
1967 karácsonya! 

Vietnami Madonna 

Lukác, evangéliuma, 9. rész, 52- 56. ver sek. 
"tr követeket külde Jézus 0:1: Ó orcája elóu, é$ azok 

elmenvén, bemen~nek I!:I11I $omarltánu$ laluba , hogy 
néki lZálldlt készUlenek. De nem fogodlák be 6t, mi. 
ve lhoQII Jeruzsá lembe meQII va la . Mikor pedig ezt lát
ták az 6 101l1IVdn1/al, Jakab é, Jóna,. mondának: 

Uram akarod-e hogy mondjuk, hODII taz szálljo~ alá 
oz é"ból, és eméssze meg ezeket, mini lIlé, ls cs:;ek~= 
deU? De JéZu.s megfordulván, megdorgdld ó~et. o:k' 
"dn ' N'm 'udjálOk minemű l élek van tlbenne/, . 

, • h I cszlfse mert a~ embernek Fio nem azért jÖfI, OUIJ e ti . ," az emberek élelél, hanem hOUIJ meotarISa. 



, 

La unk cfm olda lán /djda lm o5 szívvel közöljük. "yi
etna~i Madonna"-kép ünket, mert magától ér tetödoen 
szívesebben közöltük volna egy olyan édesan~ának és 

kének a ka rácsony örök mondanivalóJára em
fl:~:tő képet, amelyről a z egész világot betöltő bé
k ~ ek boldogságnak, emberi szeretetnek és szu
b;~~á~~ak Isteni szépsége ragyog. Hiszen a ~arácsony 
őrök evangéliuma marad az "angya}ok d~la , '!leJye! 

bethlehem i születés csod ála tos éJS1-akáJán v Igyázó 
~ásztoroknak énekelte k : "Di~sőség II magasságos meny
nyekben az Is tennek, és e lö!dőn békesség, és az em
berek között jóaka ra t !" (Luku,cs 2. 14.) 

1967. karácsonyán azonban ugy 1~~.z~1 ,,:zt al: égi szó
zatot és úgy ábrázoln i a karácsonYI or?műzene t tarta!
mát. hogy közben szemUnket eJCordltJuk ennek a VI
lágnak reális lény iről. és a valóság \'éresen komoly, 
ijesztő ámyékokka l te rhes küzdelmel!ől eifY'zerGe!l 
nem vennI tudomást. és öml.mítóan ugy viselkedni, 
mintha ma is okunk és lehetőségünk lenne az önfe
ledt boldog karácsonyI i1 nnepJésre", - olyan bún 
lenne '~melynek mélységében ér telmét vesztve süllyed
ne el' a kereszténység igazi - és legmélyebb értelmé
ben éppen karácsonyi - evangéliuma! 

Mi unitá r iusok, mindig hangsulyoztuk négy é vszá 
zado~ tö r ténelmünk fo lyamá n, hogy sajátos missziónk
nak tekint jük, éppen J ézus e vangéliumá na k erejével. 
az f'mbermiJliók tek inteté t az elvont teológiai speku
láclók ~ztérájáb61. - a hol le@'löbbszQr az e 'tyén tul
világi üdvöségének a kérdéselr61 esik szó - visszairá_ 
nyítani a valóságos földi, emberi é letre, hogy itt " mi 
közöttünk" a megvalósulásra vá ró Istenországát és an
nak igazságát s zolgál juk a felsza badult emberi érte
lemnek, a melegen érző és hittel temeIt szívnek, s a 
közösség irá nti felelősségtudatnak erejével; szünte le
nUl imádkozva l sten gondviselő szentlelkének erejéért, 
hogy annak segítségével megcselekedhessük a jót e vi
lágon, Isten gyermekeinek közösségében, hogy legyen 
valóban Iste nnek dicsőség és az ember nek békesség 
mindenütt, széles e világon! 

Amíg ez a jézusi v ilá /;! meg nem va lósul, ameddig 
csak cID! Ilyen megdöbbentően szomoru és velőkig 
mel!rázó kép ábrázolh~tja a v ilág emberi realitásának 
nyomorát, mint ez a cfmlapuh kon lá tható fényképfelvé
tel. arról az á r ta tlan gyermekr61, akinek húsa a na
palmbombák pokol 'üzében olvadt szét gyógyíthatat· 
lan sebbé, - addig nem nyugha tunk, mert hazugság!!:á 
és értelmellenséggé válnék a jkunkon m inden szó amit 
kereszténységről , szeretetről, evangé li umról e jtenénk ! 

