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Nagyon sok helye van sajnos e világnak, ahol nem 
kellemes élni. Városok és falvak, ahol ma is félelem
ben, gyötrő gondok közepette és kínban félig meg
örült anyák égbekiáltó fájdalommal szorítják szívük
höz meggyötört, talán megcsonkított, megcsúfolt ár
ta tlan kis gyermeküket, miközben fe jük fölött még 
ott ke ringenek a halál modern kegye tlen gépmadarai ! 
Jobb sorsra érdemes népek, akiket természeti ártat
lanságukból a civilizációnak és a keresztény kultúrá
nak nevében " téríteUek" öntuda t ra , ma öntudatra éb
redésük élesszeműségével csak klfosztottságuk és 
megalázoltságuk keservé t l'öiratják. Nincsen békessé!! 
e földön. ~ 

Nincsen békesség a nemzetek között. NinCsen bé
kesség a világrészek között. Ninc!;en béke az egyhá
zak, a vallások között; nincsen békesség a fajok és 
népek között. Mindenütt a világOn mély konfliktusok 
szakadék o tátong. Súlyos gazdasági ellentétek teszik 
egyre nehezebbé az embermlll!ók életét. Nincsen bé
ke~~ég~ már 3: ~udománynak sem. Minden képzeletet 
!elulmuló, mllhárdokat ki!ev6 összegeket költenek 
fegyverkezé~re és pokoli képzelóeróvel mozgatják a 
""'krányok Világát, a baktériumokat is hogy rombol
J ,irhák, puszUtsák, fertőzzék a jobb sorsra érdehCS élelet! Hanyszor, de hányszor kiszámították már 
h ogy az é.rt~lmet1enü\ fegyverkezésre és pusztításr~ 

erdált mllh árdoknak akár csak egy töredékével ls f'hnnYI hasznosa~, életeset. szépet és emberhez méltót 
e ketne teremtem. - és bár ezek a felmérések Iga .. 
~glciö -; o. meggyőzŐ érvek ~llenére sincsen békesség e 
Ml I nk ~ gonoszság ismeretlen Indulata! és érdekei mi ~e szcllenesek és embertelenek, megcs\1folnak 

n en emberségességet és józan értelmet' 
~Iderült korunkban, hogy sem a tUdomány magas 

szmt je, sem az anyagi jólét nyújtotta · lehetőségek 
sem a 7.avartalanság biztonsága nem elegendők egy~ 
~a:kb:n a békés .. és emberséges piet fenntartásához. 

m re . re va n szuksége e földnek. akikben van kö
zössé/.ll öntuda t. a~ikben \ 'a n "a másik ember" iránt 
szerete t és testvén é rzés, a kiben va n önfe elem 
amelI vel legvő7:1 önzését, amellyel alárendeli g~gyéni 
érdekelt a közös jónak és Igazságnak, akiben van 

készség arra, hogy megossza tesU és lelki kenyerét 
minden éhezővel! 

Ml, unitáriusok az isteni csodát nem az emberen és 
világán kívüli szférákból várjUk, hanem "belülről"! 
Együtt valljuk a nagy gondolkodóval, hogy ha Jézus 
szózszor is megszületik Bethlehemben, de nem ben
nünk magunkban, akkor elt'esZlÜnk! Számunkra 1966. 
karácsonya ezt jelenti: a karácsonyfák ragyogó fénye, 
n gyennekek Uszta ártatlanságának örömében tükrö
ződő szépsége, az áldozatok árán másoknak örömet 
okozni akaró, ajándékozó ember valósága figyelmez
tetés, újjá kell születnünk a benső tűznek és az isteni 
szentléleknek ereje által! Bennünk kell megszülessék 
a jéZUSi ember, aki tud és akar békességet teremteni. 
a földön! 

Npm kell belenyugodnunk az ún. "végzet hatal
mába" ! Nem kell áldozatul esnünk ama tévhitnek 
sem, hogy a fondorlatos, kegyetlen, számító és brutá
lis mind ig legyőzi a jóságot, emberséget, békességet 
és szeretetet! Nem! Meg kell erős ítenünk karácsonyi 
hitünket, hogy eljö, akit várva vártunk: az uj Ember! 
Az, aki itt miközöttünk al,arja és tudja megvalósftani 
aZ Istenországát és annak igazságát! 

Adjunk hálát Istennek, hogy m! a j'ézusi új ember 
születését ugy várhatjuk és ugy ünnepelhet jük, hogy 
ünnepUnk asztalára most is áldott jóízű kenyeret, 
vagy talán éppen kalácsot is helyezhetünk, hogy ter
mékeny földünk megjutalmazta Jj:yümöJcseivel az ér
demes munkát, hogy békés otthonainkban fellobban
hatnak a szépséges karácsonyfák meleg fényű gyer
tyácskái, hogy ajándékokat osztogathatunk egymás· 
nak és levetk6zhetjük hétköznapi gondjainkat, mert 
ha vannak is ilyenek és természetes, hogy két világ
égést tragikusan átszenvedett népünknek még van
nak gondjai, - reményünk is van és bizodalmunk 
egy boldogabb élet irant! Azonban ezen a karácso
nyon keresztényi szívünk egész szeretetével, sebból 
{olyó scgiWkészs.égével kell 87-Ok felé lOluulnunk. 
akik most is szenvednek, akik rombadőlt életük pusz
taságán nem látják a "bethlehemi csillagot". csak a 
tövissel koronázott és megcsúfolt emberfiának ke
resztjét, amelyen megtöretett II leste és kiontatott a 
vére! 

J:;neke!jünk együtt az angyalokkal: .. Dicsőség a ma
gasságos mennyben Istennek és fl földön békesség és 
az cmberekhez jóakara!"! 

R. FILEP IMRE 
pÜSpÖki helynök 



dlz "uflitáriu/' 'lJálJ-id ífet<-ene induiá,w, 1566 
1,./10 nk e16~6 uámában mellJclen. kronológIai áUCklnt<!~ 
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~~:II~tó el a tö rténetl kercnténység legalnpvct6bl) dosm~J4' 
nnk. a szenthárom,ágna k a ~ Ismeretc nélklll. 

