mikor 1522-ben VI. Adorjá n 
,haotlanus) pápa Zaragózában a San Salvado r temp
lomban áldást oszt és megalapitja a TMnitarios Obser
v,antes rendet, melynek célja előmozdítani a szent· 
háromsúg imádását és a mórok fogsá g,ában lo..vö l{e
r~ztények klvá ltás.i. t - s [éIigmeddig értetlenül ncz[ 
még, hogy Spanyolol"SZ<lS akkori humánis tá i, k iknek 
soraiban sok magasáiltsú egyházi férfiú iS lal:Hható, 
aggodalommal tckin:e'lek erre a pá pai ajándékra, 
minlha előre sejtenék a benne rej l ő veszélyeket. 
Tanúja annak is, amikor ugynncsak a zaragózai Sa n 
Salvador templomba n 152 (l~ba n , végbemegy a tömeges 
kereszte lés z.sidókon és mórokon. Errő l jegyezte fel 
eSf korat.>eli annales-író: "A nagy tédlés végbemen t 
Ka roly kmUy Igyekezete és az apos toli komisszárius 
mozgékonysága következtében, a pá pa ",Igy örömérc, 
de nem az eg tetszésére. " es \anuja azokna k a szen
\'ed~sekne.k . melyeket a koncen trációs táborokba zlÍ r t 
zslclók és mórok e lszcnvedtek, mert Se l'vct - vállalv:l 
mln::!en e7,zel járó veszé lyt - e lment ezeknek a sze
rencsétleneknek.ll. negyedelbe, tábora iba , s szívéne k 
egész szer~tclével és szenvedélyé vel i gyeke~ett sorsu
kon. enyhlleni. RendkíVÜl csodálkozott , hogy ezek az 
a mugy okos és művelt zsidók, miért nem fogadják cl 
a ~ kereszténység üdvözitö ta na it. S még jobban r.so
dálko~tt, 11mikor ti már .,megtért" m6rok és z.~ld6k 
~éI.<!:rCU életét kellett látnia, azl ti.. hogy noha meg
e re;;zlelkedtck már, Otokban az egyik a Koráni, a 
m~:k pcd~g a mózesi tö rvényeket követi s gCmy tár
g> a\ á t~zlk a szentháromságról Krisz tus ke ttős te r
mt'$zctéről , a szentlélek SlCméIY{'oltáró l. a szeplötelen 
f~ganlatáSl'ól, II szentek imádásáról vallo tt ka tolikus 
~'ltt(>teJCket . Oszinte vágy szille te tt meg az ifjú ServCl 
, clké~n egy olyan relvil Ógosító, m issziós vállalko
u'isra. mely a mórok és 11 zsidók élelé t teljességge l 
~~Iaki tjll és megnyer i a kCI"C:S ~ténység szám/u·a. A~ 

roszakos lérltésckkel s7.('mbcn vallotta: ,.Szen~lettcl, 
~ldáVaJ és igazsággal kell llZ cmbcrekeL ráneveln i a 
Is~~zténYségre. Mint a hOSyn n II ker<..'Szténység maga, 

I e ft!deténél fogva, a SolKotai események s~cnt
sége állal n vnágkeresztény~ége t mcgtcl"enllette, fgy 
kell S]lnnyolországnnk ls (en nie, nem ped ig ostoba és 
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i~énys7.Crft~ eszk?,Zökel alkalma1.n.~ annak elfogad ta
,Isa é rdekében. ,, 1·log}lhn 11 FQldkozHenger tulsó 