Gondol j saját gyermeke id re, unokáidra, testvére idre 
szeretteidre; mi ndenki re, azokra akikért imádkoz.ol' 
~k.ikért szívesen dolgozol , akike t szeretnél mindig 
örömbe~, ép.ségben, egészségben, boldogan látni, Gon
dolJ rájuk ugy, ahogyan áldó Imá idba n megjelennek 
'karácsony estéjén, a c~ll1ags7óróktó l [ ~nyes gyertyalán~ 
gok otthonos melegét árasztó karácsonyfák meghitt fé
nyű ragyogásá~an, e s hogy m indez valósággá váljé k, 
és lsten gondvIseléseként ölelje körül szeretteide t _ 
karácsonyi elmélkedésedben, áhftatodban és imádsá
gaidban érezl: együtt a zokka l is, akik ezen a szent ün
nepen nem dlsz(thetnek karácsonyfát, nem énekelhet ik 
a b,?ld?gság himnuszát, csak íAjda lommal szorítjá k 
szivukh~z az á r tatlan és kegyetlenül megsebzett életet, 
l ~ "Vletn,ar.ru Madonna" képét egy nyugatné met fo
y ,rat lap~a l r6l vellük át, egy olyan cikkból amely
~~k szerzője az ~gyik leghatalmasabb keresztény egy
h z magas rangu személyiségeit kérdezte me arról 
l ogy sza~ad-e egy háborús kon fliktusba n ilyen gkegyet~ 
~~m~,s:<:közt, mint a ko~sonyó.síto t t benzin azaz na
~ ill p~~: t(~asrná ~n~ amely tudvalevőleg Ú!kezhet~tle-

l " .. e min ent, ami ut jába kerül de a legke
~~~~ eé:babk~ 1 ~z ~m~ert, akinek valóságga'l megOlvad a 

~~:Yit~ataltla~ se~k:tt~i~elé~~b:;n i~g~a%I~~~~szon~~ 
ma ~t e~y vegyészeti gyár tulajdono:sának 
re ~ , akinél ~gy nyuv;ati na2yhatalom ,~:~ 
h n eit. de ~ekl most lelkIIsmeretfurdalása" "',. 
kogy bár az ilzleti a jánlat rendkívül csábUó és 
at kereshetne de hivő ker lé ké ' ';;i~i~;' 

fI7~~k~sz~~ e~yházához fordu~~z és n~eg~t~r~:~I,\~bad.e 
YU puszHtó eszközzel kereskednie, Sót, Idézi 
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az elhunyt nagr írónak, Hemingway özvegyének egyik 
a me r ikai folYÓira tban közölt beSzámolóját mlsz - t , 
"Ezldószerint. Vietnamban a legnagyobb ker~et ae~~: 
kezek és mulábak vonalá n tapasztalható A ktárl 
k~szle!ek a}onban nem klelégil6ek. A civil I~n ek 
klelégltésérol szó sem lehet, A legszörnyűbb se6ek 
amelyeket lát tam, napalm (benZin zselé) által okozot~ 
ta k .volta k , Ahol az égő na pa lm a testet ér i, megolvad 
a hus ~ vaskos, kocsonyás csonkká válik M' d 
ven ncvezendő gyógyszer hiányzik ezek~ek '~ enbn~
nek a kezeléséhez , " Ezt a fegyvert több m"n se e -
község megtámadásánál alkalmazták H.'''nl.~ 1400 
mo. k ." . v v .... ezer ezer gyerme szenved sulyos sebzést, vagy halált 
a napalm á lla l. A sebesül tek fapriccseken vagy éh 
kette,sével rögt?nZÖ!t hordágyakon , a segéiyhelyC: fo~ 
lyosÓln, Iszonyu zsufoltságban fekszenek " I , ,. . 

,Dacára flz ~sz.0nyatos képeknek amelyet a riportok a 
hiteles he.yszl Oi beszá molók 'Tlyújtottak, dacá ra a hi~ó 
alázama k, vagy a ~agyhatalmu , de egyházhű nagyi a
~os - s zerepe szennt "megjá lSzott" _ tépelődő le&i
Ismeretfu rdalásána k és hatha.tós érveléseinek a 
rangú egyházi személyek - teológiák erkölc~tanl!'~~~~ 
fessz?ra l, zsinati tanácsadók, tábori püspökök, :nagas 
ra nfilu papok stb, - ketlő kivé telével, megéngedhető_ 
nek vélté k ,a napalbombák szálHtását és alkalmazását 
a I'égl ,elv, ti. "a ,cél szen~esiti az eszközt" jegyében! Sót 
olyan IS volt, aki a ~agylparos sze repé t játszó riporter
n~k még a távolab?l célt is megjelölte, amiért feltétle-. 