A szent há romság dogm á ja 
Az Isten _ mondja az ortodox (keleti, katótIkus, 

prOIC"itáns) kereszténység - lényegében (essentia) e.gy, 
aki önmagától létezik; minden~ató, lá thatatlan, ö~ök
ké",tló, mindenek teremtője, mlllde~ekre gondot VIsel. 
Tökéletesen jó, Igazságos, bölcs és Lrgalmas. De ez az 
egyellen Jényegü lsten személyében (persona), va~ 
létformájában (substantia, hypostasis) hArom outha· 
Iatinn és elválaszthatatlan, de össze nem elegylthető 
személy; Atya, Fiú és Szentlélek. Az Atya öröktől
fogva nemzette a Fiut, a SzentIelek pedig mindkettő
jük t ől szármnzlk. A három személy ugyanazon lé
nyegü, egyaránt örökkévaló .és egyenlő méltós.jgú Sze
mély ~s bár tulajdonságaik szerint megkülönböz!(!t
hetók, sorrendiség szerint is megelő7.i az Atya a Fiut 
és a Fiú a Szentlelket, lényegüket illetően közösen al· 
kotiák az egy Istent. 

Kétscgte!en, hogy ez a do~ma túlsáqosan elméleti 
volt ahhoz, hogYa teol6euook körén túl menve a hivek 
szélesebb rétegeiben különösebb érdeklődést váltott 
volna ki, de a kereszténysé~ (Ilania volt és szentesi
te tI" azt a tárMdalmi és történelmi rendet, melyhen 
a XVI. század embere saját életét is élte és ez már 
nem lehetett közömbös sziimára. A szentháromság 
dogmájábÓl jogszerűen következett a bünös emberről 
szóló teológiai koncepció és Krisztus megváltói sze
repe, és ez a gondolat nem is állt naj1'yon messze a 
korabeli társadalomra oly jellemző függ"~égtől és élet· 
bizonytalanságtól. Ha tehát valaki logikai és kritikai 
vi7.sgálódásokkal fordult a szentháromság dogmája 
felé, valamilyen formában n dogma által szentesített 
korszak kriHkusává is vált. Kétségtelen tény, hogy 
ahol antitrinitárius gondolatok és gondolkodók buk
kannak fel , elóbb vagy utóbb előtérbe kerül a társa
dalmi élet vis<7ás~ágai nak, a képtelen tudományos té
zisekne~. a logikailag elvethető teo!óglai és filozófiai 
ko.nrepclóknak a bírálata is. Termeszetes, ho<>v ez a 
kr'tlka nem csak az antitrinHáriusok sajátja t «y be. 
á.~ li.'ani a. d?lgot iga zságtalan lenne. Azt a;onban a 
tor éneimI tenyek bizonyítják, hogy az unitári7mus 
fell épése általában a humanizmus embel't~értékelő fl 

hal~dásnak helyt adó eszméinek a megjelenését ls 'je. 
lenl!, 

A szenthá romság krit ikája 
Az antit.:Jnltárius gondolkodók a szenthárom~ág 

dogmájá~ .~obb oldalról tám"dták. A különféle irány
zatok kö~ul kettő volt, Dmely Dávid Ferenc indulása 
sz~m~ontJflból rendkivül fontos: Gentile-Gribaldi 
tnthel~mu~a és S7.ervét diszpozíció elmélete. 

A tnthelzn1us (Gentile-Gribaldi-Alciati-Ochino
Blandrata) ~ Jtenfi olasz p.Yülekezetben keletkeze!t és 
~~ból a ko~ös anti trinitárius alaptézisböl indult ki, 
. gy a SzentJ rás sehol sem bű"'zél az essentia, substan-

5!.~n á~s . p~rsona fogalmakról, tehát ezek elvetendők. 
v LS IOká~b, m~rt ezek a szakkifejezése\;. züna
!rt Idéztek elo és a szentháromságból quaternit'ást azaz 

