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Ií.ell-e hinni a,t:; örök kárhot:;utbun?
Úgy a I"Óm. kat. mint az ortodox pro·.e-stims (ref.
és evang.' hagyomány Isten és F.mber viszvnyát. leggyakrabban. jogi megha tározással fr jl). körül. Istent
úgy t üntet! fel. mint egy örök bírót, mig <Il embert
mint egy delikvenst. akinek hah'lla után számot kell
a dnia életéről, a mennyei bíróság előtt. V'lsárnaponként. 11 prédikációknak mindegyre viss7.atéró témája,
ho~y ... bünben fogantunk és önmagunktól képtel e-
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nek vagyunk a jóra ... ezért magunkra vonjuk Isten
igaz bírálatát, ítéletét és ti halált.
Az ítéletet és a halált? Mit kell ezen érteni?
E tételben az ortodox protestantizmus megegyezik
a katolicizmu~sal és hirdeti az ember bunö<; voltji,
mely terheltség alól senki sem tud kitérni vagy meg+
~zökni s~ületése pillanatában s mely tenyert örök
kárhozattal kell bűnhódnűnk. Ezen viszonyban és
helyzetben l sten egy birónak. egy számonkéro tiszt+
\·iselÖnek. egy röügyésznek szerepét tölti be.
A katolikus reIrogás bizonyos engedményt tesz e
szomorú és kétségbeejtö helyzetünkben. azaltal, hogy
:) bűnösök egy részének a purgatórium id!"ig tartó és
feloldó szenvedését helyezi kilátás ba. Az o::odo,>; prO"testáns hit m,:onban - (beleértve a predestináció ta+
nát is) - semmi kegyelmet nem tartogat, nem í.ger,
'I btmben élőkne.k vagy a kereszteletlcnül dhaH gyer+
mekeknek.
Az kétségtelen, hogy amely pHlanalb,m elismerjük
lsten létt;zését. ezzel egy m:\gasabbrendü ig;azság:~7.0I +
gáltatás reaHtasflról is hitet teszünk. De az egész
kérdés meggondolandó. ha ez az iga zság (szolgáJtat1s)
alá van vetve a régi hivatalos egyházi doemák á ltal
körülirt és melthatározol~ eljárásoknak.
Midőn Pf.1 apo~ t ol kijelenti
hogy .... ,Isten nem
csúfoltatik meg.,." nyilván arra gondol . hogy Js+
tennek nem tulajdonithatók olyan él"lehnek és eljárások, melyek egy egyszer ú földi blróságn""l sem Itnnének túrh':!tők, l sten Itéletének - bárhogyan IS hiszünk benne - feltétlenül morális nak kell lennie,
Már pedig egy iga7.ságszolgáltatás csak ak kor Illorális, ha ugy a törvényhozó. mint az ítéikező példát i.d
a törvény alkalmawsára. Eszerinl mor.\lis-e I~t..~ntól
az, hogy minket embereket f!"lhív a ;;zel'etet~ és :,
megbocsáj:asra (nem hétszer, hctvenhéts:.:cr) - ugyanakkor O maga kép telen etTe? Morális lennr-e I stentől ha apró+csep.'Ő hibáinkat botlásainint, gyerekes
gy(ílölködeselnket. kegyetlenséggel toroln.l meg'~ A
páli idc:retben valóban egy mérlegelénő! \'''0 ·;zó,
hiszen , ....amit vet .'lZ c mbt>r azt fogk aratni is., ,"

dc Ó maga is feltét elez ('gy olyan fejlőd ési folyaml+
tot. mely nek re ndjén a jó elvezet egy magasabbr"!1du
éleihez míg fi rossz a pusztulásba és meg~emmj sü
lésbe Visz.
Egy igazságszolgáltatás a n n yiban mo!"1Iii;, ~.mennyi
ben nem meglorolnl , bosszút áll ni a kar. hanem olyan
ítéle tet hűz. hogy a bQnösnek alkal.n:t legyen igaz
emberségéhez visszatérni. Az ítéletnek hasznosnak és
nevelő halású nak kell lennie.
Istennek nem volna más eszkö:re a bunös ('n,berrel s ze m ben csak a felmentés, vagy az ;}rök kárhozat? Nagyon szegényes és primitív a~ ilyen emberi
[elfogás.