old ll lá n a .~zfvek II ke l"l'szténJl"l;égért doOognak majd 
akkor !I mohamedánok nem vonulnak I*cs kapuji; 
alá, h.o~' ,a n{!mel császári birodalmat nz nlkor:in nllk 
mcghóch tsak: A . ~órok hatalma add ig fenyegeti 
I:.urópát, mIg s?',vukbcn nem kezd uralk.odni a k~ 
r<:s:..té nység," "Az Ur lsten !';:PlInyolorsdigo\ egy szikla_ 
h~.dnak tel"C:mtctte, hogy Afriküt és g UI'Ópft t össle
kossc . .. , hogy. a s za racénok szívébe a kereszténysé_ 
get bc1cplántáIJa, s csak aki elt tell ~i, igazI spanyol 
és keresztény.". Ahhoz,. hogy néhá~ év múlva igy 
v~llhllssa meg ,~rásban IS eme é lctcélját. I I I elind ilo, 
dobben~~ CI"eJU élményeke t C'.lekbcn a znrag6ziai évek
ben ~'uJlögetl Servet .. ~z egéSl kcres~ \énysé gl"e gOn
dol es uz egész em~ns:!grc, sőt a kövctketö gencl"(,_ 
clók ru, egy Olya n vIlágnl , melyben egéSzen más em. 
bere k fognuk é lni. Hatalmas missziós ösztön él lobogó 
lá ngga l égö SZivében. S:..orgalmasan keres i és kuta tja 
e eé lja é rdekébe n \'a16 Ic.letőségeket s egyl"e mé
lye bbre ás tanulmányaiban s egyre jobban tájékozo
dik hazája viszonyai közölt. Döb1>cnlen ;'111 meg il 

"szen t inqul sitl6" előtt.. II lú tja a nnak tökéletese n al
klllmll tlan és kál"o~ voltát s hogy ezt is mintegy k i
egyenlítse, tanítója és principálisa - J . Quintana _ 
~egitségével, ki rendelkezéséle bocsátotta gazdag 
könyvtárát, valósággal rávetette magát a skol:\sztiku
sok ta nulm :'!. ny07..esa ra, vagyis azoknak a korabeli tudo
mányes módszsrekne k az e lsajátítására, melyek birtn
kCihan ele~endo és alkalmas érveket sorakozta l:ha t majd 
fel a katolikus ta nok \'édclmérea mórok és zsidók eUen · 
á llásá val, ille tve támadásával szemben E7.ckben al 
é vekben tehát, föleg 152;; é~ 1528-1 :)211 közölt, ami· 
kor Ká lvi n J á nos. késöl:bl e llenfele, a parizsi College 
Montaigu-bcn v ívódott a skolasztikusokkal, a fiatal 
Servet nagy örömök közepeUe búvál'kodlk a skolaszw 

tika de fi níciói, div íziói, asce nziói és descenziói közöU. 
vc~.rl.etetlenül S7.('rcttc a v itákat. Minden ké rdést el
gondolható és e i nem gondolható vO"ill kozásl.l iban 
megvizsgál t. Arra vagyoll, hogy a ka tolikus egyhá~ 
h itigazságainak ragyogó védelmezüje és bizony Í!ója 
legyen. E célból sokoldalú és pazar fegyverzctu arze
nálra talált a skolászlikában. Ennek módszere segílsé
gé\(c l minden dogmát a l egvégső konzekvenciaig kö
vetni tudOl!, Az a ristotelési filozófia ka tegór iáina k 
slellemében az egyes ké rdéseket a d iale ktika vala
mennyi sza b:'!.lyán keresztül kri tiz.-llhatta, ~ a szüksé
ges bizonyító é rveket ny ilvánvnlókká tehelte. Úgy e~ 
sajá t Í\olla a nagy sko lásztikusok : Lomba rdus, AQ UI
néi Tamás Albertus MagnuS, Scotus Erigena, Occa m 
Vilmos, Pierre d ·AlIy, Robert Hokot, John Major 
argumentumuit. hogy senk i scm tudott vele szembe n 
pari l'ozni (lásd: De Tr. EI·.). Ezekben az éve.k'ben 
S pa nyolOl'szág legnagyobb skolásztikusa Sen 'et II'hhály 
volt, 