ní.ll helyesne~ tartJa, ha napalmot szállit háborús cé. 
lOkra, mondvan: ha ennek az Iszonyu pusztító eszköz
nek a bevetésével sikerül kivivnl a győzelmet Vietnam_ 
ban, akkor a szállító-nagYiparos, miután több milliót 
keresett a z üzleten, kegyes fela jánlást tehet az egyházi 
m isszió javára annak érdekében, hogy a napaimmal le
győzött vietnami lakosság közöt t újra megszilárdítsák 
a nyilvánvalóan megrendült keresztény hitet, mert hi
szen köztudomású, hogy a megtámadott vietnamiak 
jelentős többsége keresztény. 

Az ilyenfajta kereszténységet és keresztény gondol
kodást, sót "keresztény erkölcstant" mi, unitárlusok 
sohasem képviseltük ~ sohasem fogjuk képviselnI! 
Nekünk ne m voltak és nincsenek öncélu hatalmi igé
nyeink, amelyeknek biztosítása érdekében a kegyetlen
séget is erkölcsi magasságra kellett volna emelnünk. 
Mi mindig megértettük David Ferenc fennkölt szelle
mé ben azt, hogy miért utas ítja el Jézus az erőszaknak 
m inden formáját, még akkor is, ha az látszólag az ó 
el6haladását lenne hivatva szolgá lni. Hiszen az elöl
j á róban idézett lukácsi evangé lium 9, fejezetéből vett 
versek is tulajdonképpen Ja~abnak és Jánosnak Jézus 
iránti buzgóságáról vallanak, csakhogy ez a buzgóság 
volt éppen az, amit maga Jézus utasít a leghatározot
tabban vissza, Ennek ellenére a kereszténység történel
mének folyamán hányszor, de hányszor ismétlődött 

m eg az, amit Jakab és János mondottak: "Uram, aka
rod-e, hogy mondjuk, hogy túz szálljon alá az égÖóI 
és eméssze meg ezeket, mint Illés ls cselekedett?" 
Há nyszor ne m is kérdezte, sem Jakab, sem János, sem 
Péter, sem Pá l, hanem egyszerűen cselekedett. S ha 
ne m ls az égből hozta le a tüzet, de a vélt ellen felek 
talpa a latt meggyújtotta a máglyá t, "szent cé lok" ér
dekében! MI voltunk azonban azok, akik négy évszá-
7.a'idal ezelőtt elsőként fordultunk szembe ezzel a szem
lélettel, ezzel a "tűzzel-vassal" térftí6 szelemmel ! 
Szembefordut tunk a testi és a szellemi erőszaknak bár
minő alkalmazásával. Hittel valloltuk Dá vid Ferenccel 
együtt, hogy az igazságot útjában semmi sem tudja 
feltartóztatni, Amikor hatalmunk volt, - s a XVI. 
század hatvanas éveiben a hatalom birtokában vol
tunk EI'd {riyben _ törvénybe iktattuk a lelkiismereti 
és fl vallásszabadságot, Hirdettük és megvalósí~ottuk 
mindenkire es mindenre érvényesen a toleranCIa el
vét, és egyUt t vallottuk Jézussal, hogy "az embernek 
Fia nem azert jött , hogy elveszftse az emberek é lelét, 
hanem hogy megtartsa"! 

1967. karácsonyán is erről a jézusi hitről akarunk 
bizonyságot tennI. Mi azért imádkozunk, dolgozunk és 
harcolunk a felvl1ágosuJt szellemnek és békességet .sze
rető szivne k melegével és hatalmával, hogy ez a min-
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den erőszakol elutasító, hamisftatlan emberebb emberi 
JézusI szellem uüleuék újjá ezel~ II karácsonyon . l!:rez
zü k és tudjuk, ha nem Cl'! lesz ennek 11 karáes<?nynak 
legmélyebb értelme akkor anapalmbombák tuzében 

inde izrnusok" közül a kl'isztiánizmus, azaz a ke-
m n .. ~ f megsemmisülni. Bh:unk azonban a b
~s~t~g':" g:m:5cn gyarlósága ~s szörnyű tette i ellenére 
ls ál'! ember alapjában véve Jó 65 jóra alkalm!ls, ~ 
ezért a karácsonyi önvizsgála! elvc:l:ctl. a be.~lehe~ 

-csillag nyomán újra az Igaz embcrsé~ Jászolb?IcSŐ.lé
hez, ahhoz a valósághoz, amelyben a tiszta, az lstemen 

• 

Kovács Margit 
ny. igqzgatónó 

Nemes családi hagyományok letéteményese és méltó 
képviselője voU. - Anyai részről K:~za J á':l0s, natq'4 
nevü tud6.s püspökünk, a "Vadrózsák kla~óJa, unoka: 
j a volt. J!:desapja Kovács János, egy~on .kolozsvárl 
kolléglumunk nagyél'demU tanára, késobb Igazgatója. 