A hagyományos dogmák gyakran ellent is mondu+
nak egymásnak. midőn azt tanítják. hogy az emberi
életet l sten számonkéri a halál 'Jtán, s agya!1akkor
hitet tesznek az Utolsó It életről IS. mikOr majd az
Ö rök Bíró megítél m inden ele\'ent és holta:, k j \'a+
laha is élt a földön. Mié r t teszik mindezt·~ lIogy mód ot a d janak a Sátánba vetett hit kielégülésere. Ho~'
a Sátán folyt atni tud ja azt a primitív fell~telezé;l,
hogv össze 1,el1 zúznia az emberiség nagy reszet es
vége t nem érő szenvedéssel sújtani azokat, kik az
egyház<Ik s7.(:!rint bű n ösnek tartatnak. Milyen te!:tben
fognak élni és gyötrőd ni a7. elmarasztalta k, ha jelen
testi formá n k pusztulásnak van ítélve 63 ha a !eltámadottnak hitt test nem lesz azonos? AI. örök kárh01..3t hite úgy t ú~ t eti fc! a Sátánt. hogy az enge.Je1mesen ah'Íveli magát Is ten ítéletének. s Ö ',1~ga
is örök m int a7. Is ten.
Ez a feHogás nem lehet a mai modern ember vallásos meggyőZődése. A ross:mak - V.'lgy mlÍsok ke~
véér t nevezzük így: a Sátánnak le ;'ell győzetnl~.
meg kell semmismnie. El1ekintve attól. ho~j' ~gy .. \'.~
ges .:mlberi lény nem .. újthaIÓ végtelen itélettel. orok
kárhoz.'lttal. eszünk és s:>.:ivünk tiltakozik e dogma e:len. Mi a jóságban. a szüntelen tökélett!sedésben h.f;zünk és meg vagyunk győződve. hogy az emberek
ilyen legrndák. rémísztgetések nélkül is etjutnai, ~a,
ho.::y kinevelik magukból és környezetűkból mmdazt !!mi viSSl'.atart. ami az egyénre CS 'ársada,omra
't ho&,\'
n ~z\'e rossz és káros, A Szentírás ls arr.! tam,
.
leg.\'ünk töké letesek, mint a mi menn::;~ci Aty:hk I.S
:17.. és ez ;I hit is legyő7-! a rosszal. a b~n:, - cmhel"l'ges Embert teremt.
Francia fordítás alapján
na j or J ,inos
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Az ember: lsten teremtménye
század hatodik ~\·tizedében a ~ák
ka rnzutos \il1gu tárul rel az amuló ember ,elott. :""
t~u~sreltudOmnnYOk az anyag alkotó el~memek ~e~ " '·n1 olyan félelmetes energJ.aforro.sok:lt
sz...... re
" ......
OB • al
.
szabadítottak fel. amely~e:i; ..Ie1has~a S3V.
<IZ: urhajÓZ3S vagy a bOlygókoZl kozlek~~ eddig. ~epte
lennek taMOlt problémáj!!t ~s a :eahs szar!lH~k:ra
:llapoWtl ten:ek romba lehel Iktatni. A .tudoma!l~ -lech:
nika fejlOdése során .. az anyag feletti: ~~rlatlan':l;"
lelSZÖ hatalom birtokaoo jutta~. - blbbku~n ki.ejez\"c a .. föld uráni" tette - 32 UJ kor emberét.
Az eg,yszeru ember a".tuh-a oh'a~ ~ a!"3dozó hirA husz.adik
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dúsak:!1 az emberi ludas ujabb SJkerelról s :I. m~g,l
:g)"Szeru nyeh'cn kérdezi: _Jó ez n~em?- De ~Z ele.
roblém.i.h'31 foglalkozó. gondolkodo emberben IS. felPterolnek a kérdesek. hogya turlomany egyes targy~órében elért részeredmén\'eI;: köze!eb,b ,'isz~ek:e a
"lag létezésének s magúnak, a tudás birtokosanak. az
~:n·bem ..k n megismE'reséhez.. ,'alamint a, földi \'il~_
b..1n meg:nyih'ánuló életnek, az ember életenek, ,:Z eht
értehlll'nek es ceIj:ína~ megértését:ez? .~ k~;desre a
mi unitárius ,'al.t ásl \Tllá~eml~letunk ,.lg~n ,- nel ~~~:
!:>.szcl. Az. univerzum, mmél tobb ~ldalrol ,~~er2u.k
meg. aanál inkább látjuk benne egy o,sszhangzo. ele. es
eondolnl megnyitninuh'isnt, S az. nnut a lermeszeltudomány a lerm&.szet eminek és örök tör,'én~:einek ,ne\·e/ . :I. szó \'alódi értelmében. Isten gondol~talOak I?feiezése. melyeket az emberi ész megismer es t udomnnyIW3 realizál. ,I!o" mdom..<inv tehát annak a nagy elvnek
eÜsmereséhez "ezet mely szetint egy teremtő hatal~m.