Gyakran mondották, hogy a skolás~tika ?nmag~1 
oszlatta fel. S ez így · igaz, röleg a harmassQg t,;-,ru
letén Sel'vet eseté ben pedig különösképpen, Ami kor 
ug}'a ~is SCl'vet a skolúsz1ika fe lé fo rdult , é ppen olyan 
frli vő katolik us ember volt m int Arngónln b,:í rm7lY 
m.ls egyrnMhú nemese. Am'i kor azonba n Joon Ma~?l" 
könyvé nek utolsó oldalát is \'égiglapQZt:l" ~e:!lre~du~t 
e"ész bcnscj6bcn s akarata. ellenére anlltnnlt.írluSS 
1;11. pedig a szób.m fol'gó könyvnek éppen, az \'~11! ,,~ 
célja, hogy II há ,masság t antétclé~ bebIW~) l~~ ho ':"Y 
elé mered Sel'''tlt és vé rzi k a SZIve. Rádöbbc,' \ 
'I s kolás7.tika 'l kn toli kus hitté telek blzonYIt;ísá na 
, ' . " d ' I z Iguzi kereszez az eszl,ö7.(! éppen o lyan nka i.t y.a . ~, odál
ténység tcr Jcdésenek, mint az InQ UlzICIÓ, nem C~·lt k 
ható tehá t. hogya mórok és a zsidók ellene szellu e . 
Mi hát az Igazi kereszténység!? . 
Ebből a lelki meghason t:lsból véh kiemel ni ná t az 

ap;). lanítvfmyát , a mcster. :un ikor Toulousc-ba irj
nyíljúk jogI tanulmányok "égzésére 1520 l:iszt'm. 

BCl1czc ".Iárton 
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BI BLl ÁN K MA I SZE MM EL 
Az újszövetsógnek óppcn, min t az ósz(lvctsógnck 

könyveit nagy wrJcdel mü imdalmi anyagból á llitották 
össze, Ez il srove!:" me ly ma birtok unkban van, 4000 
feljegyz('Sool kószü! t, és K , u' 397-ben a kar thágóI 7.$1-
nat hitelesí tette, Márk, Máté, Lukács és J áno$ nevét 
viselő e vangéliumokat, ha olvassuk, laikus elbir[,lá~sul 
is meg!lllupítha tjuk, hogy J 1ínos evangéliu mu szelle
mében teljesen elU t a másik húromtól és udata it te
kintve, legkevésbé látszik megbfzhatónnk. Úgy, hogy ha 
J ézus életét és tnnftásail meg akarjuk ismerni, a má
sik hlir'om e vangéliumi író t udósí tása i lehetnek irányi
tólnI!. Az is teni sugnlmazás kérdéséve l kapcsola tban 
Jézus csodás s zületésének tön énetére 1(lvánok l'n
muta tni, melyet M:Hé és Lukács kü lönbözőképpen fr 
meg és Márk_egyál tnlán meg scm emUI. De súlyos el
lentmondásokat találunk Máté és Lukács elbeszélései
ben ls, Sok más jelentős esemény tudós[tásába n sem 
egyeznek . A megá lla pítható elté rések és ellen tmondá
sok nem támasztják a lá az újszövetség könyveibe fog
lalt isteni kijelentés betü szeri n ti s ugalmau'asának dog
máját. 
, Tévedésbe ne essünk azonban, A szó szerin ti értel
mezés. a csa latkozhata tlanság elvé ne k elvetése egyá l
talán ne m jele n t, Ilzt, hogya biblia az összehasonll tó 
val!ás tudomány mé rlegelésében veszítene értékéből 
vagy kultllr tör ténet i jelentőségéből. Megtalálj uk benne 
lsten foga lmának fejlődését a szentélyek titokzatos lé
nyétől addig a magasztos szellemi lényig, kinek o rszága 
emberi szivekbe n \'an. Megismerjük be lő le az erkölcsi 
felfogás fej!ődésé L attól a z Időtől kezdve, amiko r a 
nemzeti lsten asszonyok és gye rmeke k !egyi!koUlsát 
parancsolja, add ig az ide ig, ami kor "egy veréb sem 
hullhat a földre" az O tudta nél kü!. Találkozu nk lap
jain ,.a föl d porából terem tett ember re]", a k i fejlődése 
során felemel kedik a r ra a lelk i magasla t ra, ahol "ke
vessé k isebb teremtőjénel" . 