n gye<'séget csinfLltak. amelv az egy lónye" é<; hérom 
~~~r;:iY ~lfo:y)dá.ftból ndód;k. El kE'lI tehát ha.'O'nl 
n . a oga makat, és í~ marÍld a h.1rnm isteni lé
t,:j~~i:~~~~~' a Fiu::. a Szentlélek. (E~ért nevezik 
t; rnHás kife'e~é !Zem n ~ sZ7.!'l~hár?m~iif!:hivő, anu: 
köz!jJ mondj fl 5sel). A kül8nbozo z~lna'i hitvallhok 
tás fOR?dhat~ ~ltováb~a, ~bakls az ún, apO'lloli hityal. 
VMt nYOZÓ fORa Immer e pn nincsenek benne a za. 
relbontás~ ut1n ~ ~. A szenth{lromsáq fo~almá!'ak a 
t r"hpl~U'ik az <iste~~~~!~ező J. lép~sl:':é~t felvetettél( a 
~tlt A F i' orm"k k0701b ~orr('nd kérdé-
léleI- m!~d~~ t~;ht\~~ s~r::;I~7.;K, mondották; a S1('nt
szenth:'tromsápb~n a~ I e Ö az Atya :lZ egyetlen a 
ipso Deo) a !pr' e y , nmagát?1 \'n11 lsten (:l ~e 
m6sodlogOS tCh~~\ett Fiu (Is n S7en tlélck máI" cSilk 

, eremtett Is tenek {non a sc Ipse 
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Deus), Az Atya tehát a triasban monarchikus _ 
egyC<!uralkodó - szerepet tölt be, mig a másik két 
i~~'e!.'i l~ny.eg alárondeltség] viszonyban van vele. (Gö
rogas kLfeJezéssel az Atyát autotheos_nak, a Fiút he
teL·othcos-nak., vagy deuteras-nak is nevezték). 

Szervét dLszpozlclós elméletének kiindulópontja 
ugy-.. na7., mint. a .lriLhE'istáké. Elveti a Bibliában ncm 
szerepl6 szakkLfeJez~eket a quaternitás elkerülése ér
dekében. EI.veti az egyes zsinatokon megfogalmarott hit_ 
vallá~nkat. es csak M' apostolit f()<>"adia eL h",lv"~nek. 
A továbbLakba~ azonban más úton halad. K ijelenti, 
hogy a7. esse~~La fogalmának elhagyása után megma
radó Atya, FIu és Szentlélek nevek nem külön isteni 
val~ágo~at feje7.nek ki, hanem egyellen Isten külön
féie, ~ulaJdonságalt, azaz diszpozlcióit jelölik. Az Atya 
a FIu. a Szentlélek nem különálló isteni individumok' 
hanem ugyanazon Isten három diszpozícIója. ' 

Egybevetve a két felfogást, vitathatatlanul megJát. 
Szik, hogy a Szervété sokkal következetesebb és hala
dóbb, mint a trHheista álláspont, Szervét feloldja a 
háromságot az egyetlen isteni lényegben, és bár Krisz
tusnak is, s a Szentléleknek is tulajdonít isteni lénye
get, ezt nz Atyától nvert adománynak látja. A tritheiz
mus számszerint meJ!"hagyia a három IstenI. csak rang
sorolást ,'égez köztük, főnek az Atvát tüntetvén fel 
másodrendünek a Fiút és a SzentIeIket. ' 

Dá, 'id és Birllldrata 
Térjünk visSZA a magyarországi fejlődésre. A Dávid 

Ferenc által megfogalmazott és Heltai közvetítésével 
1566, első felében Bern városában eljutntott Proposi. 
tiók kétségtelenné teszik azt a tényt, hogy Dfivid Fe. 
rene első unitárius fellépese Szervét Mihály szelleme
ben történI. Ez a tizenkilenc pontbÓl álló érvgyűjtc
mény, HZ első gondolatától az utolsóig a nagy genfi 
mártír szellemével van telíh'e, Valószínű azonban, 
hogy ez aZ Atyá\'nl, Fiuval és Szentlélekkel foglalk07-Ó 
hitvallas csak szűkebb körökben volt komoly vita tár
gya. 19y is h<ltalmas vihart kavarhatott, ami Dávid 
Ferencet is Blandratát is blzonyO"fokú óvatosságra 
inthctte és így történt, hogy az 1566. március IS-én 
összeülő tcr'dai zsinat Dávid Ferenc három (sz.ervé
tiánus szellemül előterjesztése mellett Blandrata eny· 
hébb, a szentháromsághivők számára i~ inkább e\fo
gadható, tri theista hét pontját is felvette a tárgya
landó tézisek közé, 

Emlitettem már, hogy Blnndrata inkfibb hajlott a 
trilheizmus felé, és hog .... relfogá~á"a l nem állhatoll 
egyedül. annak kétségtelen b17onyítéka, hogy Egri Lu· 
kács 1566-ban elttLvozott Kolozsvárról és a Felvidékre 
m€lI1t v. tritheishl eszmék terjcsztlkére. De ma
gában Erdélyben ls, rLmikor Méliuszék megrendezik, 
a fejed elemmel egyetértésben ti g:yulafehérvári hitvi
tát, azon teljesen a trithei sta álláspontot képviselile 
Dávidék, ami igen \'alószínűen annak tulajdoníthafó, 
hogy kompromisszumos hajlandóságot tapasztal ván 
Méliu<znál, maguk sem akartak ennek gátja i lenni fl 
rad;kálisabb szervét! nézetekkel, hanem ti Icözös pIntt
form lehetőségét megcsillnntó tritheizmus felé hajol
tak inkább. 

A kompromisszum néhány hónapra létre h jöt· ~s 
ennek sajátos bizonyftéka az átírt heidelbergi Kát~, 
amellyel részicIesen a következő alkalommal foglal
k07\mk. 

Most befejezé"Ol cSl'pan annyit, hogy Borbély Ts I
ván, kivtLIó do~ntörténészünk ls felfi gyelt fO kétréle 
antitrlnltfLrius szemlélet keveredésére az erdélyi uni
tári~mus első lépé~einé l, el őtte a70nhan me.llleh(' tflseLl 
zavnros képnek látszott n keveredés, mivel nem t~
merle a Bern-be került Dávid Jo"enlOc-féle propozi<'ló
kat és nem iomel·te oz orolltrlnltárius törekvések kiJ
lönbözó ir;!;nY7atall. Dr. Kalhona Génl nnev érdeme, 
az emlitett yét Inn ulmányb'ln, hogy mindezeket a kér
déseket tisztázta szám" ... lcra. 

(Foly t a t juk) 
Szász Já nQs 



Dávid 
F. évi november 20-án meglartott emlé~ünnepé

l,ren il Budapest IX. Högyes Endre u. 3. szaru alaltl 