akit mi I~tennek nevezünk. tart fenn és iga~<>at ml!'deneket. O minden életnek élete. akiben az ember IS,
mint cszt.'S és erkölcsi lény. él és muködik. (&holt~)
A mi \'all:lsi ,'i1ág.szemlé1etünkón ez az Istenben eló
lén~' fog lalja el ll. kimagasló helyet. mint Istenne~ o~·a..n
teremtménye, mely kül önbözik a teremtett ,'ilag elolém'étöl szellemi és lelki belsö \'Uaganak specifik-u.c:
alkat;,in:il. fOgl'a. Ennek a ma is ismeretlen em~roek:
~ a belső ember"- nek a \;Iágára szeretnek. a törteneimI
tények. élet jelenségek gyér \;lágosSlil!ánru né-li fE-""!yt
deriteni s elkíse.mi ot szellemi. lelki fejlödesenek ut ián.
:ltt61 a ponrt61 kezd\'e, amikor az isme;"2tlen~ ös ho1"Ivllvából kilép
elindul az öntudatra ébred~ útj:in.
addi\! a ponli\!. amikor eljut örök eszménykéoéne.;:
felismereséig. Honnan indult el az ember? Föld'ink.
kial:>kulasanak melYik korsmk.nban kezdi el p..il\'aiu·
~;is;.\.t~ C~k l~end:ík bes~lnek róla. l\Iinden nép sz;,iihn!!\,llm:inyalbar-. t:-tlalkozunk az ember kelet\:.ezéséne·'
szin"", mesél n:·\' Az irott fclje~'zések között legszeb .....
a bibliai tó t·ténel. :'-.tózes ebö köm""\'enek (I, :!:6--31. II
S_9 és IL lB-:!3J eló..,dasÚb:ln. A mEgjelölt t>ibUal
hel\' kétféle '·,lltoz.,"'\tb..."n, de lényeg.es eltéres nélktil.
elmondja. hogy Isten. úgy mint az állatokat és a ni,)\'t~_
!"'\·ekef. a WIdnek porából tl'l't'mtettp az embert. de "l
T'1"'!fJQ ki,wre és életenel( lehellehH lehelte bele, ho&::
"I~ 1t>lpkkt legyen. Egy kis ethimologizflhis....<:al N""" ne~,ez metmUupitani ho~y a lelrásb..,n említetr A.d.!<7:- .J.
héber a~ama szóból veHe eredetet mel\" annyit k'lent.
nunt föld. _a föld porából formálC A másik r>e" ~C'tl.
pedig a héber chn\"va <:zóból ered es ri ielentese' . élee.
életadó-o Ezek szerint nem i.t< rf'mil"ne~·t·k. hane.-n
t 1·atano...~ban .. ~mbert"" jelentenek A bibliai elképffi(><:hez ig>m hasonló II babiloni o·é.·
~",hhi kt"let~1. leogtmda az ember tere~:meser-';l It.t
.;\!cl'rfui-.:. ti. lffióbb istenlleg le\'a~a a saja! tejét oh; ki..,,;u~a!,1!t ven.·! a folddel ÓS';zelC"""Úr\'a teremti 32 ern... ~.. h~' l~"enek teremtmenye-k. n"-i\;; u."adj:i.k aL
·st('neket A bibhru emberteremt~~ leeen<l :hnak ma
""P·t"dlil a k~~zte'\}" orthooC''C 1I!QIÓ1o!:a tub.j·du.""!!: töc'~!lelml \·n l~lerj~t . minlho~ .. rdfop--c:a ~rint !l
BIblia a RlaR3 tehe!< e«esxt'ben. IX-tü ~?erinti kteimebeo" ht~nnel< kijelent~ [)eo ettdl elte"int\·t", l~be".