Fivére, Kovács Kálmán, v. kolozsvári főgimnáz~umunk 
boldogemlékü tanára, majd egyházunk népsze~, tevé
keny titkára. _ Jómaga előbb Székelykereszturon la4 
ná.rni} kés6bb a v. kolM,sván Unitárius Leányotthon 
szeret've tisz telt igazgatónóje. 

"t:leteleme volt a jóság, a másokért való féltő agp:ó4 
dás. Nemes lényéb61 a gondjaira bizott tanulók, vala4 
mint rokonai le lé egy hosszu életen á t gazdagon áradt 
az önzetlen, tiszta, segitő, simogató szeretet", - hang
zik a családi gyászközlemény megindltó híradása. 

Ennél teljesebb, valóbb, az e lhunyt lelkiségét híveb
ben tükröző jellemzést aligha lehetne adni róla. 

E találó S7.avakhoz hadd Cúzzük hozzá m égiS: egyé4 
niségét mindig csöndes derü, szelid vidámság, a min
dennapok dolgaival szemben is kiegyensulyozott, bölcs 
életszemlélet belső fényei hatották át. 

Hanyatló életének utolw szakaszát ugyan súlyos me~
próbáltatások borították árnyékba - lelkét, egész 
emberi valóját azonban mélységes hitének vitorhíja 
mindvégig n .i lárdan egyensulyban tartotta. Széles körű, 
mély részvét kísérle utolsó utjára. 

Házsongáwl sirja mellett lélekben minden bizony
nyal felso rakozott a szü!őhaza különböző tá jaira szét
szóródott hálás tanltványalnak láthatatlan serege, 
lelkének hűséges gyermeket. Mindazok, akik a jóságos 
"Margit néni" [eléjük áradt szeretetének valaha bol
dog ré~zesei vol,tnk. 

Halá.lát növére!; Török Kálmánné, Kovács Lenke t:s 
Kovács Irén ny. tanárnő, valamint unokahugai és 
unokaöccse: dr. Kovacs Lajos kolo7.svári egyházi fő
jegyző gyászolják . 

Emlékét önzetlen nevelőmunkájána.k _ tanitványa.i. 
nak igaz emberségéból visszasugárzó _ maradandó 
eredményei őrzik. 

Isten 
KI kélkedön boncolja Ol, 

A Teremtőt 
S Goodviselöt: 

Annak v<ilasd nem <id, 
De a hivő elölt al: {Ir 

Hivatlanul 
S váratlanul 

~tegfeJU Önmagát! 

(ny. g.) 

Dr. Kubacskhay Béla 

emberi élet úJ jászületésc mindig, tehát ma lS lchelsé
g~1 

Lelkünkkel á töleljük a Jövendól hordozó, vagy jö. 
vcnd6t vódő gyennekeket és édesanyákat és Imádkoz
ván vétkeink bocsánatMrt, reménykedő hittel sóhaj
tunk a:t égre és a fele16sségnek súvet4lelket megremeg_ 
tető érzésével egyUtt da loljuk a:t angyalokkal: ~Djcsó_ 
ség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön 
békesség, és az emberek között jóakarat". 

R. Filep Imre 
paspöki helynök 

Az IARF' 
Végrehailóbizottságának ülése 
Az IARF - VIlágszövetségünk - fol76 évi novem_ 

ber 3-6 napjain tarto ' ta az NSZK-beli Majna-Frank_ 
furtban a szokásos ÖSZ\ I végrehajtó bizottsági ülését, 
amelyen részt vett R. Filep Imre püspöki helynök, va. 
lamint dr. Kovács Lajos, a romániai unitárius egyhá? 