templomunkban azért emlékeztUnk egyhazalapit6 püs
pökünkre hogy azoknak az ól'ökél'vcnyú elveknek a 
szolgálatn'ra, melyeket ó képviselt a maga korában, 
_ ml is indítatást nycL'jünk. 

Az ernlékünnepélyen imádl!ozott és BibJiát olvasott 
Pethő rstvim nyugalmazott pilspókl helynök. Fclío
hászkodoH az egek UrúhOz, hogy u ml nagyobb csa
ládunkat anyaszenlCgyházunktl( áldja meg s az em
lékezés 'melyet nagynevű püspókűnknck szenteliünk, 
töltsön' el mindannyiunkat felelősséggel. A szeretet 
himnusza melyet az 1. korinthusi levél böl felolvasott, 
mindannyiunkra mély benyomást telt. Ahitat után 
Bencze Márton, Szász János, Huszti János és Kálnoki 
Kis Tamás lelkészek idézeteket olvastak fel Dávid 
Ferenc müveiból. Az alábbi gondolatokkal foglalkoz~ 
nak ezek adávidferenci idézetC'k: A megigazulás kö~ 
vetkezményei, A szentlélek lűz volta, Az ó~ember és 
az új.ember, A reformflció lassú kifejlődésének ma· 
gyarázata, A hitbeli vitatkozások értéke, a Biblin ma~ 
gyarázásn, A hitbeli meggyőzés, A szeretet, A szabad 
kutatás joga, A hit ismerete a földmivesnek i$ joga, 
A békesség. Ezek az idézetek önmagukban is rend· 
kívül ' érdekestlk, tömörek, clgondolkoztatók és meg· 
örvendeztetók, s ha csak a puszta felsorolásukat kap
tuk volna, már akkor is gazdagodtunk volna. Azon· 
ban volt egy nagyon lényeges momentuma ennek az 
emlékünnepélynek s ez abban jutoU kifejezésre, hogy 
az egyes idézetek kapcsán, R. Filep Imre püspöki 
helynök kijelölte ezeknek a kOl'abeli dávidferenci 
gondolatoknak a helyét az emberiség kultúrtörténeté~ 
ben. teológiai koncepciójában s rámut"alott azok élet· 
képességére, mai aklualitására a modern unitár izmus
ban. Rendkívül tanulságos volt cz az "összekötő szö
veg",. ~~I)'Ct I?üs!?ö~i helynökünk . átnyújtott a nagy· 
s7.umu unneplo kozonségnek. Az Idézetek va.1ogatását 
Szász J ános . lelkész v~gezte. Dávid Ferenc múveibőL 

örömmel Jegyezzük fel. hogy 'l' rnjUer Gábor orgo
naművész, evangélikus · Ielkész néhány orgona-szám
mal emelte emlékünnepélyünk színvonalát E helyen 
I~. őszinte köszönetün~et tolmácsoljuk néki: Befejezé
S~I Fer~n~z József íogondnok, kÖs7.Önetet mondva a 
kÖzromuködőknek. rámutatott azokra az irod-Imi al
kotásokra, ~ magyarul, cst!hü1, németül. hollandul és 
angolul megJelent könyvekre -. ilmelyek objektíven 
a tárgyllagos.ség erényével közelitik mcg Dávid Fe~ 
renc személYlségét és életművének értékelését. (b. m.) 

• 
Az alábbiakban D'\' ld F • nyelvll munkáj erene. De regno Christi II latin 

mc!y hlvcn tÜk~ö~lIa fejezlltébö! ködlInk ~IIY rövid rÚ:tletet. 
Mihály hatás>l.t. A s:t;rit~i~,g!(:lIuom, s:tellemét s egyben Szerv.!t 

. 5:t ez flZ idé:tN: 
"Akt nem szeret - nem h' L " k . szere te'" tsz. e e II hit szerzője 

a keltAt SZU I,tze,retete,t. ASzentiras o\.UkrQn összekörÍ 
adotl lók'i mu KT/sztus megigazulasunkban nekünk 
ben ciu. A ~~!~el~t sze~eletb miiveib.en és 91lÜlT.(i/csei
A hit csa sz ' sze ese ben kíarad, mint a hit. 
htent ilIe~1 aemlelet, II szerelel cselekedet. A hit csak az 
arónr a löt é/zcr:ter kIs/en I ~s embertársainkat egy· 
lelbe~ é iH lel a ano at. Krlntus bennünk a szere
által. A p szereie~g~~a~::k a ~ásik~oz vonzó köteléke 
szeretni, mint hinni ~ s venf:~ a !ntet ... Felségesebb 
elvisel, megkönnyít' r:re et mHtden súlyosat eltűr, 
ts . .. A hit a tökJt; k S a szegénységet és a haJdU 
sabb loka: Kri sztus or:_zá:Je, "a sl:ter~tet a legmaga
A hit elkezdi a jót a '"' na fl ap3a és az élet .. . 
h h isznek Krisztu;ban sz~retet elvégzi.: . A gonoszak 
szeretet nemessége. A ;ze:el;tmé SZ!re llk; ek.~ora II 
rása. A szerelet lsten v gcel, - az udv for-
!Zentléleknek miII/e s az l.slen sz.eretet, mely II 
gyullaszt. Miért mg~d~~~~n~ ömlése altal minket löl 
mint hilnek? Mert az :,t :ten inkább szeretetllek, 
'!em a hivés d, en természet tulajdonsága 

, a szeretet N b Itlenhez ha~onlóbb a szerelei';'- emel, lelségesebb, 

II Keresztény 8ékekonterencia 
Tanácsadó 8izo1\ságának szútiai 

A . eimbet?: jelzen bi:c:ott.ság október 17-22 nnpjain 
Szó~llIban ulésezett s többek között a vietnami há
boru kérdésében hozotl határozatot mégpedig olyat, 
Dmely méltó ~ddigi tevékenységéh~z, s keresz:tényi 
mivoltához; ehté,l~én az Amer ikai Egyesült Államok 
kegyetlen háboruJlIt a hős vietnami néppel szemben 
s ~el híváss~l [ordulvún il vilúg valamennyi kOrmúnyá* 
hoz.,és népehez, egyházához és vallási kö7.össégéhez al. 
egyultes cselekvésre. 

A magyar?~sz.~gi unitárius egyház figyelemmel kí· 
sérle a SZ?C18!. ulésl s az ott hozott határozatokat a 
magn részeről IS komoly hozzájúl'ulúsnak tekinti a bé· 
ke ~gyéhe7.. Örömmel regisztrúljuk, hogy ugyanennek 
1l. B!ZO.~tságnak a tav..aly nyáron Budapesten tartott 
~~.m~aulésén ~e.~figyeloként részt vett R. Filep Imre 
puspoki .helynokunk, a:c: IARF Végrehajtó Bizottságá~ 
nak tilgJaként.. J!:s vezet? szerep t;'\ visz a Keresztény 
