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em berek ezrei és milliói. Nem ké tséges azonban hogy
külsó k örülmén yek kénys zerítették bele ezekbe 'a form ációkba a z embereket, Vdg.V pedig akaratunk tól füg_
getlen t örvényszeruségek, veltink született adottságOlt
hatottak. Az első pünkósd alkalmá val arról van szó.
hogy önként é s szabadon vá llalkoznak emberek, elóSZÖI· tizenketten. majd hát'omeZ1'en, majd ötezren, majd
millióa n és millióan, egy olyan eszménynek a szolgálatám, amelyet ugy nevezünk. hogy kriSztusi szeretf'~
és élel. Létrejön, - az Unitárius Káté igy fogalmaz2-"l
cl v ilágon bárhol élö ker..sztények lelki egyesület~,
A pünkösd i lélek tehát egységesító s zellem. Megszületett egy újfajta közösségi lélek.
Mi vel d icsekszik ma az ember ?! Dicsekszik - joggal - a z elért eredmények légióival. Az emberiség
nagy része ma már hozzájut a betű felbecstilhetetlen
áldása ihoz. Minden betü egy-egy világító méc.;es, ti
fel világosítá s, az öntudatosodás eszköze, Hozzájul
egészségének védelméhez, hogy ép testben és ép lélekben dicsérhesse az Urat. Hozzájut a javak és a minde nnapi életet könnyebbé tevó eszközöknek egész sokaságához, hogy valóban emberhez méltó életet éljen . Mindaddig, amíg ezek~t II javakat és eszközöket
felhasználjuk arra, hogy ezáltal maga az ember híve bben és tel jesebben be tudja tölteni hivatását itt
a fö ldön , - r endben van minden. De ha életemnek a
cé lja az, hogy javaim legyenek, kényelmemet szol·
gáló összkomfortom legyen, - elveszett maga az ember, Ebben az esetben szolg.:lként dolgozik. A csak magamért való munkálkodás biztos jele annak, hogy mé&
ne m vettem a szentlélek ajándékát.
Keresztény testvéreink, Unitárius híveink! nemes célok melegitsé k át szívünket, igaz szándékok megvalós ításán fá radozzék szellemünk és kezünk, olyanokon,
a melye k mindenkinek jók, s mindenkinek igazságot,
békét és megelégedést eredményeznek, s akkor kitöItelik rajtunk lsten szent lelkónek ereje. Ebben l szellem ben adjon lsten minékünk áldott pünk ösdi ünneDeket.
8en~e Márion
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Cself!kedc-

A taní tványok ki s csopor tja Jer uzsá lem ben gYűle
keze tt össze. Lelk ük tel ve \ vit Mes ter ük i rá nti szerelettel fennkölt tanitásaina k szépségéve! s tettei életet é~ em bcrtrormáJó erejének csod á latával. Lelkük·
ben hordozták a z ősz i nte vágyat lsten szándekainak
megé rtése inint, h isze n ott, :.I lélek mé lysége iben é r e.lték, hogy a z is teni maga.;ság vala hol itt nyilatkoztatj;:
ki magát az ember számá ra, ha ... ! S itt követk ezik
\'a lam i. am i élenk l ény t vet a z első pü nkösd i f'sem enyek jelcntóségére és érték,~ re, s egyben j elzi az e m beriségfejlödés na gy ívé be:1 azt a z él'dekes pontot .
ami kor va lam i olya n tŐL'leni k , ami eddig mi!~ nem
történt.
Ok tizen ketten, - Júdii~ h elyett Má tyással k iegeszülve - rálepnek egy ad di g még nem jál't útra,
Ami kor együtt van nak , .Jer uzsálemben, a vdrakozá ~
fesz ült állapota és 57.inte :izárny akat adó é rzése tölti
c l lelkü ket. e rzik, hogy valaminek történnie ~el1. Ezt
az érzésüket túplálja Jézus m eghagyása: Elküldöm ti néktek a vigasztaló és bá tori lelket, vagy: a szentlélek
majd esztek be ju tta tj a m inda zok a t, a m iket én m ondottam nók tek. Most tehát a várakouis pillanata a
feszültség maximu mát jelzI. S ebbe!. a z atmoszférá bu.
lelküknek ebbe a z á llapo tába "zend ül" bele, tölti el
egész valój uka t a szenIlélek va lóságos ereje, _ "t,,,
m,egteléne~ mindnyájan S'ren t Lélekkel, .." Vi:-ge a
~~rakozás feszü ll pilla na tai:1a k. Mostan tól fogva tud.
Jak, nemcsak sejtik, mi t kell cselekedniök Nem {'cl
nélkül, ki hogya n tudja a lapon. h a ne m mi'ndanny ian
egy cólra törőe n. az e nvangéli u mnak az emberi -Ielkek.ben va l~ diadalra j ut tatfIsáé rt szólnak, tudna;~ szólam .meSgyozően Ó5 cselekednek, m ert tudnak cselck~d ~l e rőv el. Megszület ell a lÖl·téncle m nagy szín padu n, magában az e mberi világ ba n az emberi lelkek
számára a közösség lelke. Ez egy ' egészen új isteni
aj(lndék, Régebben is é ltek kü lönbözó form á ban együtt
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Arany János es Kriza János
le~é ldtn má rciu.sban volt 150 -éve Arany János szü·

.ne , .s. mé.lto, hogy a nagy köl tő- tudós unitárius
~~~s~;i,!:~6J IS megemlék~zzünk, E:rde kes véletle:!,
dó I" . ~ p pen IB évvel ko rá bban választották akarn a t t~~g .. (IB41 - ben), mi nt A,'uny t, m ég pedig első.
j~~bU~m~~;tizettt'i, n em (olk lor is ta működése alapKri~
r
a or még ne m soka t tudtak Pesten.
~
elége:dvén meg Ilrai munkáival, felhagy ott
j~::61 eg:é~~~áz; IS?2 dj.ai , 1.'"!\1l:ládján~k növekedésével
c ag a t"" t;:al nem IS sok I dőt hagyta k erre
Annál ért.éke~b beket szedetett össze gyűjtőmunk ájá ~
val.. népkölésunk kincseiből, egész SZékelyföldröl.
.Mlk';"'r .ismerhette meg Arany Kri:r.át? Bizonyára a J;
eldélYI 1.lpok ban 1858 után 1<Ö"J;ölt né pkö ltési anya gá.
ból, hiszen ?p~n ~:r.ért fordult az ö ós Gyulai P al
~iltY?lm.e a l éJ;11 s~kel~ balladnk f ... lé s ezért ké l'tek
a Szépirodalmi Flgyelo bl' és a KOSZO rúba néhá nya t.

.. fcm

Levelezett is enó! vele sokat Gy ula i, mint Arany bizalmasa . (Ki adtuk 1956-ban. u Magvetónél. két kötetben megjelent Kriza-hagyatékban, a II. kötA07- 4:l').