n .... !ordban komoh 'eoló;:usok [olo!lalk:;u\3k :> "\!j~
kon,\"\t'lbtn fogtaltak tbrténelmi hitele.' 'éo:t\"Ot~1 és hivllt· ;.o~·<·<..... 1 ar-m ~ tY stenenic"o n"H"~-'rizh.. • E'<\. h •
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rrományt s fgy Jákob még láthatta M~es a.'"IyjaL
Jochabedet, komolyan vitatták. hogy Mózes SZÓbeli
elb~Z!I~ után harmad.kézből hallhatta Abraham. SÓt
az özonvlz t örténetet LS, Meg is aJ.lapltottak.. hogy
)'ló:tE'S öt könyve, történelmi szempontból is. hitele-;
tudósítás,
Az ,orthodox teológia . SZÜ~gképpen ragaszkodik
Adam és tea s:e:méll/enek tortenelmbegehe"" m'lU1:0911 hitrends:et"enek alap\'etö dogmai (a bfu;be.' ._
az emberi természet megromJása, a Xizáreti Jh~'-~
Istenné mih'ánitása, a meg\"áltás) mind ebben ny _
nek igazolást és magyarázatot, Adám és ENa kika~
lasaval megdol az egész páli Krisztológia..
A libe-ráHs teológia az újabbkori kutatások en>d1'llen~'ei\'e! és az által~os tudo~nyos állasponttal ~'e
zoen a legendák kOI't.' be utai}Cl a Biblia szárma.::astar:i
elmiletét. Nem fogadja el azonban, a Danin Károh'féle .. majem plméletpt'" sem. mely száz ev elöu izgalomb...' hozt:l az egész mú\'elt \ilágot. Darvin es tud~
társai, Hiickel és H urieu. többek között, azt igyekeztei.>
bizonyítani. hogr az ember majom ósétOJ. származott
Veanderthalban találtak is egy olyan kopon;-á.t. hOttá:
tar tozó csontokkal. melyek egy. nem eges.zen ember.
féle lénynek lehettek a tartozékai, (Hasonló csontokat
találtak még Jdvdban, Pilt-d=bn s űjabbban m.as
helyeken is.) Ezt neveztek pithec-Gnthropo.rnak és eo::
állították oda ö.u;:ekőtóne k a majom e$ az "'mber ki}:ött, Az egész fantasztikus felte\'eseken alapszik. és az
t; 'abb kori tudományos kutatások már figyeklen
kívül hagyjak és egy elWetemps fejlődési eimeleIul
próbálják le!'p::ptni rert:etlen anyagból ll:: eoes::
IJla l:i1ág s bt.'Tlne a:: emb",1' nede,ét is. Teki!.'!tet nelk.ül a n-a. h~' milyen eredmény"! \'ezetnel{
e:-ek a tudományos kísérletek. mi I:álto..:ctlanul his.:ult.tt
a rpumres rPnyeben. Az evezre<:lekn> 'isszamenó tudományos kutatások során felhalmozódott hiteles adalok ismeretében elfogadjuk. hOg)r az ember teremtésenek pillanatától kezd\'e folyamaten fe}llidissel \-alt
azzA a mi. Nnn állati lényból fe]lódott emb-em. mert
lsten ke::dettól fOfll.·a embtrri. lelkes lenyne.I{ teremtette Ót, A modern tudomány is E'lisme-n. hagy az emb~ fejlődésében rejtett enSk működtES.- tn'Uedek
soran fejlődött testileg. szellemileg es letkileg az ember, G\'ökerei \isszoO\"Ü.l nak elózó életébe. mint a b
e:vöke!d n földbe, Mi~den erlSt e.t< ke-~sseget magában
.I....trdo:ott. hOflll egy olI/an kulwnil: ilete; teT~~t.st'.'I:
~ag6rt(lk. 71Iplllet t.·allási is l"rkölcsi n,ormak .~a_n~
tanak. Tudjuk. hogy mik ,~-unk. Mtnden se~tun:..;:,
idegs:z."i.!unk. lelkiségünk mutatja eredeti fo~a,:"
.~ : e-mber mai mkoUába n ilö rör:int>lme őnon magc:
·:ek. A nyersesség. vad természet ott lapp..,ng a t.u~~ '
alatt. Sokszor. ha nem tartjuk féken. ha cl\"e"<:lt]~
önuralmukat. felülkerekedik az elhagyott ös-"-or,~
mitÍ\· embere. de a lrelsó. magcsabb in. c lélek m,n~19
segit a ff."htmdkedelhe::. h~- .Gz:esei legyünk az l$eni teremtésnek. Az ember méltósSga nem abban rej!ik. nog." csodálaios módon jöttünk a \·il~gr3, mert ner::
az eredet a lényeg. hanem az. hogy mr al.: ember e.<
rt'Í\""E- lehet, Erre a mi \;lnrunkI'a es unoak te:dterr;
emberére mondja az Irás: nEs láto lsrtn. hogoJ m, ell:
•
, ' .. LJ"
em ,.kélet~
bog.l: r>i'r
""Iir teremun. Ig("n]<l,
.. o~ n .