BékekonferenCIa munkájában dr. Miroslav Novak a 
Csehszlovák Egyház pát riárkája, ki ugyancsak VB· 
t.1g az Un!lárius es más szabadelvű keresztény egy
húz.,k világszövellségében, az IARF-ben. Úgy véljük 
hOg.y az a humanum, ilz a keresztényi szeretet é~ 
ő~zmte b~ke~munka, melyet a magyar unitáriu<; egy
~az képv!se~, s .amely nek a különbözŐ nemzetközi fó
t um,okon eroteljesen és egyértelműen hangot is ad de~ 
le;;alttsill révén: megteremti a lehet.öségét annak hogy 

a Keresztény Bekekonferencia munkájában a jö~őben 
tényle.~esen .részt vehessen. - az 1968 tavaszán Prá
gába <;,sszeh!.vott H.armadik Osszkeresztény Békekon* 
ferencIán mtndenkeppen. A világ egyetemes békéjé
nek, II népek és nemzetek együttműködésének szük
ségessé~ére nézve mi komoly indítatást veszünk a 
SzenUrásból , amidőn valljuk az úr Jézussal' b~
kességetek legyen énbennem". Já!lOS 16.33 .. " .. . 

Lelkészi napok Magyarkúton 
Lelkészi nilpokat tartottak lelkészeink október 11-

13. napjain Magyarkúton, a hol a hitélet munkálása 
az egyházi törvény módosítása, a békeszoJgálat íon~ 
tossága, az egyházközségek anyagi helyzete stb. kér
d1seket vitatták meg. Kiemelkedő ~emenye volt 3 
~~Ik~szi. napokn~k .az a tény, hogy az Állami Egyház
ugyl H!vatal kepv!seletében megjelent Telep6 Sándor 
c~?poMvezet6, s ezáltal alk>:-lom adódott arra, hogy 
kotetlen beszélgetés keretében szó essék néhány na
gyon fontos egyházi probl~máró l. Ilyen volt többek 
között a Bpest IX. Högyes Endre u. 3. szám alatti két 
,lelkészi lakns lakbér ügye. a b6~{e1wlgálat munkAié· 
ban vnló részvételünk kérdése. a hódmezővásárhelyi 
és il. debreceni parókiális lelkészi lakások sa.i>'itos 
helyzete stb. Azzal a bi7.-81ommal tekintünk a jövőbe, 
hogy l egfőbb állami felettes hat6ságunktól megkapjuk 
a támogatást munkánk zavartalan végzéséhez. 

Szent-Iványi Sándor: 

A magyar vallásszabadság 
Röviddel lapzárta előtt vetWk kézhez Szent~Iványi 

S{tndo!' könyvét, mely fenti eim alatt az American 
Hungarinn Library and Historicai Society kiadásában, 

New Yorkban jelent meg. fgy csak átfuthnttuk ezt il 
tÖrténelmi tanulmányt, melyre méc részletesebben 
visszatérünk lapunk hilsábja in. 

Első benyomásunk szerint, szerz6 komoly és hézag
pótló munktt megírására vállalkozott és úJ!Y túnik, 
hogy tanulmánya túlnövi eredeti S7.ándéklit, amely el
s6dlegesen a "Hóman-Szekfú Iskola" ál talunk ls hely~ 
telenHett és hamis történelemszemléletét igyekszik és 
tudja tárgyilagos történeti ténvckkel cáfolni. (Szerk.) 
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"Kriza János" 
A lltal Arptid, Faragó Józse!, Szabó T. Attila: Kriza 
Jzlnos (3 tanulmány) . Iroda lmi Kőnyvkludó. Bukarest . 
19Ö5. 

Egy üjabb köny\' Krizáról , melyben . Antal Arpód 
Krlza költészetének elemző birá lutát ~dJa; Faragó ~ó
zsef Kri~a és a Vadrózsák kapcsolatlIval rog lal~ozlk; 
Sz abó T . Altlla Kriza és n Vauró?,sák a nyeh'Já~ás
kutatásban cimú t;l.nulmányban a nagy népdalgyuJ.tó 
munkássúgának nyelvtudom;ínyl jelen.t 05ségét ~élw.tJa. 
Ftlggclékkénl kő?Ji a könyv Kl"lza k?ltemény~~nck és 
míifordi tiisai nak a jegy~éké t. vo.l amm~ népkoltészcU 
és nyelvészeti munkái na k b!bllográ C!:\j:k . 

All tal Arpad Kriza költ {>s~e t ének társadalmI hátte
ré t, szociális forrásait vizsgálva az oknyomozó S7.em
lélel meggyőzö e rejével arra mu la t rá . hogy ~ ,.Rp.
mény" kötetben lel tünt lia lal kö ltő olya~ .yll tl.gból 
hozolt költői üzenetet, amely e ledd ig a mukoltészet
ben kel'cset hallatott magáról; a szegény embel·ek, 
az eln\'omolt dolgozó o.~ztfLI}'ok vihigáb61. Apja bá
nyászcs.."llád s.\'e l"TI1eke, aki elc5del nek mesterségét azér t. 
nem folytatha tja, mert egy baleset fol ytán, félkarját 
vesztve, a testi munk<ira alkalmn tlanná vált. Az apn 
papi pályfL ra lép, falura kerül, a falu és a környék 
l)tlI"asztjn i között jól ~rzi mgát, kŐ7.üJük is nősül S 
hozzájuk hasonlóan kilenc tagll családjának eltartá
SlÍért nehéz küzdelmet folytat. Gyermekei közül csu
pán kettő végze tt fel sőbb iskolá t. Leánya i egyszerű 
parasztokhoz, vagy ipnrosokhoz mentek feleségül. 
Szerző szerint tehát Kriz."l költői a lkatá nak formáló
dását c iha tá rozó módon befolyásolta családjanak né
pi paraszti környezete. Iskola i tanulmányainak első 
állomásán, Toroc7.kón, az ú jU'nevezett szegény telp... 
pen, bányászrokonainá l lakott, s onna n a híres-neve
zetes Szbes Pál rektor uram iskolájába került, amely
nek tanulói között számos környékbeli román fiú is 
voJt . Ezek között Báritz György, n társadalmi és mű
velődés i haladás későbbi kimagasló harcosa. Sebes 
két legltedvesebb taní tvónya Kriza és Bflritz volt. Se
bes meleg hangon kérte mindkettőjüket, hogy éljenek 
jó bará tságban. 

Kl"iza Kolozsvárra kerülvén az ifjúsági önképzőköri 
mozgalom élére áll. Az ifjúság lelké t ezidőn az ún. 
júliusi forradalom és a lengyel szabadságharc eszméi 