I:\pjain) ,
Gondvi selésszerű véletlennek köszönhető, hogy ::ll
Akadémia és a Kisfaludy-Társaság iratainak, s utÓ?hi
közt ép pen Kriza gyűjtésének java része megmeneku!t
fl végső pus7.1.ulástól. Ismel"teM:ük ennek körülménYeit
az elóbb emlitett Székely NepkölJéueJ c. ~étki)tet:s
k iad ványu nkban, majd az Arany J . OU.z~8 .Muvek (kriti k ai k iad .) X IV. kötete 608. és köv. la pJum.
M időn 1860 nya rán Arany t II KlstaludY-~1Írsas~;:
igazgatójáva választották s említett két foly ólrat,it 15
57.crk esztette (l860-65- ben), tömé rdek ügyviteli ;nunka
szukadt reá, dc eközben ls szereUi gonddal figyelte
Jo' iOllelö-Jében a vidéki irók múködését os a népköltési
a nyngg)'újtést. A VAD RÖZSAK mesjelentetését meg-

•

é ben 1862-bcn mika Táf'SllSAg rendes tagját/á

dc
_
sajnos - e tagajánlas .S1.3csak Arany lapjánnk. ,I Koszorunak

~lój'á :;'tta' Krlzál.

's a n veszett s
''ege ~~br 8.1 5z.:'im,iból ismerjük, al. li közléseből.
~8~: Új iagválaszlásra került SOl'. Csak 3 hely léven
.. o s., ebból egyet bctöltet1~n hagyn! célszerűnek IntUre;t. ti/koS sllwazalt'll mcg 16n v(\loszlva két bJ,"::
k~iz~ JOROS. n .,vndrózs~k" jeles gyűjtője és EgreulI
Gábor" (n szlnész ~ mufordlló).
Aranynak. mint a Kisfaludy-TnUllság igazgaló~á~n,~
156 nagy fö[fcde2Cse volt ~b(\ách Imre .. Tragéd,áJa .
~elynek -1141 soros kéziraláJ:ln - Madách kérésére; több mint ezer sorban végzett alapos javltgatást: n~~nt
egy harmadrészben egc.~z uj sorokkal, hogy költOlleg
ls egés.z hlbáUanná váljon. Ezen kívül .még. háro~
korszakos jelen t6ségú kiarlván.\·-soI'07.ntot IS ehnd.fto!,t.
az első teljes magyar-Shakespearet (összesen .~9 kötet.).
majd a teljes Moliére_tordft:is_sorozato t (5_kot.). Vég~1
a bennünket m ost legközelebbról erdeklo. harm;ldlk
~agyszerú kezdeménye2ése a MaOllar Népköltési Gllúj·
temény megindftása volt. melynek s1.erkesztésere a Kisfaludy-Társaság Arany Lászlót (friSlSsen megváJasztott
jfjú költli-tagját) és Gyulai Pált kérle föl. Már az. T.
kötetbe fölvettek a Kri~-gyüjtésből egy sorozat balladát. népdait és népmesét (Késöbb. Kri2a halála után
a HI.-ba is nagy számmal. mInt erról alább szólunk.)
Arany 1865 jan. végén lekös2!Önt a Társaság igazgatói
!lsztéről, amit ugys261":1I1 tel jesen Ingyen látott el.
majd az Akadémia választotta me~ 6t jrm. 26-án. egyhangúlag. titoknokává lez a késóbbi főtitkár!. maqas
ran~gal volt egyenlő). Ekkor ls rengeteg uj munKa szakadt reá. hiszen abban az évben leje2ték be az uj
akademiai palota épitk'1'zését. berende1.ését s nemcsak
ezeknek százféle száml:i.ival kellett bajlódnia. de a1ülések rendez~ével, új ta~oJ: választásával s nyomda!
ügyekkel. könyvtári átszálhtásokkal. sót még <.0.7. új
épületre kíváncsiak seregén",k ka lauzolásával is ..
Már a2 1865 dec. elejen tartott nagygyúJesben két
nap' unitárius tudóst lüntetlek ki, éppen Arany javaslatára, a Sámuel-léle alap ítvány 30-30 aranyos jutalmával. melyet a2 Alapít6 nvelvés7.eti munkákra tű
rolt ki, - két éven át nem adták volt kl senkinek. így
jutott egyszerre kettő erre a2 évre. mint sajálkezú
ajálllásáball mondja ,A.ra~y: Kriz{lI1ak é~ Brassai Sámuelnek (közölve a Krit. Kiad. XIV. köt. 102. lapján). Ugyanezt be ls jelentette a dec. l t-i ünnepélyes
ülésen. a dfs2terem lelavalá.;alwr, Eötvös J61.sel elnökIete alatt. de nem érle be ennyIvel. hanem arra ls
gon~olt Ara ny. ho.l!.v a szegény püspöknek nemrég
melt,)elent "Vadrózsái" nyomdai adósságait enyhíttesse,
illetve a már Gyulainak irt leveleiben emlftett II. köt.
kiadásához ls houáiáruljo:1 a Tud. Akadémia. ezért
1866 márciusában előterjes2tést tett a2 elnökhöz. s a
márc. 18-i igaz~atótanácsi ülésen már meg is szava1.1atta 300 nranyforint segél)' kiadását. Eötvös elnöklete
alatt ezen az ülésen megjelent többek között De:ik
Ferenc. Appony i György {lrszá~bfr6. Károlyi GyörltY
(Széchen:(! alaolt.Mársa) és Mik6 Imre gr6f. Erdély
SzéchenYIJe. a Muzeumegyl~ t alapit6ja. egyúttal éppen
a .~Vadr6zsák" anyagi megsegítöje. amiért elÓSUlváb.'ln
Krl~ oly meleg köszönetet is mondott kötetében. A Segélyösszeg felét el is küldték. a mási~'ról azonban meg
a későbbi utalványkönYVben sem találtunk nyomot.
Igal!!., hogy e mArc. 18-i jegyzőkönyv V. pontja így sz61:
" A2 19ar..g. Tanács Kri:l:a Vadróz!ák c. ~2ékely népköltési gyűJteménye folytatásának és bevégzésének e16~~ltése v~gelt a már megjelent l . éS megjelenendő n .
kot. annY I példtínvának. amennyi ez ÖSSzegből telni
fog, megvételére 300 frt-ot határoz fordíttatn!."
Arany az 1873.1májusi nagy/O'úlésen örömmel jelentette. ho~ "az akad. nyelvtudományi bl1.ottsága megnyerte. Krlza Jánost. a sz!kely nyelvjárlisok alapos
Ismer/hét egy Slékelll Szótár öss1.eállítására is". Nin~en erre vonatkozÓla!; semmi válan Kri2át61. de nyU2
csa~ anyaggyOjtésröt lehetett még s26 ekkor. Alig
n v mulv!" pedig Gyulai indltványára a2 l. osztály
(.yelvés1~h és Irodalmi) töl"ette a V<1drózstik H . köt.