,- [)eo
\i.szOtr'
ph'3n, amib'ennek. so,:,nn szetetnek! Lehet. ' zalt nf".loL
.. ~' ol~""8n mechamkru.lng tok.életES.. auro~tlb;Jn.. ismemel..'ben nincs küzdés. nincs to!:,-roes- önzes.
- ldhl
~tle!\ a rajdalom, II szenvedés ntm c r".l'"m.~~.l:r..I.r.:
rmbe-....k dinomikl:.J t'doga /'w"t""m ~.".JOI~ ~ú.~relt'n
babuk unalmas élettere, lnk.ibb eljunk: ~ . ' ~b.ad
'ejlödó ,'ilSgb..1n " kezdem~,-e~ es
ie-uu~
S8i;.i.\'3.I. n~f'1,).-nek tól;.é1etes!t~& h.en. ~dtl! ft'lo,C;1
günkkel h07rrijarulhatunk Mllye_". n(1~.s.::_t'"tf kul","'
"..t"dt"II i"~S" f'11'Ibt>r S:';""lru~ rr.s::fl:trlu,"'?- ut.,.
'f!t"I!"r6.Jt!...wb<n. hog» (t1t'"s.::IiJt'S"$t'lI e~ Uo) en" r.
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Servet Mihály emlékezete
(Szülehhé nek 4SO. é ..-fordulójón)
Amikor Saint Cyprienból, az elóvárosból. a Szent
Mihály hldon keresztül TouJouse-ba érkezett Sen"el
1528 koraőszén, 17 éves korában, hogya jogi tanumá·
nyalt megkezdje, nem gondolta, hogy már a következ I)
év júniusában végleg bucsu~ mond e nagy dIákvárosnak. Az történik, hogy J oan de Quint.ana, tanitója és
pártfogója visszahívja, maga m ellé rendeli és magával
"iszi Bolognába, ahol V. Ká roly spanyol király németrómai császárra történő koronázására készülnek. VII.
Kelemen pápa fogja fejére tenni a csaszárt ko ronát..
A rendek ugyan már 1520-ban császárrá koronázIá!,
V. Károlyt. de ez a mostani sem látszik éppen fölöslegesnek, mert egy áldatlan állapot végére, meIy a
pó pa és a császár között feszült, készült pontol tenni.
A császár 1529. juliusában hagyta el Spanyolországo:

gyóntatója - J. de Quintana - és udvara kíséretében.
Doria admirális hajóján. Quintana mellett pedig ott
wláljuk Servetet. fgy hát benne volt. abban az életben,
ahol emberek millióinak a sorsát intézték, ahol Eu róp ....
politikai és szellemi arculata formálódott, alakult azok
ban az időkben. Eképzelhetjük, hogy nyitott szemmel
és nyitott lélekkel járt·keH a rendkívüli képességekkel
megáldott hősünk, az ifjú "sárkányölő". S hogy miképpen reagált a látottak ra, rövidesen megtudjuk, ma·
gatartasából egészen világosan kiderűl.
A császáriak Genouában s1.álltak partra, - innen
érkeztek Bolognába. a koronázás szfnhelyére. A pápá_
nak megfelelőb!:> hely lett volna Róma, de kénytelen
\'olt kompromisszumot vállalni s némileg elébe menni
a császárnak, megnyugtatván magát azzal, hogy "Ubi
Papa, ibi Roma", - ahol a pápa, ott van Róma. Elkápráztató fényúzés közepette zajlott le a koronázás. Diadalívek sokasága, aranybetűs feliratokkal hirdette a
császár 'győzelmeit. Márvány oroszlánok és sasok nyitoU száján vörös és fehér bor lövellt a magasba s hul·
lott vissza gyüjtömedencéjébe. Sipok és dobok, trombiták és harsonák idézték fel a bibliai végitélet napjál
Emberek tíz-o és százezrei n yüzsögtek, lovak toporzékoltak, kutyák futkároztak, - egy korabeli német krónikás szerint. A pápa arany baldachin alatt, lóra helyezett aranyozott széken foglalt helyet négy gyalogos
kardinális között. Fején hármas koronát viselt. Amikor a pápa és a császár találkozott, "őfelsége megcsókolta a szentséges atya l ábát és kérte, hogy fogadja
fiaként"'. Az egykori feljegyzések szerint a császáriak
vállat vontak. Servet pedig összeráncolta homlokát.