hevitik. Kriza költő i tevékenységének tengelyében eb
ben az időszakban az epigramma -irás áll. Ezeknek a 
bfráló élű epigrammáknak egyik legjellemzőbb tar
talmu sajátsága, - szerző ~zerint _ a haladás elle
nes konzerva tivizmus kíméletlen ostorozása. Kriza ka
lonadalai nak elemzése során s?.erzÓ e dalok gyökerét 

körülményben felfedezni, hogy Kriza a 
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az ekét karddal 
székelység 

, 
szln
han-

a ka
kész virI us-

clmú tanul
~~,"~:'it a magyar népköJtészet 
: ' múl1j:i ra ; végső ered

hogy fi népköltészet 
fi nyugat utánzásá. 

mutat rá a szer-

ző, hogy az 1848-;lS forradalom és smbadságharc utá~ 
nl évek ll. "Vad rózsák" történetében a virágbabomlás 
Időszakát jelentik, Ezzel helyezkedik szembe a Baeh
korswk önkénye, lefoglalni igyekezven az addig ösz
szegyuHöU népdalokat. - Vázolja szerző Kriza nép
dalgyOjtésl munkájának módszerbell változatait ls, 
Ezek sol'álxm elsöül emliti a személyes helyszini gyuJ
tómunkiÍt, majd aszunidőre ho?.atért diákok gyüjtó
tevékenységét. Munkatársainak kőrét Kriza mindin
kább kiszéleslt~ . 26 gyűjtötárs támogatja munkájában, 
amelyből a mult század legnagyobb arányú, legszer
vezettebb és legcsodálatosabb e rdélyi magyar kollek
tiv népköUési gyűjtő és kutató munktl.nak a körvona
lai rajzolódnak ki előUünk. A munkatársak legna
gyobb részben a gyűjtó volt Iskolatarsai unitárius ta
nárok, tanitók, papok; az unitárius é rtet'miség köréből 
kerUllek ki. ~ az oka annak, hogy a .. Vadrózsák·' 
an)'Uga unitárIUS vidékekről a h~ggazdagabb (zöme 
U d varhelyszékről). 

Ismerteli Fa~agó a "yadrózsák" társadalmi fogadta
tásának a körülményelt ls. Figyelemreméltó amit en
nek kapcsán a balladákról ir. A balladák tematikája 
különösen a főúri osztály részéről vált ki heves el
lenkez.ést. A baJIadákban költői fOl1mát öltött tragé
diák, emberi konQlktusok forrása ugyanis rendszerint 
a főúri osztálynak az a lsóbb társadalmi rétegekkel 
szembeni merev elkü1önUlésében, a vagyon minden
hntóságának a nemesebb emberi érzelmek Indulatok 
(ké t szív egymáshoz való vonzódása stb.) 'rölé helye
zett szuperiorilásában, ún. rclsőbbrendúségében kere
sendő. 

A Kriza balladák tartalmi jellegzetessége lehát: ,.a 
dolgozó nép kollektív itélete a fÓllrl osztály életéről, 
fe lfogásáról, erkö1cseró!". t::rdekes, amit Faragó, Krlza 
munkásságának egyházi Cogadtatásáról fr. Amíg 
ugyanis az unitárius alsópapSág, - amint arra fen
tebb rámutattunk - Krizát gyfijté'imunkájában egyér
t.elmúleg támogatja, az egyhóz fe l ső vezetése a költ6-
püspök ezirányú munkásságát nem kis idegenkedéssel 
fogadja, amiről Kriza egyébként maga is emlltést teS? 
Gyulay Pálhoz intézett l (>velében. 

A Kl'izával foglalkozó előbbi két tanulmányt oko
z::.ti összefüggésben értékesen egészíti ki Szab6 T. Attila 
il'ása, amely részletes ismertetést ad mindenekelőtt 
a nyelvjárás-kulatás Kriza el6ttl állapotáról, majd 
foglalkozik a "Vadr6zsák" tulajdonnév, család és ke
I·esztnév anyagával, valamint a székelység körében 
használatos keresztnevek. kicsinyit6-, iIlet6leg becene
vek ajakjaival. Nyelvjárás-kutatási szempontból érté
kes a s7.ékely gúnynevek jegyzéke ls, amely különösen 
változatosságával nyer jelentőséget. Méltatja a szerző 
Krizának h'iisz6-gyii.j teményét, amely kis terjedelme 
ellenél'e ls egyike az eddig Ismert legklmerftőbb táj
szó-gyüjtemén)'eknek. 

A7. egyetemes magyar Irodalomnak kétségtelenül 
nagy nyeresége az új Krizn könyv. Jelentőségét fo
ko7.?.3, hogy Kriza szelleme előtt hódolatát lolmá
csolja a s7.üJő földnek, amelynek dúsan tenn6 talajá
ból a "VadrÓ7.sák" kisarjadtak, S7.irmaln megőrizvén 
- U7. Idők múlásával is - az örökvirág1.ás. a hervad
hatatlan szépség változatlanul üde színeit. (n, g,) 

FELHlvAs ELÖFIZETURE! 
TiSllelettel és szeretettel kérjük ol"osóinkot, hogy 

lopunk elöfllelési dijót, évi 12,- forin tot, o mellé

kelt Qekklopon befiletnl szíveskedjenek. 

Atyofisógos üdvözlelIel : 
Ol Unitorius ~fe l kiodóhivotolo 
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Az islenliúsáo csodás eredele 

Az az ösztön, mely az embert a tud.omá~yos kU,talá
sokra készteti, bizonyára isteni ajándék: Nyilván 
ugy::nez serken t ft történe lmi igazságok rneglsmer b;ére 
is. Ebből folyóan ft vallás -"em élhet tévedések alap
ján. Annak ls keresnie kelJ az i ga~ágot, különösen a~ 
olyan alap\'ct6 kér~!u!kben, melyekhez az egyháZI 
ünnepek kapcsolódnak . 

Hogy állunk példá ul Jézus Krisztus csodálatos szü
letésével? Máté és Lukács evangéUumaiban egy zsidó
keresztény hagyomány szuztó] való csodás születésről 
számol be. János és Pál apostol erről említést sem 
tesznek. Számukra Jézus születése teljesen emberi ese
mény -, habár utóbbi hlzonyos emberfelettiséget és 
előrelétcws t tulajdonIt nekl. 

A történettudományok hosszu idón keresztül nem 
foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel. Ma azonban már 
tudjuk, hogy II legnagyobb vallás- és erkölcsú,iító élete 
a legföbb ma.':yarázta mindannak. ami vele kapcso
latban költői, legendás és myth ikus. 

A bibliaolvasónak első szempillantásl·a nem a cso
dás szü letés tűnik fel , hanem egy sor olyan esemény 
és me.e:nyllatkozás. melyeket átsZő a mélysé~es huma
nizmus, 

;':;;;k' mellett eltör-
pül csodás Az az emberCelettiség, melyet 
világra jöttéhez s amelyre a hagyományos egy-
házi h~~ felépül!, nem bír realitással. De megmarad a 
n~záre .1 .Mester ragyogó egyénisége és nemes ember
sege, Benn~ megismerhetünk egy mélységes istentuda
tot és b: n,so. e nergiákkal megáldott embert. Ezek adják 
szem~!Y lseg~nek lényegét, Az őt szemiélók azonban 
p'a~~:~n ~a Jongásba estek iránta, éppen ezen benső 
o.::rt=el miatt. 

Te!jes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy még soha 
S~~kl nem éJt annyira Istenben, miként ő tette E leg
a zat,osa bb és legszerényebb embert mégis gyakran 
~:;~~ll a f'~ere~~tén~ség "Hasonllthatatlannak" Isten 
társai cn [~ nn , . Kll'ülynak" és "Örök Bfrónak","Kor_ 
látni n ~oné~~is!fő ul~~kor l.ó b~nne vélték megtestesülve 
ben, Hogyan lkelJ é' en " a nratát ~~ emberrel szem
dési? Ú ' ' ltenunk ezt az Isteni közremükö
a te~mé~:~fl ~rl~~~!k meglsz~k{táSát ~ felfüggesztését 
is alá van vetve ' ~e ye, nek pedig az emberiség 
16dását a világ ' ,~vagy Isteni, terv szerinti koncentrA_ 
E7.zel mngyarázzu~sszes POZitIV és cselekvő erőinek? 
Ezek a kéJ"dések ~~ ~ézus képességeit, vagy mással? 
eredő okok kimerith t ~ feloJdhatatlanok, .mert az 
Jézus 6lete igy a t'Örfé ct rnek az emberi elme szAmara, 

ne em CSOdája marad, vagyis da-

HaloUaink 

cára .a zsinatok, a pápák és a teológiai doktorok Cfu
feszrtéseinck , egy mcgmllgyarázhata:Jlln reaHlás 

De mit számit mindez? J ézus alakja a tlivő emberi_ 
Bég elölt lebeg és hozzlljárul az emberi életideál tö
kéletesedéSéhez, A leghatékonyabb egyéniSég minden 
Idők vallásos gondolkodól között, lsten szerelettInek 
fényét hozva a föld re; az életet, egy új élelet, a bé
kesség és boldogság éleUormáját valósította meg. A z 
cmberf>k válasz· hattak egy közös hit. remény és sze
retet által egyesült dics6séges istenfiúság életformája, 
avagy egy olyan nyomorult földi tengödtls között, 
amelyben a siralom állandóan komor fenyegetésként 
áll az emberiség előtt, s ahol az élet IIl(izlóktól csaló
dásoktól és CáJdalmaktól terhelt, s az önzésbe~ meg
kérgesedik az emberi sziv, 

Francláb61 fordította: Bajor János 

Lel kéozi ok levél 1872-böl 
Amint II hlrek rovaldban már JelczIUk, Or, BartaUs Akos 

gondnO k Qlytonktlll aClomdnYlI1 kÖZölt t alálható n~hal SAndor 
Gergely kénosi pap Wlkészl oklevele. Itt k tlzöljtlk aZ oklev!11 
tclJc~ szöveG.!t, mert anna k oJvasasa IgaZI lelki gYönYöra~ég: 

,,\\'Ii , a mngyar unitárius keresztény anyaszenteg.v~ 
ház püspöke, úgy az egyházi környékek esperesei, s a 
zsinati főtanács többi n~ndes tagjai, ezennel nyilvimit
juk m indeneknek, akiket illet: hogy jelen irásunk elő
mutatóját, az úrban szeretett atyánkCiát, tiszteletes 
Sandor Gerge1v urat, egyházi ünnepélyes szertartások 
között esdve számára Istentói, mint a világosság kúl
fejétől, a szentlélek ajándékát, kezeinknek fejére télele 
mellett. az Isten igéjének szen t szolgálatára törvénye
sen és ünnepélyesen kibocsátottuk, felhatalmazást és 
szabadságot adván neki a pa pi hivatalra lartozó min
den szent cselekménynek, jognak és kö~elességnek tel
jesítésére és gyakorlására, s a keresztény vallás igaz
ságainak tanítására, ma.':yarázására és szabad hirde
tésére. oly szellemben és irányban, amint azokat az 
evangélium alapján álló hitközségeinkben. a maga és 
mások lelkiismeretes vizsgálása és tanulmányozása 
után józan belátása, s öszinte erős meggyőződése sze
rint. a gondjaira bízott lelkek üdvére, anyaszentegyhá
zunk épületére, Isten orszát!ának, az igazsáe, szabad
ság, szeretet és béke terjedésének előmozdítására mi
nél hathatÓLSabbnn előadhatja: valamint ő maga is 
mindezekre, úgyszinrén a feddhetetlen erkölcsös élet 
folyt : .t,{lsáro. s a hivat.lla egész körében való lelkes és 
kitartó mun1<ásságm magát nyilvánosan letett esküje 
áH-a1 szentlil kötelezte, 

Miknek erősségéül ím e bizon"ltván,vt főtanácsunk 
közpecsé:jóvel, s a püspök és főjegyző aláfrAsával meg
er5sftve 'kiadtuk Kolozsvárt összegyűJt zsinati fő
tanácsi gyülésünkből. Az úrnak ezernvolcs1.ázhelven
ketlódik évében szep' <>mber hónan 2-ik napján, Kri zn 
János unitárius püspök, Pap Mózes egyh, főjegyző," 

,,!"Ie Céljetek, mert imé hb·detek néktek nagy örö
mei, mely az egész népnek öröme lészen: 
Mert születet néktek ma a Megbartó ... " 

(Lukács 2. 10-11.) 
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és 

H1REK 

P auL Ifnnsen ddn IClkhzl, a Luthert\.· 
nus VIlágszövetség KIsebb!!!gl Egyházak 