~ad(OSát IS. nkadémlal kÖltségen csakhogy már meg~~enhessék. Fájdalom, Erdély ntilO' unitárius ;,üspökc
má~cln~m teljes[t~ette a2 akadémiai felkérést: 1875
péntek kÖ1~~n tüdőgyulIadáSi kapott és 26-án, nagyiratoka~n, e unyi. Özvegye küldte fel a2tán a kéz_
amin t ' nzonmód nYers és rendezetlen állapotban.
a gyGjtók l61 h07.zájuk érkeztek s ezekb51 válo.
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gat1..'l Ö!lSIlC Gyulai és Arany L:iszló a még 1875 végén
Ic.iadott Népköll. Gyújlemelly III. kötetét: 29 balladáját, 35 népdalát és 7 eredeti meséjél, legendáját, ebből
a becses székelyföldi tmyagból. Az akadémiai IlnnepéIyes ülésen pedig a nagy naluttak sorában Ot is Arany
fOtitkár bucsúztntta I:mlgy: "TagJaink sorában elhúnyt
Kriza János, a s7kkely népkoltés kincseInek legavatottabb gyGjtőJe, nkl ma(p is ~ MU1.sák kegyeltje volt."
Emlékbes7.éde~ is s7.okt:ü{ tartani a legldválóbb akadémlkusokról. - róla Sz.)~z Károly mondott fennkölt
s:l:..'Lmyalásu nekrol6got. m21)/ meg is jelent aNyelvtud.
f::rlekezések V. kötet 5. IÜ1.eteként.
Vadrózsái II . köteteneK anyagál később is rendezgeuck és Arany Lászl6 tervezte is további K lsfa!udyTársaság-i sorOLatba vételét. de a T ársaság anyal!,I
helyzete és a s1.erkcszt6k t;?k féle elfoglaltsága nem tette
lehetövé a kiadást. Arany Lászl6 együtt lakott az .... kadémián édesatyjával, de midőn 1878-ban végleg megv:ílt f6titkáI'Í tl sztétöl és fiát is a bank vezetési gondok
egyre lllvolabb vitték az ,rodalomtól, ezek a srekely
gyujtések is valahol a srekrényekben lelejtódtek. Midón pedig Arany halála utan fuvegye is elhúnyt, 1885ben lia is kiköltórott a palotából, a lakást átalakították
és néhány kötet lőtltkár! ira~al együtt ezeket d folklore-kincseket is levi tette a gondnokság a pincébe. Igy
lappangtak több mint 50 éven át s aludták Csipker67.sika-álmukat a Krizához egybegyult s 81. Akadémiáh01. továbbított népköltési emlékek, mintegy 1800 ké2írásos lap terjedele mben, .tóztük becses szótári, helynév-emlékekkel ls. Csak 19-19 ösren, a palota r'!Staurálás! és ka2ánépltési munkálatai idején akadtam rá.
mint egyuttal az Akadémia gondnoka és hivatalvezet6je, erekre a roppant Ki ncsekre, egy beomlott suíraz
pincel'észben, rengeteg ;;ok akadémiai számadás és fótltkál'Í·fogalma2vány közt, \JI. csak Arany kezétól több
mint négyezer papirlapra ..
A penes2töl boritott, elrongyolódott papírok csak
hosszas szádtás cS Cerlötl:mítés után váltak rendezhetökké. :e\'ekig tartott, míg a szakadt lapokat össze·
raktam, s a Colklore-anyagot múfajok és szen6k, illetve
gyújtök S2erint csoportosH,)(tarn., de - fájdalom sok száz olyan kézirat is volt a ládák alján, amiket
a penészgomba összetapasztott és igy örökre búcsut
vetlünk a menthetetlen, fertő:zö papiroktól. Ezert oly
sok a csonkán maradt mes-e és ballada épp a Kriza l éle anyagban, de a többi kéziratok közt is.
Kriza hagyatékának roncsai ból a végső számadi\s
most ezt mutatJa: hét teljes ballada, 59 népdal, Z8
teljes népmese és kb . .200 lapnyi közmondás, tájsz6
és tánckurjantás. mikhez több szá2 lapnyi vegyes s~ó
jegy2et, néhány püspöki nalottasbeszéd töredéke is Járul. Leginkább azt lájlaljuk, mi népraju>sok. hOg):
mintegy 150 népmesének csupán értelmetlen töredékei
és csomó népdalnak is puszta címel. vázlatai voltak
megmenthetök, _ de tudományosan lel nem használhatók. A felsorolt teljes anllagot adtuk ki aztán 1956 ta vaszán a kétkötetes Szék~ly Népköltési GVújteménllben. Kovács Agnes meseswkértő közremúködés~vel
Különösen becsesek a K(jza tizenegy gyűjtóbarátJátóI
Irt levelek, melyek a gyüjtök személyéről és munká- •
lataikr61 adnak tarka képet és mnig is közöleUenek;
Urmösi Sándor udvarhelyi es Lórlncz István árkOSI
tanftók Kiss Mihály unitárius lelk~z, Marosi Gergely
és Ti~ldi István tanit6k, Gálfi István királybíró és
mások tollából.
A2 Uniiá.rius :elet múlt évi 4. s2!ámlLba n olvashatt.uk
ol Bukarestben kiadott Kriza-kötet ismertetését és Igy
további szakkérdésekl'e most nem té r tInk ki, de meg
kell említenünk, hogy R. Pilep Imre püspöki helynök
szfvességéool még 1956-ban k'ö2ö1tük (Székely Népköl·
tési G yűjtemény II. köt. 436-431. Iapon) azt a2 érde~es
Kriza-Ievelet. amelyet nagyatyjáhol!!., Filep Elekhe2 Irt,
Mihályfalvára (Aranyos-Torda megye), 1866-ban. bes1.ámolva újabb gyűjtesi munkájál'Ól és megköszönve
Fllepnek elörekeny reszvételét a népies é let egyS2erű
vírágainak gyűjtése mU:Jkáiban"; különösen köszönte
n lozsádi dalokat: " ... hogy tudtak azok oly épen megmal'Udni? Akkol' nagy szivósságnak kell [enni a nép
lelkében. hogy tisztán meg.'TIaradt még a népslellem
eredeti sajátsága ... "
.
.
Említett kötelÜnkben is me rtettük ama hoss2u KrJzalevelet is. melyet AranIl fő/i/kúrhoz Irt !866 augusztusában körolve Irodalmi munkássága Jegyzékét az
akadémÍai Almanach sUim,\ra (1887-ben meg ls jelent!)