Egy negyedszázaddal később, amikor erről ír Servet.
olY3fl mérhetetlen elkeseredettseggel teszi ezt, hogy
eg)'ertelműen következtelhetünk a lelkében kavargó
érzésekre és gondolatokra, melyek megláttatták vele a
),orabeli egyház képviselőinek eltávolodását Jézus eg\'szeri!ségétől s belső lelki nagyságától.
A koronázás után Németországba vonult a császár
ud"'aníval e~'Ütt. az augsburgi országgyűlésre. melv
1530 júniu~ 20· án nyilt meg. Olt volt J. de Quintara
és természetesen Servet is. Ennek az országg)"úlésl"lek
az volt a célja. hogy vallási békét teremtsen a német.
római birodalomban. Itt nyújtották be hitvallésukat az
evangélikusok, innen a nevükben az "ágostai" kifejezés
es hog)" ez az országgyűlés mennyiben érte el kitűzött
célját, azt a Servet lelkében \'égbemenő változások kal
lehetne a legjobban érz.ékeltetni: azokkal a lelki. hull'i.m"erésekkel, amelyek feJtornyosultak. vagy aláhanvatlottak benne. attól függ5en. hogy milyen mértékben közelitették m~ a szerinte helyesnek "élt evangéliumi S7.ellemet. Hellfried von Schroetter svájci drámaíró en a Servet lelkében vé~bemenö változásokat
érzékelteti abban az életrajzi drámában. mel\"et rója
írt 1947-ben. Erre azonban most nem térhetUnk ki.
Annyi bi7.onvos. h02J.- a bole;nai koronázási ~zertarui
son, valamint nz aURsburlti orsz.á~gyűJésen vllló részvétele éppen elegendő indítékot halmozott fel Serve! lelkéhen avégett.. hogy teljességgel kiszakitsa ma~t abból
a kömyezetb61 és életből. amelyben, az ő ~za"ai\'al
l:lve. . Kriszrust itt is. újból megfeszítették".

Elhagyta tehát a kat/)Ijku~ országoka! ho!>)" prot
táns lalajra lépjen. 1530 jUlius6nak végl:n máI' Bá,,-<:Iben t;oláljuk, Svájcban, ahol a varos neves reformá o
rannk, Oecolampadnak a vendége. mlnlcgy tb, hónapon
keresztül. Ezekben az időkben Baselben tartózkodntt
Erasmus is, ki 1522_ben menekült volt cl hazájáb,il.
Hollandiából, a z ott részére felk ín:tlt Inkvlzítori htvillal elől. Servet, feltehetően , égett :"1 vágytól hogy Ernsmussnl lalálkozzék, ezzel a n cg)"un képzeu ~ nag)".
tek intélyű leológussal ,.hu man isb~-al. dc ez mégsem si _
kel·U!t. mert Erasmus nemsokk:.. l Sen'Cl Basclbe é rk ezése ('16tt. onnan eltávozott. E1távozásának okai között
vannak azok ;) baseli zavargások, komoly kilengések.
amelyek a középkori képrombolások szellemét keltet.
té k Ismé t életre s amelyek Erasmus lelk étől nagyO:"l
tlivol állotlak, lévén ó az evoluci6 és nem II revolucl ó
híve.
Selvel határozott célja Baselben az voll. ho qS
Oecolampadot és más reformátor társait megnyerje .\
maga vallásos nézetei s1.ámára s igy együttesen elJn.
dítsanak egy olyan iránY1.atot. meJy a megrontott. kereszténységet visszaállftja eredeti, jézusi tisztaságába.
Célját azonban egyáltalán nem érte eL Oecolampad
egészen máské pp látta az igazságot iga1..ságnak, mint. ő.
Csakhamar el is távozik Servet Baselből. - körülbelül
1531 ápri lisában -. hogy Strassbourgban kisérelje meg
azt. ami nem sikerült BaseJben. A strassbourgi reformátorok, Bucer és Capito. keddvezóen is fogadják, dc
mikor jobban megismerkednek radikális tételei \'el. :lZ
élet egészével kapcsolatos határozott állásfoglalásával,
elfogy a bátorságuk. retirálnak. támogatásukat megvonják tőle.
A szó ereje mellé most a betű erejét is segftsé~ül
hívja Servet. Nyomtatásban kívánja a világ elé tárnl
vallásos nézeteit, azt a meglátását, h ogy Krisztus szelleme mindenütt és mindenben benne van, s ezt meg·
latni és azzal élni. hivatása 6s kötelessége minden em_
bernek A báseli nyomdász azonban, kinél eló",zör próbálkozott, nem merte vallaIni a Jmú kinyomtatásÍIt,
I'"'ivel az ellenkezett a hivatalos hittételekkel. Végül az
elzés7i H agenauban jelent meg Setzer mester nyomdá·
.iában .. De Trinitatis Erroribus Libri septem" címen.