Mi unitáriusok a hit dolgaiban is elfogadjuk a józ.'ln 
ész mé rlegelését. A va llástudomá ny új kori megállapí
tásai nem ellenkeznek a mi h itfe lfogásun kkal. Ti szte 
letben turtjuk a k r itikai szell emet, de az Istent kereső 
ember áhí ta tával szeretjük a ti sztultabb megvilágításba 
helyezett Biblián knl. A Biblia igazságainak fénye vilá
gíto tta meg egyházunk bölcsöjét es ez a fénysugar ve
ze t ma is éle tutunkon, 

Hiábavaló p róbá lkozás lenne az egym ással ellentétes 
részeket, a különböző Celfogasokat egyeztetni. Sok ka l 
könnyebb kiválasztani azokat a részeket, melyekbő l 
valóban kiérezzük l sten sugallatát. Nyugod junk bele 
a bba, hog)' egyelőre még sok dolog megfejthetetlen 
úgy a tudomány, mint a hit világában , A rejtélyek vi
lágába n élünk és emberi személyünk még ma is a leg
nag)'obb talány, mellyel szemben állunk. Az útszéli 
virágnak is megvan a maga áthatolhatatlan rejtélye. 
De megértjük-é a kósza szellőt s az é j fé li é~bo1t ra
grogó tit kai ból a z urrakéták korszakában is mily ke
\'eset ismerünk ? Emberi életünkben sok a múlandó 
dolog, de a vágyódó lélek: az marad. e s az élet nag)' 
tényezői; a bun, a fájdalom, a szenvedés, az igaznak, 
a jónak, a szépnek szeretete, és az a mélyen á térzett 
tudat, hogy valakitől függünk, aki tö bb, jobb. t isztább, 
szellemibb legjobb énünkné l : ezek maradandó do lgok ! 

(Vége) Gyii r f! Istva n 

"Igy ;ufunk a csillagokig" 
OnkéntC' lenül ls II nagy rÓmai k"16 

idé7..etl sel:kcnlö, bu~d[16 sorairn u t : VerlJlUus feM 
IlZ (mbCl'Iség törté nelm(,nCk . ~ondolunk , amIkor 
cscményelhcz tt1~7.ilk sorainknt l!Il.X.1k tell.klmagaslóbb 
lemben elős~ö l' ferepüh il vlhl':' bZ

" ember II történe_ 
gur e - kelt szá a nllgys~er (j hír il vll.1gsajtó has.1bja' rnyra 

ajkón fel:r..endölt n~ elragad tmás s':::~ ,l. 3z
1 
em~cr;M"g 

a C!SlIlacokill. 4Sic Itur ad nstra~" _ ~k " gy JUto,:,k 
monda h - t 'á I . . arO$ II goröll 

os(! 3 Yl va VIasszal ÖSSzeragasztott ti 
kon el me nekilit Krétából s _ II mond" sz. rnYil_ 
va kmel'ö repÜlésbe n a tya i' In telme ellenl:: e 5~erlnt, -
gasra e me lkedett, hogy a na p megOlvru;ztott~ yan. ma
~ o a tengerben lel te halálát. _ Ebben a m:n~I:~~~ 
IS az emberne k az az olthata tlan vágya öltött köl16! 
formát, amely é vezredeken át a rra sarkalI ta őt h 
e,lhagyv~ . ,I,étének szilárd alapjá t: a földet.. me~~z~ 
~ lISC a fol?Ue el tcrijlő Ismeretlen világot, a kozmoszt. 
a nagy mmdenséget, a magn ki fürkészhetetlen t itkai_ 
val, II csIllagok mi lliói va!. El. az é vezredes álom vált 
~'a lósággú 19G I. ápr ilis 12-6n Cagar innak, _ a nm 
már_ vllá~zerte dismeréssci és ti ~zteleUel övezett 
nev u szovJet repülő őrnagy hősí cselekedeiében. _ A 
b.? tor I·ep.ülő ezzel ti tettével olyan d icsőséges világ
történelmI galéria tagjáva váll. amelynek fényes ~O
rait többek között a világot körűlhajózó Magell án a 
l?vegő nagys7.erú hősei; a Montgolfier testvérek, LI
he'n thal és a Wl'lght testvérek nevei jelzik, A hozzá
iuk hasonló út lÖrok vállal kozásának sikerét kizárólag 
csak <lZ erkölcsi és fiZikai Cl'Ök teljes összhangja, meg
felelő egyensúlyi helyzete biztosíthatja . - Ehhez 
nyújtoUak szilá l'd alapot azok a dolgozók, tervezők és 