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Rés/vélelünk aKeres/lény Oékekonlerencia
munkájában
A Mngyarorswgl Unitá rius Egyhá1.kör Elnök~!~1
Irásban foglalt beadvánnyal fordult n Magyarorsz
EgyMwk Okumenlkus l'nnacsáhmr;, kifejezvé:n ha~.ro7.olt sw.ndékát til. Okumenikus T .. nácc~1 ";l~Ó ~gYUtl
m liködésre. Megelégedésse l adjuk hirU.' .. hl~:~~nkn?k!
hogy az Okumcnlku.s T . mfics, mell' II kUlo~bö:-:O ha:t.aI
p rotestáns és kelet! o rtodos egyhá7.n~a.~ fogja ?M~e, r évi márclus 2-án !arlol! ;,Ilésében o f.ommei es szer('t~'ttel fogadja II Magyarorsngi Unitárius Egyház szolgillati ajánlkozás:\t. nev:,zclescn a !.<BK (l~.eresztény
Eékekonferencia) ügyében s?.ámll ko:z.rcmúködésér.e. .
Az Okumenlkus Tan ács á thll:ata dr. Bartha .,Tlbo,.
református püspök. az QkUlT,eOlkuS Tanács elnok,: ~h
dr. Ottlyk Ernő evang. teol. proCessZOr, l!z Ok~!lIem~u~
Tanács r6titkára aláírásával _ meggyoz6d~unk ..sze·
rint _ ari"a a következ:.!tes munkára épit a ml e~e~unk
ben, melyet Egyházköl"i Közgyíllés ünk, Egyhá~~o:'1 !u.:

nácsunk és Elnök.ségünk folytat itthon és kulfoldon,
a hivek körében és :eprc!>zentatív képviselete.k e.setén
külön böző helyeken a haladás és a bék~ s.zOlgUl.a~aban
Ontudatosan hallatluk szavunkat eddig IS a. Vle.naml
amer ikai ogressziÓ ellen, ennek az agresszIónak t?vábbi eszkillációJa ellen, mert tudjuk, hogy ne~es cel1
szolgálunk oz evangélium szellemében cselekszunl(, egy
sokat sre~vedett nép jelene és jövője mellé állunk.
Meg vagyunk győződve a felől, hogy ez a magatartásunk és á llás!oglalásunk alapot szolgaltatott az Ökumenikus Tanács döntéséhez. Ezáltal lehetőségünk nyílik arra, hogya magunk eddigi sajá~osan !lnitá.ri:Js hazai és nemzetközi - slci"veinken tulmenoen egy még
átCogóbb szcrvezet - a Keresztény Békekonferencia keretében szolgáljuk a békés egymás mellett élés, a
haladás, a béke - közelebbről a vietnami béke - ügyét.

NYELVEK

ts

KEL,
MINT A
Csel. 2, 1-4.

ADTA
•

NYELVEKEN, A
SZÓLNIOK." Ap.

-es

"TeRJETEK MEG
KERESZTELKEDJETEK MEG
MINDNYAJ AN A Jtzus KRISZTUSN AK NEVtBEN
A BONÖKNEK BOCSANATJARA; ts VESZITEK A
SZENT LtLEK AJÁNDEKAT." Ap. Csel. 2, 38.
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KEDVES OLVASÖlNKNAK KIvANUNK ISTENTOL ALDOTT KELLEMES PüNKÖSDI üNNEPEKET!

•

"EL KELL
AZ KARDOT

Pt'rERREL EGYETEMBEN

Dávid Ferenc: Rövid Magyaráz,at, 5:l. oldal.
(poivIatá. a 2. oldalrót,

és egy ultal köszöni az Akadémia nagylelkCíségét, hogy

a Vadrózsák folytatásának gyCíjtését, kladhatltsát.
Végül Krlza önilelra;zából, melyet az Akadémia
K~zlr.attára 6riz és egész szövegében közöltünkaz 1956.
éVI kiad. Il , köl. 436-0144. lapján, hadd idézzük <,zeket
a sorokat (a magam szerény kiadói munkájára is vonatkoztatva), amit Krlzu önmagáról irt ekképpen:
" .... már életem kedves me~zokásává, nélkülözhetetlen
gy?nyörévl: lett ':.(7.e1 E>epecsclni, a gyújtésekel rendezni, srerkesztenl: nekem mIndennapi üdítés amikor
csak ezrei ls lehet élnem",
'
Csak az a nagy keserGség ne fognA el az ember szívét, amIkor az elpuS7.tult népmese-anyagra gondolunk
hogy az valój(r,ban egy egész lll. kötetre való lett >,olna!

300 fo:rinual segIti

A ,:Debreceni Disputa"
(Dr. Esze Tomás el6adása lU UnitárIus TeolÓgiai In4
tl!zct előadásso roza tának keretében).
Dr. ES1.e Tamásnak, a Idváló kutatónak és történet4
tudósnak neve általlr. nosan Ismert és tisztelt tudományos körökben. Unltlr.rlus hiveink I~ Jól ismerik mert
soki"étG munkásslr.gA ban Igen előkelő helyet foglai el az
unitárius egyháztörténelem, elsősorban a t örök hódoltsági unitárius múlt föltárása. EITől már több alkalommal írtunk la punkban.
1967. ápriliS 14-én tartott el6adásán újabb oldalát
mutatla meg rendkivüli és soksz[nG egyéniségének.
Nemcsak az volt lebllincselóen izgalmas, amit mondott,
hanem az ls ahogy mOndotta. Hallgatóságát a feltárt és
.megszÓlalta1ott adatok ú jszerű volta mellett sziporkázóan szellemes eloodásmódja és stllusmúvésrete ts le~
kötötte.
Kutatásainak eredménye, - a dolgozat különben hamarosan nyomtatásban ls megjelenik - a következő.
A magyar Irodalomtörténetben, a drámai emlékek közölt, Igen előkelő helyet elloglaló "Debreceni Disputa"
clmü unItar ius vitadrama nem II költpi fantázia szülem énye, hanem történeti valóság ábrázolása. Debrecenben két alkalommal volt hitvita Méliuszék és Dávid
Ferencék közölt, és a másodiknak (1569. okt.), a nagyváradi vitát közvetlenül megelöző vitának történetileg
ismert adatai megegyeznek: II d ráma cselekményével.
A sze replő személyek p ontosan azonosíthatók a történetböl ismert személyekkel. Megállapítja, hogy a debrecen i hitvilá.nál a fejede lem kiséretében a kolozsvári
kollégium diákjainak egy része is jelen volt, köztük
Vála szuti GlIörC1l1, a d rám a szerzőj e, és hogy a vita jelentős sikert hozott, mert Debrecenben mintegy 200
családfő kért unitárius p apot. Végső un itárius győze
lemről azonban sem itt, sem utána Nagyváradon nem
beszélhetünk, mert az ún. Partium földesurai ekkorra
már egyértelmüen Méliusz irányzata mellé állottak. A
királyi Magyarország már r égebben bezárta kapuit az
unitárizmus előtt és ennek az új vallási m ozgalomnak
az expanziója e kettős gát m iatt a török hódoltsági terűletek felé kénytelen fordulni; a Körösök vidékére,
Temesközbe, Székesfehérvár vidéké re és Baranyába.