(öjegyzője is. A végrehajtóbizottság a folyó ügyek és 
ndminis:.:traliv kérdések tárgyalasán kivül részletesen 
fodalkozott az 1968. évi kolozsvári, illetve budapesti 
400 éves jubiláris ünepségek előkészületeivel. A bizott
ság tagjai egyiltérzésüket nyilvánItot ták dr. Dana 
McLean Creeley nemes harca Iránt, m ellyel az Ame
rikai Eqvesült Allamokban az élvonalban küzd azok
'kal, akik a vietnami háború azonnali beszüntetését kö
veteilk. A Vilá rszövet<;éi I. és II. számú szakbizottsá
gainak ülésein dr. Kovács Lajos és R. Filep Imre szin· 
tén részt vettek és hathatós munkát fej tettek kl. R. Fi
lep Imre püspöki helynök II. sz. Bizottság maheimi 
ülé;én is részt vett, ott előadást is tartott. ma jd u,'t}'an
ilyen felad a tta l kereste lel az Offenbach am Main·j 
szabadelvú g7ülekezetet. Innen a düreni eg"házközség 
testvéri evangélikus közösségébe utazott, ahol felejthe
tetlen és élményekbeon ga:zd31!: nap"lkat töltött. Itt is 
nagy érdeklódés kisérte előadását é5 rendkívül lanul4 
ságos eseménvszámba ment az a lel ~o(ész:ek és e<1yházi 
munká~k részvételével tiszteletére rendezett több mint 
200 SZEmélyes bankett keretében lezajlott vitaest ls, 
amely jó alkaimul -szolgált az egymás egyházi és közös
ségi életénok megismerésére és egy bé-kés világ me.g-
teremtésére Irányuló erófeszHések megtételére. PUS4 
pöki helynök útjának végső állomása az ausztriai Graz 
volt, ahol az ottani kis unitárius közösséget kereste fel. 

Felhívás előfizetésre! 
Tisztelettel és szeretettel kérjük olvasoinkot. hogy 
lapunk előfizetési dljót, évi 12.- forintot, a mellé

kert csekklopon befizetni szíveskedjenek. 

Atyofisógos üdvözlettel: 
oz Unitórius tilel kiadóhivoto!o 

Dag HammarskJöld. az ENSZ egykori f6titkár3, aid 
tragikus körülmények között halt meg Afrikában ,,&.ll 

igazság fe lderltésének útján" - írta ezt a lohászt napo 
ló;ába: 

Áldj meg ép érzékekkel, 
hogy láthassunk Téged. 

Alázaual, 
hogy meghalljuk hangodat 

Szcretettel , 
hogy szolgálni tudjunk Téged 

Hittel, 
hogy Tebenned éljünk. 
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Balázs Ferenc 
Ez év tav:mw.n volt 30 év.e a~nak, hogy megrend~

állta körill egy f iatal unltátJus lelkész ravat;llát . 
::~képesen szólva _ unitárius anyaS1.cntegyhá1.unk ;S 

gész egyetemes magyarság képviselete. 1901-b~n 
n1. .. 1e tett Kolozsvfiron ~s 1937-ben temették cl Mészkön 
s~~aenyosSZé-k) un itárius egyháztörlénelmUnk.~e~. val?," 
~int az erdelyl. illetve a magyar irodalomto~ten~tn'.k 
egyik legzseniálisabb alakját és ígéretét -. ~aláZ5 Fe
rencet. $:Ijnos, lapunk terjedelme nem tesZI lehetövé 
számunkra hogy részletes és elemző tanulmányt ir
junk B.llá~S Ferenc életrnóvéről. Csak jel~?tőse?b 
munkáira utalunk: "BejáTom oa kerek vilápo! , ,.Rog 
a/atr", Zö!d árvfz, "Közérthető evanoélfum" ~tb .. :vala~ 
mint a különböző fOlyóiratokban, az ,:Erdé!1I1 ~ehk~n 
anthológiáiban megjelent tanulmányrura. Világi és e.s
házi lapokban megjelent írásaira. Kés1.iilünk eg? kü
lön .. Balázs Ferenc-emlékest" keretébe~ emlékeze ynk
be idézni fejlethetetlen alakját, fennkölt szelle'!l~t ... Az 
emlékezés jegyében most egy rövid ~za~aszt .. t~ez~nk 
egyik írásából. amelyben a világhlrű mdlal, ko1to~T!ás
sal, Rabindranath Tagore-val való találkozasát IrJa le. 