. mérnökök, akik a hOs repülő válla lkozásának odaado 
munká jukkal maguk is méltó részeseivé váltak. 

A Szovjetunió vezetőinek az elért sikerekből fakadó 
mely felelősségél7.ete csendül ki abból a "Celhfvás"
ból, amelyet a nagy légitett napján Intéztek a vi lág 
népe ihez: ,.Ezt az ered ményt, - hangzik a felhívás, -
örömmel állít juk minden nép szolgálatába, a hala
dásnak, az ember iség boldogulásána k és jólétének a 
s w lgálatába. Eredményeinket és felfedezésűnket nem 
há bo!'ús célokra, ha nem a né pek békéjének és bizton
ságának céljaira használjuk fel. " A szovjetkonnányfl! 
Stephard kapitá ny legutóbbi ra kéta repülése alkalmá
ból az EiYcsült Allamok elnökéhez intézett üd~'öuü 
távi ratá ba n hangozta tja, hogy a világúr meghóditásll
ban eién legutóbbi k iváló tel jesítmények korlátlan Ic
hetőséget teremtenek arra, hogy az ember ahaIndás 
jegyében megismerje n természetet. E kivál,ó .megál!a
pításá hoz hadd !úzzük hozzá ; A haladás ut,Ján elore 
jutn i. _ amint azt az eddigi eredmények IS mutat
ják; _ csak kitartó, szivós munkával, á ldmatos h6s1 
erőfeszítéssel lehet. En nek pedig egyetlen szilárd alap
ja éltető eleme az egész vj]ágot átölelii termekeny 
béke, Béke, amelynek biztosftásán népeknek és egye
seknek, vá ll t-vá ll hoz vetve, szünteleni,il munk:ílkod

niok kell! 

-----_._---_._-_._------_._-----------_._--------, ,-----------------

A gyula i szÓI'Ványegyházkö2.SégÜnkh2n egy kézzcl 
irotl könyv kerül t kezembe, amely Fa rkas Yfózes má
solataban (1806) Markos György "Keresztény Dogma
tika Theolóiia" c, munkáját tar talmaua. Ennek rel
dolgoz.ásara v.állalkoztam s ennek alapján állitottam 
ÖSIlze 5 határoztam meg Márkos György helyét az 
unitárius dogmatikában, 

fU osszeállltásnál azt vettem figyelembe, amit 

:vlárkos könyvében leír t. Teológiá já t. saját szemszögé
ból kívánom ismertetni , azért kevcs benne a saját 
megállapítás és a másokra \'aló h ivatko~ ls. Az 
uu'..t:bi annál is könnyebb, mert teológuu. nézete 
elődje Szentábra~ámiéfio:z hasonlatossága miatt meg 
nem került feldolgozásra. MárkO$ leológla l nézete mel
lelt felsorakozta tom az e lódök és az utódok ugyan
awn tárgyra vonatkoro nézetét. többnyire az ol\'8SÓr'a 
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• 
C.lk rlllv! Mtir'kO)<! erőrijr uz 1700-as c8zlcndG v'-s.:e 

é~ (11 WOO-II' éVék clt·Jénék unHforlu!I tl1J16I1US(l. EJ · ·
t~ r'l'll kllV~l tudunk. Dr. CM KcléIlH;n: "A kolo1.!Jv(irJ 
Unl tlldu ~ KuHéijJUIll llkl<irlúte" e. kiJnyvéIJen Múr'kvs l 