A baranya i unitárius misszió egyik vezéregyénisége
Válaszúti György volt, a Deb receni Disputa szerzője,
aki 1571. végén k erUI Pécsre, az első oUani unitárius
pa p, Jászberényi G yörgy mellé rektornak, az .unitártussá lett Iskolához. Itt Baranyában Ismerkedik meg a
vidék nagytehetségű reformá torával, Sztáray Mihállyal
és térítési módszerével. K özismert, hogy Sztáray a meg 4
semmisít endő cllenfelet, a ka tolicizmus t, szatirikus drámái val tette neve tségessé és ezzel nyerte meg a népet
a reformáció ügyének. Vá laszút! György alkotásában a
közvetlen élmény f r issessége, a szemtanú közvetlen
megfigyelése kiváló [ról tehetséggel páros ult, (Ez a t~
hetség később a pécsi disputa száraz jegyzőkönyvét IS
irodalmi alkotássá emelte), Igya " Debreceni Disputa"
kora termékei között egyik legjobb szatirává vált és
igen hathatós eszközzé az unitárius eszmék terjesztésében.
á
Csak a régész munkája hasonlítható l?r. E~ze Tam s
nagyszerű ku tatásaihoz. Az unitárius mylt mm,den em:
lékét igyckeztek felőrölnl a nagyszeru XVI-Ik:. utám
ellenséges szá7.ad ok. Ami fönnmaradt, véletlenül. maradt fönn és igen töredékesen. E töredékekbiii Ismét
egészet a lkotni olyan történész4fel adat és eredmény,
ami előtt őszinte hálával tlszteJgilnk e csodálatosan
szép korsz,ak késői örökösei.
SZ, J .

Felhívá s előfizetés re !
Tisztelettel es szeretettel kérjük olvosóinko t, hogy
lopunk e)öfizetesi dljál. évi 12,- forintot. O mellékelt csekklopon befizetni Slíves kedjenek.
Atyofi $ógos üdvözlettel:
Ol Unitenius t:le t kiodóhivo tolo

Dr. Gergel y Pál
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CIVI LIZÁCIÓ ÉS BET EGSÉG
Írta.: Niederstein Péter. (Versam-i lelkés: . Svájc)
Ez n szó: "Civilizáció" - fl lntin .,eivis': szóból ~z.á~:
mmtik, ami magyarul annyit jelent, mll'~ "pol~"'r :
A civilizáció fogalmán ma mindazokat a techmka;
eredményeket értjük, nmelyck Celoldják azokat ti korJátozoUságainkat, amelyeknek Icrmésr.c tszerúl eg esye!>kenI alá vagyunk vetve. A lelelon pl. minden időben
áthida lhatja fl legnagy:lbb ' ávol~ágokat ahhoz, hogl'
egy másik emberrel l>eszélhe~sünk. Azt. fl"; embe.I:! .. neveu.űk mo civilizáltnak. 3kl a technikai esz.ko7.oket
felhasználja él; elhasznalja.
Ábrándozás lenne pusztán, ha vi!iSzavagynók azokM
az időket amelyekben mindezek nem voltak még meg.
GondoJju~k csak a háziassl.~nyok végtelen öröméle pL

II mosógép tekintetében! Ilyen és más hasonló könnyítésre kell gondolnunk, men csak igy nyerünk jogot
;ll'ra is, hogy mai civilizációs korszakunkat a kritik.li
magaslat szemszögéből is megitéljük, Ezt tegyük mos~
Feltűnő hogy a mi szélességi fokunk alaH élő embereknek még sohasem volt olyan jó dolguk, mint most;
de mégsem lettünk boldogabbak, Tnlán éppen az ellen kezője igaz. Általtinosságban ma többet panaszkodun]"
mint régebben; az emberek elégedetJenebbekko.'! váltak, éppen mint a I'égi mesebeli "Öreg halász és a
fe lesége"; igen sokan ],éptel('llek életüknek értelmel
adni. Ennek oka, véleményünk S1:Crint, abban lu~ re 
send6, hogy mi a civiliuiciótól valami olyat várunk,
amit az meg sem adhat. Anyagi é l'téket felmérhetetlen
bőséggel adhat a civilizá('ió. Az anyagi értékek azonban nem tudják az ember. kielégí teni és
tenni, mert ezt csak azok a benső értékek
meg, a me lyeknek gyüjtőneve a szeretet, A ~'di,,~
tel evízió sohasem pótolhatjái< egy m{lsik ember szer("
tetét, Autónkkal hiába száguldozunk látványosságtól
látványosság!g, e1. sohasem adhatja meg azt a nyugalmat, amellyel egy szép tájat, vagy akár egy képkiállítást szeretn én k megszemlélni, hogy bensőleg megindí~
son.
Nem vonhatjuk ki magunkat a civilizáció némely
behatás..1 alóL Aki városlakó kénytelen elszenvedn i
a, közlekedési lármát és benzi~-bűzt. amelyet beléleg ,
ZIk, De olyan alkalmak:'or is, amikor kikapcsolódhatnánk, rendszerint gyöngék vagyunk erre is, Ne'1"l mi
uralkodunk a civilizáción, - .,11. szellemektől. :lmel.rek~ megidéztem, nem szabadulhatok". Ez · benső
tlres~l!ghez vezet 8 a bold09la/allság érzetél szüli. Af.
a fajta tökéletes tétlenség pl., mely a Uszta idő ;'\"amlásának teljes feloldottságú szemlélésében jut J,::i[ejezésr:' v~gy ~bb.an, ~ogy ezen áramlásban hogyan bon!akoltatJa ~I gyógylló va rflzsál maga az idő, teljesen
Idegenné yalt szlimunkra. É<: a fantlizia, ez az isteni
adomán~ IS ~.Inyomorodik. Egy kortársunk irja:
.olyannYlra szukséges visszatérés ..
.
után manapság oly gyakran
O~:~· sóhajtozunk, sohasem
::
az esti rádió- és
át vezet, vagy az
illusztrációiból

saját
fel.
érl~lmet·

üres és
a bete/!-

civili~ciós

miatt
a nev~ orvos is,
t"ll a cimet adta:
ismét bolJelen cikkün k
már, nevezefo UNITABJU8 ELET

lesen II legtöbb fertőző betegségen diadalmat vettünk.