TAGORE 

.. , Kal!wttában a Brahmo Samajjal léptem érinlke
zé'sbe. A Brahmo Slmai egyike modern India leijel
legzetesebb vallásos mozgalmainak. Alapítói között ott 
szerepel a költő atyjának, Devendranath Tagorenak is 
a neve. Ezt a körülményt nem hallgathatom el. Indlá4 

ban, ahol a vallás által követelt <szertartások. szokások, 
tlsztállwdasi eljárások olyan szembetűnően fontos sze
repet játszanak a család él ~tében, a gyerme

kek lelki kialakulására nem lehet lényegtelen a szü
lök va,ná~. Hogv Rabindranath Tagore mély vallásos
sáIZa m"lIett rölvilágosodCltt fővel gond::.lkozik. s egy 
mitologikus vallás hagyományai nem ronthatják meg 
tiszta ítélőképességét. az nagj'mertékben köszönhető a 
Brahm::. Samaj szabl\delvű, felvilágosodott elveinek, 
amelyek legközelebbi rokonságban az angol és ameri
kai unitárizmussal állanak. 

E vallásos mozgalom csak kevéssel több mint száz
éves. Kialakulásában az a. körülmény játszotta a dön
tó szerepet, hogy Indiában a világ legerőteljesebb há
rom vallása, a hindu, mohamedán és ket'esztény vallás 
egyenlő erőkkel találkozott. Ezek közül legelterjedtebb 
termé;zetesen az indiai ak őii vallasa, a hinduizmus 
vo]t, de annak következtében, hogy Indiát politikailag 
elobb a mohamedán mogulok, később pedig a keresz
t~ny angolok h6dltották meg, a másik kettő is nagy 
Sullyal szám[tott, A költő olyan légkörben nött fel 
omelyik e három vallás legfőbb igazságait me<>'értéssei 
és türelemmel egyeztette, Később életcélja, h~gy Ke
letnek é~ Nyu'!:atnak műveltséget elt',etem esen emberi 
milveHségé szlntetlzál]a, így családi örc;l<ségszámba 
mehet. -

T.agore-ral legelós7.ör kalkuttai lakásán találkoztam. 
TelJes ellentéte Gandhinak. I!'!dia. varázsiója _ ahogy 
az angolok Gandhit félig tisztelettel félig csúfolódva 
~In~vezték -, kicsi, összeaszott, rog~t1an csúnya em
I:r e. Tagore talán a legszebb ember, a:ki t valaha is 
h;~am. De ez. a SzépSég nem a formák Ures összhangja, 

_ em a bölcseSSégnek, misztikus vallásosságnak és 
máUVé\Óet~ek kisugárzása. Indiában vált elöttem nyil
v nva v legtöbbSzör az a körülmény hogy az arc 
szépsé~e telje~ mértékben attól függ. hogy az ember 
Met"nYlre tud ja magát valamely é rzésnek tökéletesen 
Abb~l g~~dOI~~Ok,. zavaró öntudatosság nélkül átadni: 
meg I~hetg~lla ~k~rl a I.egsz~bb, teljes bizonyossággal 

I d . P , n elkl hajlamát. Aki s"lép ha t1\n-
f~ml ea~sunya~ kIfejezéstelen, merev, amikor' a temp-

p ban ül, bizonyára egész szivvel tud szeretn! 
f~á~~I~ossá~a erŐltetett. A festök által megörÖkített 
gár 'k o~. ma áonnák, akik arcáról fenséges szépség su
I ZI. 1zon:! ra nem a festök kedvéért mulattak val
ásosságo.t. Tagore s"lép volt, amint b6 redőkben leomló 
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kék palást jában ott Olt előttem, hallgatva, amtnt neki 
<l kis oxfordi teológiáról beszéltem, amelyiket ó Jól is
mert, akkor ls tölgyúlt az arca, amikor Japán kerUIt 
szóba, s akkor ls, amikor megtudta, hogy magyar va
gyok. - A magyarokat nagyon szeretem _ biztosított 
kéretlenül is. - Egyszerűek, természetesek, emberiek. 
Egész Európában kÖT.Öttük éreztem magam leginkább 
otthon. 

Ez a találkoUts azonban csak izelft6UJ szolgált. Ter
mészetesen meg kellett látogatnom 6t az IskoláJában
Shantiniketanban - ls, amelynek neve magyarra fo r
d!tva azt jelenti, hogya békessép hajléka, Pár óra alatt 
vitt oda a vonat. Szokásom szerint harmadosztályon 
utaztam, Zajos, II tisztaságra túlontúl nem vigyázó 
útilón;aim sehogy sem tudták megérteni, hogya sahib, 
ahogy ők a fehér embert nevezik, miért vegyült közé
jUk. De engem ezek az utazások hoztak szó szerint és 
jelképesen is közelebb az indiai néphez. Mekkora kü
lönbség van közöttük és a mi magyar népünk közt! A 
miénk nyugodt, mélt6ségos, büszke; az Indiai beszédes 
izgó!<ony, csupa fe~7.üitség. csupa érzelem. De leikUkbói 
megveszekedtek minden veszekedésre méltó alkalmat! 