Jól kél)/()t1 é~ nz éJetbe /iOk reménnyel uJlnduJó IfJt'!
illik ~oJtct l. nkl tllnuJmfinyltt 17nU-ban oJy liJkcrrcl 
\'6",;1. ho,vy Cllycnc:;en Torockól'O k liJdlk rektol'llUk. 
Akad<;Il1Jtónllk JelöJJk ft Cöt!Jnglobun tnnuJ lov;'1bb. 
Tlluulrrulnyúl jllróJ h:J7,jII;:!r ... (: (2 óvel Béubcn J~ 101-
t(llt) , I7I1~bcn a keletI nyelw'k lIlnáruként zsidóI, 
bllWI/ClhtijJ hc nncneutlkAt, görö~öt, némelet, fi/1nó1"IM 
éN II J!(cbl"lll J~ lnllh. Kijzoon P.1P!k"'!:Ot b; vállel, dc c 
munkukűl' IIló l kó r;:!t!érc IUl l -ben flllmcntlk, J7H5-löl 
hl lsn(iC5l \lit( 8 " él/Ig II kOJ07~1 e"rhfizkör jllgy1.Ője. 
l185-ben há1_II1>odlk,.. Futl.'sCije FeJér'vlh"1 Mórl(l. lIaJála 
161 3, no ... ember 26-ó n kövelkczeH be. 

M(II'k09 zukiulol t élele cJlenén:.! f:tizdaglullü leoló/.:u5. 
Munkál kC1.!r'/ltbllll muradtllk fönn . Ezek: I. ,, 1!Í!;lo!'ia 
ecch,~I[\~U e[\:' Lc!rója: Al"llnyosrák~1 Székely ls t"'ón, 
l7114 ~ben. :t. "A1. OICljlUmenlUml eklés!llk hls lól"lllja" 
(HHl4). l.elt·lII: 'Sebes PM. :I. " Kul'es?lény Dugmu llku 
'fhe<llól:Ilu, ~lva!tY hhludorl)óny uz unltárlu~ok (k lClrllC 
~~erlnt" (1805), l.A'frójn J ánosi Sándor 1806-ban, <1 . 
" Homilé tika, \'Jllj.y l ~ il $1.cnL U,I'OlckC".!Clbcn \.artundó' 
lolrű be~1~d (pl'lid l.kócló) JÓ móddul v,dó elkészltl:sé
Ill'k II IJJcnd5t-n lehető clmondullatt'isánuk módJóróJ 
WIló I'i.wld és <."$Ilk k,"Zdö raJ7.oI;it , meJy II papi h lvlI
I(),ro kCs.:űl6 !fj1'IMI; ,m\lllt'rra Irl\lolt"' UflO;(), Lelróju; 
K I~drOllI SCOC'f> PM, HlO9-bcn, ~. "CornpendJum tllsto
.. Ille ceclt"!!lns llcuc novl fO<.'derlctl seu tcstmncnU cxhi
bltum per ChlrJ!IlIlmum G, M. S, S, Theol6Kill docto
~ert"~ "&1~~lníilet: Irt <r.v pelonlica lheo1/wl6l Js. mert 
li DOllmutlli:u 'l'hcolól1.lllblln erre hlvalko~,i k , Irt m(>~ 
ki!nyijriléSCkcI, plI~.d lkt'rclóko l é.~ ort,clóklll ls. 

Dr. GM Kdemen emlItette köny \'ébcn foHirkos ,.Ke
J"e~ztén}' DogmutIka" e , mun.kilju lumásolójuként cR}'c
d ul Jftn~l Sl'tndort emll l1. M Inden bI1.Qnn)'al nincs 
tudom (lgu nrról fl példán; ról, amely alnpJán e doJf:o
l.ul kószOU II rlllwlyock - amInt már cmlJteltenl _ 
FU,.l\us Mózes II lcrnflsolóju (18011) . .. 