E~.által átlagos életkorunk is, korábbl korszakokhnz
viszo nyítva, lényegesen megnövekedett. Azonban - és
nml Itt következik, nagyon figyelemre méltó - d civilizált népek sok tagja egysze r űen nem tudja elviselni
ezt az egé~~..séget.
Megfigyelhetó, hogy "az üres szivű ember" hogyan
kel'es valamely betegségben menedéket. Ez az ember
egy olyan he.lyzetbe menekUl, am elyben ö maga válik
mások gondjává, amelyben gyengeségével hatalma~
gyako rol. avagy egy képzelt világot teremt magán ak
amelyben egészen "jól élhető" állapotúnak érzi ma:
gát mindaddig, amig a valódi élettel nem kerül kapcsolatba. tppen ez utóboi 3 melegágya a napja inkb-1n
oly rohamosan terjedő lelki betegségeknek, Fe1tehet~
nők ezzel szemben a kérdest: nincsen-e meg minden~
kiben a természetes ide6enkedés minden betegsegtől
fájdalomtól és az ezckl':.el kapcsolatos zt!varok\ól ~
ves7.edelmektő l? Lelkünk oizonyos mélységeiben termés7.elesen utasit j uk el a ~tegség gondolatát, ':annak
azonban olyan lelki retegek is, ame lyek a betegségre
is igent mondanak, többnyi(e tudattalanul, néha d.zonb~n. t~da tosan . is. "Senkit. sem lehel meggyógyitani ,
különösen lelki zavarok cs lelki be tegségek esetén
ha saját maga is nem kivánja teljes s7ivével a gyó~
gyulásl. Ezért váltak Amerikában ezek a betegségék
valóságos járványokká." (Paul TilIich), Nálunk is feltűnó azonban a lelki betegségek megszaporodása · eT.
a növekedés is civilizációs oeteg.ség.
'
Felemlithetjük a sz[vbetegségeket. Tudjuk, hoc;yezek
ma a l e~elterjedte?b .~tegségek. Miért? Mert egy izgalom-Világ hatásama.t vagyunk kitéve. Aki autót ve,
zet, állan dó feszültségben van; minél nagyobb a se!Jesség, annál ~agyobb a s.zív meglerhelése. A sebesség
Is tehát egy dyen betegltó izgalom. Megemlíthetj ük
tová bbá a lármát, a tú lsagosan erős fényt valamint
a z egész hajszás életfo,'g.1tagát a nagyvá;osi viszo·
nyoknak. Ez az izgalomvilág, amely hatásail)O k szakada tl a nu l és öntudatlanul - erőnke t meghalad:' módon - alá vagyunk ve tve és amely hatásokra szüntelenül reagál nunk kell, képezi alapjá t annak, hogy
az egykor vezető helyet elfoglaló tertázó betegsél!ek
helyét elfoglal ják a keringés! zavarok, Szívbetegségekként jelölhet jük; az al'teriosklerosis-t, a magas vérnyomást és a szív-infarktus!; r égebben az öregség jelei voltak, ma ifjú em~reknél éS7.lelhetók hason ló panaszok. "E három betegség á llatoknál spontán m"don
sohase~ jelentkezik, de kísérletileg kiválthatók, ha
pl. a kIsérleti állatoka t egy futó-dobba n túlzott testi
megerőltetésnek teszik ki, vagy huzamOSabb ideig erős
lénnyel kápráztat ják, vagy állandó lármával Izgatják;
ha tehát pontosan azoknak az élette ltételeknek vetik
alá, amelyek bennünket mai környezetün kben kórülfognak," (Bodamer),
A szívbetegségek korai kifáradáshoz és kimerültséghez vezetnek. Ezért ,;zinle korlátlanul é lilnk mkotinnal, vagy más felkoroácsoló SZf.'rrel ; és az álmatlanságot. amely a kif;i·( adás és a kimerültség következménye, altatószerekkel 3karjuk legyőzni. ru emberi
erők túlterhelése az .. izgalom-világ" hatásai val és azok
legyőzésére irányuló tÖN:kvés stimuláló gyógyszerel:
által, - ez képezi az a lapját szinte valamennyi szív'·,
és keringési zavar nak ltorunkban.
A feJkorbácsoló szel'eken kivül a ma emberének
szüksége van arra. amit ~aJát tel'mészetes fo rrlisaiból
már nem tud meríteni, ti. nyugnloml'a, kikapcsolódásra
lelkl harmóniára, A gyógyszerlpflr II modern lélek Igényeiben hamm' [elismer te a kitl1nó piaci lehetőséget
és rendklvüt ügyes rekh\mok útján dicséri egy egész
sor gyógykészítmény hatását, amelyn~k segitségével elé~heted, hogy lelszabadultn1k, vidámnak és kiegyensulyozottnak érezz.ed magad. Kézenfekvő azonban, nogy
C:l a folytonos gyógys-GCrm!anip uláclója al embernek
végUl ls azt eredményezi, hogy ellenállásra képtelen
áldozfltává válik a külvIlágnak.
Meg kell emlitenünk azt ls, hogy a ma i ember minden fajta fájdalommal sxembcn el!Yl'e éno:ékenyebbé vá-

Uk és etért minduntalan II látszólag megmenlö gyós;yszerek után nyúJ. Ez ma mnr szinte gyerm~kes tulérzékenységhez \'C7.elett. Mert ll:/; az embel, .lk lnck
ü res II szive, képtelen fe lfo!(m, hogy az e(máj"'drllény~
éhez nemcsak 117. ('gésl.$Ó~, hanem II
a om .
~t('gség ls hozW lartozik. A:t cmbed természet ugyanis
igényli, hogy ne csak .:lZ ~gés1'.sé~et. d;e a . beteg~get
se fogja Cel gon os7.kenl. hanem tekmtse Jo bbik részunk-

höl'. tartoZónak. Jónak kell Ullálnunk , azt, hogy a~
egészség ól/ondó harcbó l all ti befegseggel szemben
(A {orditó kiemelése.)
.
.

Végezetül még ezt : A ,m . világunk ne.m Ismeri az
ö regség szépségeit. Régen II rw.talok .Iehetoleg öregebbnek akartak kinézni. mert csa!< az öre~g .adott rangot és tekintély t, ma ViSl.o~ t fl~talnak t.unn~ má~ magában is nagy társn~n]mi . <:~ hlv~~ásbeh elonyt JelenI
úgyannyi ra , hogy a fm~als.ag kénysze~~ alól lassan már
senkisem meri k illonnr m:tgál, Az oregség .ta&ad~sn.
egyben a halál tagadása is. N(>m~ly .helYI a JÓ e rkolcs
elleni vétségnek számít mu~~pság o.~egségről és halálról még akárcsak bes.:élnl IS. Az oregs.ég megt~gil
dása a halál gondolatának elvetése lelkI egyensulyz~va~okhoz vezet. félclem-neurózisokat szül, amelyeknek gyakorisága egy tovaoQi civilizációs betegséget
teremt.