Egyik-másik ott verte meg a feleségét előttem, s ha 
bó.R"ött, még jobban. De telve voltak jóindulatú érdek
lődésseI. Ami angolt tudtak, elhúllatott pár szót, azt 
mind kipróbálták rajtam. :en meg a kis hindi tudomá
nyomrnai hozakodtam elő. Amikor Bolpur állomáson 
leszálltam s elhaladva a minden kasztnak. és minden 
vallásnak külön kitett ivóviz-alkalmatosságok előtt. 
rölkapaszkodtam a kis aut6buszra s negyedóra múlva 
me~érkeztem a Békesség Hajlékába, igazat adtam a 
költőnek, a kis man16fák erdejében elbújtatott ~lep 
valóban a békességé volt. 

A Békesség Hajlékát még a költő atyja, az őSZ De
vendranath Tagore alapította. Mikor költő fia, Rabind
ranath, ott iskolát kivánt fölAllítani, csak két föltétele 
volt Az egyik arra vonatkozott, hogy azon a területen 
mást. mint az egy Istent, ne imádjanak. Ott bálvány
templomokat Cölállltanl s a népies Inchal vallás szer
tartása szerint áldozatokat bemutatni nem szabad. A 
másik eltiltotta az állatoknak étkezés céljaira szolgáló 
leölését. E két Cöltételben, melyeket a költő egészen 
magáévá tette, már benne rejlik a későbbi Iskola két 
jellemző sajátossága: Egyetemes, megtisztult, fölvilá
gosodott vallásosság s a szeretetnek, a világot egybe
foglaló hatalomnak akkora teljessége, hogy az még az 
állatokra is kiterjed, 

E kettőhöz aztán egy harmadik is járult s ez már 
különlegesen a költőé volt. Iskoláját, folyóira.t és 
könyvkiadó vállalatát közös névvel Vlsva BhaT.att-na.!( 
nevezte el, aminek a jelentése: Kelet-Nyugat .egYVI
lága. Ezt tekinthetjük az ő legtágasa.bb ~élkltaze~éne~. 
O nem elégedett meg azzal, hogy saját mdlai muvel?
désének szeJlemét meglsmerje, előbbre vigye. Még ta
volabb állott tőle az, hogya nyugati múvel?dé.s elveit 
minden további nélkUl magáévá tegye. Anut o akart~ 
az az egyetemesen emberinek megtalálása ,::o.~t, ar~ll 
nem nyugati, nem keleti, hanem minden kulon mu
vclódésnek szintézise, Ugyanaz a cél, amit egyháza, a 
Brahmo Samaj a vallás terén tűzött ki m~ga elé .. S~an
biniketanban ennek ,következtében európai és IndIai .t~
dósok jelesei tanulmányozzák a muvel6dések al~PJalt 
s közös vonásait. Eredményekről persze még koraI vol
na beszélni. 

J<. edves Olvasóinknak 

Istentói áldott boldog karácsonyi ünnepeket kfván 

a Szerkeszt6ség 

• 



Négyszáz évelő/t ... 
A diadalmas 1568. esztendő kr6nikája 

rends~cs egyháztörténeti kutatás atyja, Jakab 
EIAk lnpvetö munkájában (D(\vid Ferenc Emléke. Bp. 
18~9:1;8 l.) ezekkel a s:zava«kal jel,lcmzi ~Z 1568.~S esz-

dŐt" Az 1568. év igaz joggal viselheti az Unttárlus 
::l~valik: és Egyház születése évének nevét." :es. va~6-
b' A 1564-1567 közötti hat.almas szelleml.erJe
d:;' ~. for~adalmlan új vallásos gondolk~dá5 mtnd~n 
cner iájftt összegyűjtötte és robba~ásszeru felszínretö
rés~ l olyan kezdeti energiát blztos/lott az Induló 
unltá~izmUSnak hogy az, az elmúlt négyszáz év elle.n-
séges holtpontj~in is kercsztülhaladt és hirdette és hir 
deti ma. is a humanitás és religló, 81,: emberség és val
lás elszakíthatatlan egységét. 