Az ('!mondolluk elő,.ebocsi'itúdv lll lássuk elős~ör 
MórkoS 1)/Il!ó3r 61 kliilllkult fillti!lrnos nb.etct. Az clő~ 
dllk,.e vllló hl ... utkozásban !lzt mondja Mt"'kos, hogy 
II vuUá. I~te:l hely ts IsmereIében és I I I őt vllló illendő 
tlnll.'letbcn áll, MURynr'ázalul hOllllfúll. hogy al cm
bernek nkkor vun h('I~'e~ IHtncrete ISlcnrfil, hll nek I 
fllYbll lulujdolllUlgokal cs munkt'lk lll tulnJdonll, IIme
IYl'k honá, mInI II Icgll.\kélclescbb vUIÓllflghol ille
nek. I Ay lsten li Icgs7.cnlebb, leghntlllmllSllbb és lel;
bölesehb, dc eg)'I>I.'n fi lJ vlh'tl.( tCr\.'mtf>jc, nz cl'kölesl 
röWn'cnynd6 ,,~ 11'111. 1)11'0 1$. ~;1ck Wllsn\er-ése, ső t 

t<J\"úbl"mcn .... ' {'lt~lldtrJII Jdt"flU 117t. aml! " I~l~" 
tu-Iy<.'S rsmcrd(onl"k rllfllld. IHcndot'l1 akk ... r ti,~,tetl lU 

" nOcr [# Io.:nl, um Ikul" m(,,,I,,ncJ é$é!,~JI ;.:t; min UI \'al" 
'lál(idtl to$all~ blwlom és kl' AYes <Cr/élle", llllu;tdmlk 
1"'A:k 111. I-'tIlbcrblon mint c l'k ... IClij krjlelt't>5kgl'l< Jl.'tt"nl
kc/nek, l'~ért iJold.fO~.1 . - lIJ.ond"cn uOtkor t ) ~.:tcl; al 
cm b(: r 11I1,'nl, l1a tel jesItI IIwkllt. 
,A l/ull1OlIl credelél'c ~:t;vc kdMlénck mondja El':'bb 

Jijll létn! ti le"rné1;",,'tl vallás, amelyrc ugy lutr/It cl a~ 
embe;-, hogy fJgyelle u kur..rlolle le/.<lJI6 dolgokat é5 a 
muJ!.u crkuJc~1 ICrrn{'Nzlltét hi. ~;zt kü ... t'llc a .kIjelentell 
vallás, umelyben Il>tcn kiJelcnlfsc állal jutta Ita el IlZ 
t'm"OCrt a rn8ga ismeretére. 

A vallá~n::k hUl'om ismertető JeIét sorolja fej: l. kö
wn!léAcs. ~n.az mindenki (,Ital meglI.merl, 2 örökké 
lU I'IÓ, vaJ:lyiti leRtökélc lesebb, ... ~ill ;J. előmozdrtója az 
"rkÖJc&is(N,:nek. -

Ami az c lödükel illeti, .k"'1.ludom(isti, hogy l\1arkO'l 
teoló/,!Wji\oan J)a ... id ~ercnc é~ Enyedi Gyo;gr mellett 
<,1~ölI()l 'bun S~.lmli.·Orahámlru tÚma~zkcdoll. Azonban ha 
fenn áll eli) Kelelllen megállapftása, mi slÁ.'1'ln l tee. 
lÓGlal állll>pontja áJt(llflnosságban IlZOnos ls Szent
úbl'(Ihám iévuJ. u'k.kor leszöge;d!etJ(ik. hogy a valJilsrol 
klulukuh n~zcté-bcn /11 hozdl áll legközelebb. Ez úgy is 
vn~. AmiJ!. Dóv/d F'enm~ (I valláSI egyszcnlen l s ten 
fR(oJe folytatásána.k mundJa - addig Szc:llábrahámi ~ 
ker<.>szlÓny hilludomány gyakorlata, Illetve csclek\'o
le!:cs mcgéJ('Sénck. nc ... ezí. A vallast keletkC'/.ésére nézvc 
2 rés1.bö1 állónak véIJ , mint MárkOt; I" csakhogy M:'lJ·. 
kos mcgólJapJtásá ban minö!légbcl1 ml'gkülönbözleléssel 
éj, midőn Illten "helyes" i5merctét és "illendő" tiszlt,
letél emiiti s ezt ~zcnt."'tbrcl':1ámi nem te;zl. Azonban 
nem t:cs1.él Mál'kos I I vallús tcrm~2et~rol. amelv 
Szcnt.t'r bl"~hámi szc;"Ínt c~ak u l<.'lkHsmcrct c5 :n akara~ 
.mludntos btolcegye-ó;;ét kwánja, mQndwin. hugy II val
lill> minden kCnY~1.ertól Wggetlen. A 1t.'OIÓgla mal al
lás l)Onlju az áltld unos mcgnuturQ1Jlst':'l lényeg:?t>Cn 
!lem tér cl. 