Megswkitjuk további á brázolását IIzoknak a betegségeknek, amelyek civiliZ:\CI6nk uszályában fel~elhe~6J!.
Világosnak tűnik : Egy Ures sziv, egy olyan SZIV lenát.
amely már képtelen valam ely szeretetet felfogni, vagy
szeretetet l1dni, olyan megter helés! jelent, amellyel nz
ember huzamosabb Id5n dl megbirkózni nem tud. Egy
ilyen túlte rhelt ember, SZIV- és keringási zavarokban
betegszik meg, gyomordnganata keletkezik, sa·"túltengése és pajzsmirigy zavarai támadnak, vagy idegrendszerének egy része kerül II tulfesdtettség állapotába,
vagy valamilyen más formában válik beteggé, de beteggé lesz.
Ezzel aj kunkra tódul a kérdés: Ki gyógyit meg minket? Mi, keresztények, ezzel a kérdéssel Jézushoz megyünk.
Az evangéliumok ijok gyógy ítási történetet tartalmaznak. Azt mutatj ák ezek a történetek, hogy az ember lelki állapota vonatkOLUsban áll betegségével. Az
evangéliumok többek kö z';tt arrol is tudósítanak, hogy
Jézus. aki ezeket a dolgokat ismerte. a bénának elób t ,
búnei bocsánatát hirdette 5 csak ezt követóen egészsége helyreállitádt (Márk 2,1. stb.). Jézus szamára
nyilvánvaló volt, hogy bún és betegség kapcsolatban
állanak egymással. Természetesen nem minden betegséget foghatunk fel va~mely bún következményeként,
ezt számunkra Jób könyvének nagyszerű költészete is
kifej ezi; Jób önhlbáján kívüli betegségben szenved.
Jézus maga is éles Különbséget tesz az Jnhlbán

es
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kívül! és az önhlb."\jú betegsége kö7.t)1lt az embemek.
Ilyen megklllönbö;o;tetése,(cl nekünk III tennünk kell
A ml Időnkben nem egy, önhlbánkon kivüli betegség
léle?:lk. De ezek. ha helyesen látjuk, általában nem
civlUzácl6s betegségek.
Ezért csendiHjön klllönös hangsúllyal fülünkbe a
béna meglU'ógy!tásának IÖrwnete. Azt akarjuk ti . .hangsulyomi, hogy clvilizáclós betegségeink oka: önhibánk,
I1:s valamely betegség, amely önhibánk következménye,
csak gyökeréMI fakadóan kezelheló és gy6zhetó le;
ez t fejezi kl világosan Jézus, Ezért kell felmémünk
azokat a hibákat vagy bűnöket, amelyek civilizációs
betegségeinkhez vezetnek. Már bevezetőnkben jeleztGk
ezt röviden és az "üres sz(v" jelszavával jelöltük és
mintegy vörös fonalat vezettük végig egész vizsgá16_
dásunkon. Ezt a fonalat akarjuk még egyszer meg_
ragadni ,
A clvlllzáció a maga technikai eredményeivel sokban megkönnyitl életUnket. Hálánk mégis elmarad,
mert ez fl clvlli7.áció által nyujtott megkönnyebbedés
csak az anyagi javakban Jut kifejezésre s csak ebben
a vonatkozásban von mágikus erővel a maga megkötő
hatásai alá. Izg.... lmalval é lelUnket nyugtalanná és "LUklato ttá teszi. "E:rtékek, amelyek örök érvényűek ~s az
ember számára egyedUJ képesek benső gazdagságot és
mélységet adnI. elnyomorodnak, es ez a mi hibánl(,
il mi bűnünk, amelyek az emlitett modern beteg~égek
karjaiba hajtanak. E:r.érl van szükségünk megbánásra,
jóvátételre, új eszmélkedésre. Mely irányban kell en~
nek mcglörténnle. ezt kívánjuk még végezetül jelezni.
Aszkézist kell gyakorolnunk a kUJJllág vonzásaival
szemben, amllyen mértékbe:) ez egyáltalán lehetséges
számunkra. A keveset kell választanunk és a sokat el
kell vetnünk. Előbbrevalónak kell tartanunk a nyugalmat a s7.águldó r oha ná snál. az álland6t a változatosnál, a magunk tn-j ét a ld.i1vi lágnál. Pascal az emberek nyomorát abban látta, hogy képtelenek a nég'<'
fal k özött megmaradni. Alá kell szállanunk a rll/Uga·
lom mélységeibe, amely arra kényszerit, hogy saj5.t
szívünk ürességével szembenézzünk ; ez az aIámerillés
a nyugalomba végeredményben olyan hafásu, mint alámerülés egr megifjltó, erősitó fürdőbe. Képessé tesz
hinni, remélni és szeretni. Ez a sziVTlek ama ;;:azdagsága. amellyel Jézus a betegeket lO'ógyítja. Ez a ga,,dagsag képessé tesz ismét a megidézett szellemek megzaboládsára és ujra súlárdan fogjuk kezOnkbe :"l
gyeplÓSzárakat. Csak egyedül a gazdag szh' képes a
civilizáció javainak Igazan örvendezni és egyedül el
képes könnyedén és vidáman megragadni azokat ;'t
kérdéseket és feladatok3t. amelyekel Isten oly sürgetően a mi korunk kUszöbére helyezett.
(Németból fordította: R. F, I.)

ARADIKALIS REFORMAcIO
Dr, George H, Williams harwardi professzor könyve

~ xyl. 51.á2.adban jelentkezett reformáció irányzataIt a tQrté netfrá$ sokféleképpen oszt6lyozta, Más rendszert alkalma7.tak a hazaiak és mást a külföldiek, Egymástól eltért a világi és az egyhazi történetirás
bár régeb ben az U1óbl?i úgy idehaza, mint kiiJtőldön'
hatással volt az elöbblre. Orvendetes az az objektivitb, amivel az ut6bbi évtizedekben ugy a világi mint
néhányan az egyházi történetírók közül. a refor~ációi
kors7.ak l!I0zgalmal~ak haladó szellemlségét értékellk,
A h~2.a1 f.elekezelI történetírás megállapításai közül
a legtobb v l tár~ dr. Révéu (ml'e, akko r debrece.. i re.
r~mátus teo lógiai professzo!"', akadémikus osztályozása
a ?tt, .akl a protcstánlizmus t re/ormátori és nemre/or_
motOrt Irányzatokra osztotto , s az utóbbiak körében
r?lunk unllárlusokról, mint a " rajongó hullám" képvlsclőlról , emlékezett meg,
Dr. Will iams profcs.szor ~ilencsz.áz oldalt meghaladó
hatalma.s mu~kája az 1520-1580 kÖzötti hatvan esztendő szellemi és egyházi m'lIlyzatainak a tör' énet"'t
Ismerteti széle!! körn ludás,al. évtizedes kutató~unk:
alapos eredményeként.