Osztálya IItk~rát II bu(lapC$11 cvunll~llkus 
teológián díszdoktorrá "valtdk november 
IS-én. AZ nvaló (lnncpso!gcn. C~yhllzunk 
képviseletében, meghivott vendé~kén t Je
len voll R. Filep Tmre oUspökJ hely
nök. Jelen volt II püspöki helynök II 
rctonnálUS, evangéJlku~ és rómaI kato
likus teológIai akadémhlk tunévnyltó ün
ne pso!J:eln b. 
A~ Un itárius Ele t UiC. évi e l(l ll zc tésé r e 

Jelen sulmunkbon ls felhlvht tettünk 
közzé. Ezért snves elnézést kérilnk o]· 
vasőlnkt6J. de megle peté" d kelle tt 13-
paUtalnunk. hogy Igen .okan nem let
Ick eleget e csekély elliflzelés! dlJ be
kOldéséncl<. sajnos nlncscn olyan ala
punk. amelybó! az UnItArIus EleI kladá
salt fedezni ludn6k. Olva,ölnk előtize
\és"ből kell ez t tennUnk. 

Unitárius vallás os ré l6r át közvetít :I 
PetőfI rádió 1967. január 22-~n és rebruár 
19-~n, vasárnap reggel t(;l 8 órakor. 

Ado m á n YO k n y ug d [Jala p ra: Hollósi Fi-
lep h",ánné ~.-, Szabó Sándorné, özv. 
Kovács Sándorné, özv. Fekete Antaln~. 
Clr. Salacz Aladárné, KereStély Domokos, 
özv. Jáky Nándorné 10-10,- Ft, Pá_ 
los Lászlóné Veresegyhha 12._ Ft, Ko
viles B~láné 13.~ Ft, özv. Lovodics Im
réné. özv. Adorján Mananéné-. dhunyt 
l~rJe emléké-re 20-20._ Ft, Szabó J~ 
zset pest1őrlnc 30.- Ft, Szabó Józ~e[né 
Erdltget 38.- FI. Buksa AlIIla, dr. Zsakó 
Cyula 40-40.- Ft, Wel:ln J Ó1.lICtM 45.
n, Kádár István HÓdmeZŐVásárhely tOO.
FI (ebből 30.- Ft az unlt6rius Elelr<.'), 
0115 Lalos, volt kereUturl <.'sperC$ 200.
C<. 

Ad(l mru. YOk al: Unlt6rh .. ele tte: Ma
rossy LaJ(lS, Páltfy Samun.:!, HorAnyl J6-
n()sn~, S?abadl Antalné, dr. Daniel La
Jos, dr. Borbély IStván, CzeglMI JÓ
ue!né, J{ovács Jánes, (Ir. FarOló rst
ván. dr. Benezédl Ferenc. (I r . Bakos 
Ualhsn~ 50~0._ FI, Mé-ra DNáné- 7;.-
• '1, dr. Danka Pl\l 100.- l't, Zsakó An
dor. édesapja: d r. Z sakó Andor. VOlt 
egyházi főtanácsos emlékére, halálának 
24-Ik évfordulóján 200.- Ft. Celoy JÓ
ZSefné 100.- FI. Az adomAnyokért kő
iZöne tet mondunk. 

Külföldi hirek 
Dr. K156 Elek plls pök a hdromuékl 

('Ilyhhkörben vé-gzett legutóbb pUspI!k l 
vIzsgálatot. 

i\ lo rdal unltJirlua egyh h körben Nagy 
BNn ~infnlvl lelkészt újra es peresnd< 
választották. A maros I kö rben az ed"JI csperes. Darkó Béln. hclyébe Ko\
cs r Sándor szabédi lel kt!szl váluztol. 
lák. 

~edves Olvasóinknak Istentói óldott karócsonyi ünnepeket 
boldog új éve! kívónunk 

Dr. Kafka Dudn , p r ágai unitárIus lel
k~sz- elnök Időnként angol nyelvQ gép
Irásoa körlevelet kUld a tcstvéregy há
zakhoz, melyben a nevczctesei>b esemé
nyekről ad t6jékoztatást. Legutóbb " 
magyar unltártzmus 400 éves for(lulój;l 
nak jelentl5ségét méltatta. blwnyltván. 
hOgy c>: az évforduló kUl földi hlttestvé
re1nket ls munkára serkenti. Dr. Kafka 
legújabban Jan KailIne.: munkásságát 
tanulmányozza, akl Szervet MIhály kor
társa volt. 

Az e lső nége r nen ' lo rt az ÉgyesOlt 
AlIamok $zenátus6ba Ma~saehusetts ál
lam k Uldte. A republI k Anus program
mal megvAlaszto\t Edward W. Brook e 
nz eltelt ha t t!vbcn az A\lam IőU/:vés~é
nek t!sMé t töltötte be. Most a jólt~me" 
Leverett Saltons!:>11 unit Arius S7.en Ator 
utódja Icu. nkl t /jbo cI k luson At t öltötte 
Ile a \\s7.tet. f: rd"ke •. hOIlY MM~achu~e\ts 
államban na!lyon kev~s nég"r él és a 
vAlasztók lelentő. nAm .. a rómaI k3tO
\lkus e(!"y"áz hivei k1l7Ul k{'rUl kl Az 
án"... u"kvAros~ 80.ton . u "m{'r\kal 
unltártus-unlver>:allsta e"",,hlb: k/l~ '>OntJa, 
Brooke ~zenAtor proJectAn" v .. >1á<Í1. 

A k ll1flild l unitá ri us ~S u abadelvü e ty
h ;l.zak tól érkezett hlrek között mind 
gyakrabban szerepel annak a tevékeny
ségnek pOZitiv értékel~se_ melyet R. FI
I<.'p Imre pUspőkl helyntlk és F erencz 
Józset tőgondnek végeztek és végeznek 
a kÜlönböző nemzetközi uni tArIus tóru
mokon. TekIn te ttel arra, hogy ezek a 
nem~etközl öllSzcJövCtelck nem csupá n 
egyházi prOblémákkal toslalko;!.nak. ha
nem. többek között a h AboTÚ és bék " 
nagy kérdéselv!'.l . lS, sd.munkra öröm 
" magyar unitárius cgyház vczetólnek 
Ilyen vona tkozású e r edménves mun
kája . 

A r o mánok l".tna~yobb költője, M . 
Emlnescu. munkásdg't magyarul első
{zben most méltatja az a 400 oldslas 
tanulmány-kötet. melyet Dr. Mlkó Imre, 
a romániai unl16rlus cgyhA .. fő.t>"ondnoka 
tordltO\t. A munka s .. enŐJe Gh. Ca\!
nescu, s a fordltAs !\Ilhal' Em' nueu ~lete 
eimen Jelent meJ! a bukarest! Irodalmi 
Kiadó Jl;ondOz6s'blln 19M-ban. 

!!". J. 

UNITARIU S eLET 

Laptulajdonos a \I1allyarországl Un itárius 
EgyháZktlr 

FőszerkeSZtő és felelős k lado : 
R. Filep Imre 

Felelős sz<.'rke"zU'I; Bencze Márton 
Evl előfize t ési C1lj: 12.- forint 

Budapest IX., Hőgy"", Endre utca 3. "dm 
Távb.; IJl-IU. Csekksz.; SG.$81-vnr. 

INDEX ; .tS.IU. 

66.GUI&III2 - Zrinyi Nyomda Bu(l.al><'llt 
Felel ős \'ezctő; Belgdr Imre Igazga tó 
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