N(l;'1ai Jo'erencz JÓVJe/ szeri nt a vallás - egyszerűen 
- I ~len megismerése és Usz tcU-se, azonban hozzá
füz!. hogy esuk in embernek lehel ... allása, mert csuk 
az ember tud magtinllk I stenl"ől meggyőz.ódi'Sl szerelmi 

Varu1- Héla Czl uzzal e~l.Iti ki , hOIO' a vallAI; lsten 
l1; az cmber kozöll fcnn{llJo vIS1.0ny, ll7.az lbool kl
foJy(llaJ!. al Is:en töJ vjóndékozott hitnek a~ cmber 
lelki h.ht:l~ége szel'lnl vllló fe ldolgoz. ... sa. SU~l"lntc a 
vallás :I Z e r telmen alapul, jóllehel nem hugyJu bennc 
fIgyelmen kívül tlz ér-.relem nerepét sem. 

/J r, Ivál! I.dszló ,I vlllltist három elemből: vihig
nC1.CI, éI".:elem, hitelvek I'cndszeréböl látja össze
I~vödni. s f:JJenlétbcn VargávaI. u I/allásbun az érle
lt m szerep;.\\'cl szemben az érzékelést helyezi előlérbe. 
A mcgh lll fl l'07.!\sok /lOl"diU5! csomóJiIt Bellczédl Pdl 
oldju meg, uki II \'ul1ús MllllánosllÚliÚn Iül az unit.ii
rlus VJlllósról szólva. unnak alnpját lslen Atyasága ps 
:Hland6 \'ellinkléte élményében látja: s eg)'ben lcszö
Aez!. hogy Az uniftíl"ius \'all:\s lulajdonképpen el'köJc~J 
l/al!fI~, mint n!hogy uzt M(Il'kos ls scjlclni engedJ. 
(PO/1I1a1juk) Kdeffl l' n M iklós 

• H~~der szen:.Ötlck ,.M Arkos Cytll):Y hdye az unluli rlus do,<:
,""Ilkában" chnd, II'. J::lIyh;bkör1 T:m:'oL1; dlUlI JutalmazOtt pli._ 
IY' .. \"InnkáJábóJ. 
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tC"" '~ r{lnl< 
elh"ny t. A 
b","At,,1 .'~ 

, 

VOll munkatlll1lal re!l.Z\"élclé\'eJ. mliJus 
It- t! r, .. ~ (ljpesr MCll ycrl t emetőben hC
IYI'~lék ö rok nyugalomr" R .• 'Ilt:p ln,r(' 
b"d"J>C~ll leiké"". ek, löJej!YZö R olltli.la
lá,·"I. 
n .m~d~k I ~""" órásmeJler SUd8J>Cste tl 

~·Ih" nyl. Tc,"clt!sén 10 n olgtllQIOI ueneZ1l 
101A"oll lelké.u "~8ezl~ ... AKIk a ~ Orban 
I>I""lIk. "reJlik megrljul:' (f:zs . ...rI:31). 
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