,I
Dr. Williams a tridenti katollcizmus metlett a re(or-

máció régebben klasszikusnak nevezet! for máit magiSZ"tráli~ _ hatalomhoz kötött és hatalmat gyakorló reformációnak nevezi; ide sorolja a lutheri, a reformált
zwingliánus és kálvini , valamint az anglikán irányzatokat. Ezzel a magisztnilis reformációval szemben
nevez! a könyvében tárgyalt irányzatokat, találó összefoglaló névvel, radlkdli s reformációnak.
A radikális reformáció az europai országokban szá·
mos irányzatban jelentkezett. Dr. Williams körükben
is három tő ága"LUtot jelöl meg s ezeket ana~ptislák··
nak, spi rituálI sták nak és radikálisoknak neveZI. A lengyel és magyar unitárIusok képviselöi körolt e három
irányzat legértékesebb vonásai megtalálhatók. A radikális reformáció hivei elsőrendűen nem a "reformáció", hanem a radikálisabb "restitúció" eszméje m!llelt
foglaltak állást. Az Erasmus által félig kimondott
.,h'lnnndik egyhá7..,t" akarták a radikálisak létrehozni,
amely sem nem koto11kus, sem nem protestáns. Ennek
r:r irány:r.atnak a képviselói közül MlInczer Tamas, Servetus, Gentile, Dávid Ferenc és társai mártírhnlállal
pecsételték meg e gondolutokhoz voló hűségOket.
A radikális reformáCiÓ kUlönböző Irányzatait Ism('r-
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•
tct/5 alllJl05 munkn c~'cs mcSál1np(~ás(linak isme(t,:,té.

'C 'C valamint cgy-c/o!y tétdé nek II vItatására m éS VISZ
~1~\ kr.-án unk majd té rni. Ezt al. 1!.l62-Jxon P.~ilad~lphi&

ban mcg>jclcrll érdemes munkát c~yház! ko~yvtarunk ~
nak a londoni dr. wHllams-n!;,p,}.vány kuldt.e ~eg,

melynek titkára és könyvl;'\rvC7.C~O}? Kenne th T.wlm,
ango l unitárius lelkés>:. c so~:ok ,rajának. e gyk.on oxfordi tanu lótúrsa, ak i <Irok llozl! II barál:,mk ko~é tartozik. aki ir. oh'us és besze l magyarul 's.
Or. Williams könyve II !11ag}'I~r unilá.ri::must ;w
IstlO-as években tö rténI megJclcn lesétől Dayl~ Ferenc
haláláig ismer teti. Dr. Wil bur angol nyelvu osszefogl;lásán tulmcn6en felhasználta a.~ ~.zóla kü\(öldőn é<;

itthon is megjelent h'odalmat. ko;o;Wk a Ma gya~ Tu-

dományos Ak adém ia kiadásában 1OO1-bell megjelent
Pirnát Antal tolh\ból. német nyelven kiadott t;mul·
mánv! is.
A 'nemrégiben elhunyt dr. R Cv~s7. Iml:e . ~lkad~ miku;;.
ny. re fo rmátus püs pök. akinek tOl'ténetlrOI megán~PI:
tasairól fent ebb m át· emlilést teltünk. dr. Szent-Iv,myl
Sandornak külföldön. magym' nye lven "A magyr:: -"nlláS5z.1bndsag" eimen megjelent s lapu.?k~an ro~ldcn
mar ismertetett munkájához. a szcrzohoz 11'1 ~ev~lbe.n
(Űz t·eflexióka t. Levele mÍlsolalát egyházunk elm"re .~s
megküldötte. E tfiiékoztn tásból ide kívánkoznak a kovetkező sarok:

Ami ben né7.elem ezt il Iw rszakol ill e tően csak~gyan alaposan megvú lt o7.0tt: az ~ PI:ol~stánti~
musnak reforma tori és uemreformowTI f~lre. ~al .:'!
relos7.lása. Ezt csak d ogmatikus-konfessz\O nahs t..1
korsznkomban IÍllhattam így. Azóta azonbun SZl'
lárdul kialakult az a meggyŐZŐdésem, h ogya re ·
formáci ót az eUI·óp.11-amcl'ik.1.1 politikai és társa-

HIREK

dlll()mtöl'ténetbcn leghaludóbb c"ótényezövé (,pp
a "Hdikális re formátorok, Műnzertól Foxig letttk
és holt,\' ezek nek meg ... ScI'Vl' teknek. O{lvidoknak:
Acontiusoknllk, Cas le ll i6knak éppúgy megvan a
helyük n p l·otestántl~.mus nagy eszmei közössége_
lx'n. m in t Luthernek, Zwingli nek és Kal vinn ak
- akik viS7.Qn t nem le lki sötétségből. hanem társadlllmi O$l<lályhelyzetük korlátai és idC0lógiai
clóképzettsé~ijk elt)'o lda luságai miaU nem ludt.a.k
Iulmenni a zon a ponton. ahol megállapodni ve!.
tek. Véglegesen G. H. W illia ms-nek "The Radical
Reformalion" c . ha talmas müve erősí te tt meg
e n ge m ebbc!n II már két évti1.ede kialakult mell:lO'ő7.ooésemlx'n {k iállo tt nagy belegsége r.l egy ik
lelki nyeresége voll. hogy ell a könyvet hO$Szllabadozásom alatt, kénytelen szobafogsaJom ban
alaposnn áttanulmá n yo7.hatt.1 mJ. A vallasszab.'\dsági gondo latnak ezck a radikálls re[ormáto rok a legbátrabb és legkö,vetkezetesebo tas:l;lóvivől, akik azonoan mint e-.r. e gyebek mellett
éppen Willi ams könyvéből is elsöprő e rővel beIIlzonyul - en·c á z el~zánl és mérhetetlen sok
mártírvélTe l mc~p~ételt 7.á sl lóhOl·dozá~r3 kis ·
polgári-plebejus oszt{llyhelyzeWkból kaptál~ a~
alapindCtást, óriási többség ükben."
A nagy k ö n yv iróJflt szel'etette l köszöntjük s l,íván-

juk, h ogy valóra váljanak aluHrotthoz iri levelének
so raiban kifejezésre jUllatott te r vei. hogy a radi'k<i.1i.;
reformáció szellemében .~1.ü\ctetl, e gye Uen mai !"lapi!!
renn maradl e gy háznak - 1 magyal' unitá r ius egyháznak - négys~.ál<é ves fennilUúsa alkalmából. 1968-ban.
rendezendő ünnepségei re személyesen eljuthasson.
Ferencz Józs ef

ba hozOlt tan'CSUlllok né"sor'ban Ko:rcki
G 'bo r croydonl lelkész nevét 16 ol\·i1$ha! .
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