(Per Michaelem. Seruelo, alias Reucs ab Aragonia
Hispanum. 1531.) Magyarul rövi d en: A szentháromság
dogmájának tévelygései. Legközelebb ezt ismertetjük.
Bencze l\l á rw n
_ __

_________
_ __ _ _ _ _ ,__ _ _ _ _ 0 _

' _ ' _ _ _ 0_ _ _ _ _ _

Kltárult.ak az Iskolák kapui. Pöttöm gyermekek szorongó izgalommal. főiskolás diákok he\iiló ambIcióval
menetelnek a tudás. az ismere1szerzés mühelyei felé.
A magyar közokfatásügy folyamatban levő jeJentás átszervezese biztató távlatokat nyit az új nemzedék
előtt , az élet vaJószeniségével szorosabb összefüggést
teremteni akaró tendenciáival. A politechnikai oktatás.
az ún. 5+ I rendszer bevezetése, az osztályfőn öki órá·
kon az erkölcstan oktatása, mind ezt a célt vannak hi·
vatva szolgálni Az oktatásüKV kérdésének napjainkban
Irülönös időszerűséget kölcsönöz az a nagyvonalú progr:::mtervezet is, amelyet 11 szovjet kormány a közelmultban bO<:Sátott a legszélesebb körök megvitatása
alit. Biztos itani kell - szól a ten'ezet -, hogy minden
iskolaköteles gyermek kőtelez.óen megszerezze a közép(okü általanos és politechnikai végzettséget. Minden
iskola jó tantermeket kap. minden iskolában berendezik ti szükséges lanműhelyeket, fizikai elóadótermekel
és laboratóriumokat. MezőgAzdasági vidéken pedig az
iskolák tangazdaságot kapnak. Az iskolákban széles
kö rben alkalmazzák a korszerű technikai eszközöket. a
mozit. rádiót és televfziót. Mindezt pedig az állam bő
séges anyagi forrásainak nagyfokü felhaszna lasUval.
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Mnsl iskoJu Wlttos Idején. IUl. a "égi unilárius islw.itnk lŐI·téneL·ben Inpo:t.~atunk, nem lehet megindull~ág nélkilJ olvasni azok ról a hősies erőfeszítésekről,
llmeJyeket annak idején gyönge anyagi erejükre ut<'llt
iskoláink fenntartása érdekében azok vezetői tettek.
t gy volt ez példfwl a 46-as srobadsághare leverése
után is, amikor az oSl:trák kormányrol gróf Thun osZlrák közoktatásügyi miniszter teljhatalmú kányílása és
felügyelete a lá helyezte egyházunk közoktatásügyel.
Iskoláink szorongatott anyagi helyzete érlelte meg egyházunk vezetőiben az ún. ,.garasos alami7.sna" bevezetésének $l:ondolatát. Lényege ez volt: minden léh'k ad·
jon évenként a közpénztárba egy er.üst garast. a tehetősebbek tQbbet is adhattak. A .. tehetellenek" helyet'
az eklézsiák kÖ7..alapjaikból adjanak. A nevclés- és oktatási.lgy fejlesztése érdekében azonban késöbb mé~
mM; jövedelemlOl'rások nyitásáról is kellett gondoskodni. Ez vezetett azután a "garasos alamizsna" megválttisának rendszeréhez. Egyházi Főtanácsunk minde'"!
eklézsiát a lelkek s7..ámához mél'ten megrótt 1-100
rhénes forintig terjedő összeggel. Megrótta a papságot,
a tanftók rendjét és a tanári kart is. A tanárok 34, a
papság 694, az iskolamesterek pedig 280 rh. forintot
kellett, hogy fizessenek. Az alamizsna megváJtása, valamint a gyüjtések (kollektálásl olyan S7.ép eredményl
hoztak, hogy az Egyházi Képviselő Tanács végzésébe\').
_ amelynek fogaJma7.ása az egyház akkori nagynevű
tŐjegyzójé nek, Mikó Lőrincnek a tollából származott kifejezésre juttatja, hogy .,A felmutatott kedves áldozat az örök bizalom és minden hitrokonaink iránti
testvél'i szeretet érzéseit kelté lel -a főtanács minden
jelen volt t agjaiban. mert általuk megmentve látja a
múvelődésünk mühelyeit, tanintézeteinket. (Gál KE'Ie-·
men: A kolozsvári unitárius kollégium története.)
Mikor ezek olvast án meghatott lélekkel adózunk hitbeli elődeink felemelő áldozatkészségének ragyogó példája előtt, egyben megnyugvással tölthet el bennünket.
hogya nép leszélesebb rétegeire kiterjedő oktatásüg,vi
háló7.at kiépítéséhez - a szocializmust építö államok
körében nincsen szükség ,.garasos alamizsnára",
hiszen a kÖ7.oktatás Ogye ma már egy központilag
megszerveze!t oktatási.lgyi politika szilárd anyagi alapokra épftetl gondoskodásának el'őteljes ütemben megvalósuló tervszenl programjához tartozik.

Mintha csak m esét mondana
úgy hatnak a szavak. melyek halkan I '
.
h!lng7.anak ennek a lúnö d ő le;';intel-' a~su lej~o;sS(!1
aJkah·ÓI. Rossz emlékű idők élm,"y~.ts~edl,ld. férllu~ak
.
d 1·k VI·1'g h·bo
11
ru. örvényében
forgott,,<ol
k , ZI, A ma~n
. ...,--.
Ol. is e lúzte ,<;züIMöldjéről, e1szak'ito~~ar~~t~o~::g~~
h.,:,' eok forgulaga. OS7J(ÖS romok, kettétört so k ..11
zoH kanyargott akkor életének bizonytalan ú~ ~o_
koromba fulladt városka halál'ában ritk' 2.a~ gy
lén döbbe n tr'•• m , gIs
. arra: neki olt •is abba
s e .....oh
szé'
fekete szineit Villogtató Világban iS' Istentől n a ala!
zoH szenl küldetése, hivatása van Hisz a' OSUgalm~' ,." )""0
. fiatal
' . életét.
.
SloJgalat ~.
; .... ez t e e l annak .
Idején
Eszels
lekIntetu, bomlott haJu assmny állott a hábo'
beo.
fU
től éktclenkedő el"(\ő szélén. Öt riadt szem. se I·
fo.~ózot~ kön.tösének s7.ep;élyébe. - Némán p~ta~:~~:~
konnycl, majd akadozó szavakkal mondotta el ..
séges, sorsának megrenditö történeteI. Hajlékáts~r~u~
b~ zuzta porrá, [érjét örökre elsodorta mellőle h '::
~·u .. Itt <Í~I mo~t tehetetlenül. szedett SzőIÖlöke~én~ ~
os:;~~~vml~.an"kot apl,ró á l'V,? élet esdeklő imája fonódik
ero .... en or eny ' nye koré. - Vajjon mihez kezd'
mit csinál,i0n .most? A férfi s7.emében a !?yors el~~:
tározás.. SZIkrája l?bb!lnt lángra. - Mellette álló felesége konnyes tektniettel fordult felé. Halk szavakat
váli?ttak egymással. s máris megszületett szívükben
a döntés. Harmonikus bOi_dog. életüket nem áldotta meg
gyermekkel az Isten. S ok Idegen földön. világrengés
közepette könnyes mo.~ollyal tárták oda, ' kínálták föl
egy sorstól tépett édesanya egyik gyermeke felé szeretetet sugál7.ó fiatal szivüket: legyen az ó gyermekük.
- Sok lelk i vívódás után az édesanya bánatos ajándékul adta gyermekét, s ott, az őszi erdő szélén avatta
egyik kislányánaA: szi.lleivé a boldog fiatal párt.
akik most felelősségtudattól vértezett lélekkel [olvtatlák tovább útjukat. Sok idő eltelt már azó ta .. . A' kisg:rel'mek az ifjúság üde báját árasztó, szerény, önlu_
datos fiatallánnyá serdült. Egy év múlva elhagyja :t
középiskola padjait. Pedagógusnak készül. l\1ialatt az
,.apa" halkan mesél, 8 fiat! lány gyöngéden odasimul
az asszonyhoz, a hála fénye gyúl ki tekintetében s
mosolygó al'ccal. becé7,ó mozdulat kíséretében rebben
fel ajakáról a legszentebb szó: "J::desanyám"! Igy hallottuk ezt a valódi "mesét" 1961. nyár utóján, vendégjárás idején .. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisz·
tusunknak Atyja. az irgalmasságnak Atyja és mind!:n
vigasztalásnak Istene", (P;)I Kor. l. r. 2. v.)
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