A nyitány méltó volt az esztend6 jelentősé,?éhez. 
1568. Január 6-13 között Tordán az orszaggyulés. a 
következő határozatot hozta: "Urunk ö Felsége, amm t 
ennek előtte való gyülésekben országával. végzett a re~ 
IIgló dolgáról, azonképpen a.zt a mostamn ls ~egeré'i~ 
sm, hogy tI. a prédikátorok minden hel~eken hlT~essék 
az evangéliumot, kiki az ő értelme szen nt, és a köz.ség, 
ha venni akarja jó, ha nem, senki rá ne kényszentse, 
a z ó lelke azon meg nem nyugodván; de tartson oly 
prédikátort, akinek lanCtása tetszik neki. es ez~rt senki 
a szuperintendensek közül, se mások a prédlátoro~at 
meg ne bánthassák, religióért senki ne szidllmaztassekr 
az elóbbi constItutlók szerint. Nem engedtetik meg, 
hogy a tanítAsért más bárkit ls fogsággal, vagy helyé~ 
tól megfosztással fenyegessen, mert a hit Isten aján~ 
déka, az hallásból leszen, mely hallás lsten igéje által 
vagyon." 

A szabad vallásgyakorlatnak - és természetesen a 
vallási igazságok szabad kutatásának - ez, a világtör~ 
ténetben első, kodifikációja lehetővé teile a hagyomá~ 
nyos keresztény hittételek törvényes revideálását, meg~ 
vitatását, amely nem is váratott magára sokáig. A két 
'nagy szellemi 'vezér. az újat kereső Dávid Ferenc és a 
reformáció megáJlftásához tiszteletreméltó követke~ 
zetességgel ragaszkodó Méliusz Péter között lezajló 
szellemi párbajok és egymás nézete ellen k ibocsájtott 
vitairodalom tölti ki az esztendő folyását. Ezek a vi~ 
ták, amelyekbe a sajtó utján az alvezérek is beleszól~ 
nak, ha nem ls vezettek egyik fél teljes győzelméhez 
sem, tisztázték mindkét fél álláspontját, fogalmait, fel~ 
vázolták a kétféle vallási felfogás egész gondolkodás
módját. 

Hamarosan a törvény kimondás után, még 1568. feb
r uár másodikán hitvita zajlik le DebreClmben és e~ az. 
első alkalom, amikor az unitárizmus útjára lépett Dá
vid Ferenc megjelenik az ellenfél oroszlánbarlangjá
ban. Körülményei is rendkívül érdekesek. Méliuszék a 
Nagyváradi zsinatukról (1567. dec. 14) küldtek meghí
vót oz ellcnCélnok erre a vitára. Három nappal később 
ugyanók Schwendi Lázáfhoz, a kassai katonai pa~ 
ranc.snokhoz fordulnak és segítségét kérik a felburján
zott ariánus, sabelliánus, photinus eretnekség elien. 
Részben a Dávidékhoz küldött meghívó hammeme 
részben pedig e tény tehették, hogy Dávid Fe~encék 
nem akarnak elmenni a vitára. Visszautasító levelük~ 
ben azonban meghívják Méliuszékat március 3~ra a 
tordai zsinatukra. Úgy látszik azonban, hogya fejede
lemnek határozott kivánsága volt ez, mert végül mégis 
voltak Debrecenben, febr uár másodikán. A vita lefo
Iyásáról nem sokat tudunk, csak annyit, hogy néhány 
tételre Méllusz nem odott azonnal választ hanem ké-
5Óbbre Igérte azt. ' 

A debreceni vita csok előcsatározása volt a tulajdon
k~ppeni nagy Ulközetnek, a Cyulafehérvári nagy hlt~ 
VItának, amely a fejedelem színe · előtt. az ő palotájá~ 
ban ment végbe és amelynek végeredménYére mi sem 

jellemzőbb, hogy az orthodox tábor néhány kiváló kép
viselője a. vitáI két nappal befejezése elqtt otthagyta, 
reménytelennek látván táboruk helyzetét. Ez a hitvita 
indította meg Heltai Cáspár lelkében is az erjedést, 
amelynek ercdménye\:ént az eredetileg Dávid Ferenc 
haladó mozg<ilm<i ellen forduló kolozsvári prédikátor 
és korán<ik legnagyobb magyar könyvnyomdásza Dá-, 
vid Ferenc feltétlen híve les7.. (VÖ: Péter Lajos: Ho
g)'un lett Heltai Gáspár unitáriussá. U. t. 1966. 2. sz.) 
A gyulafehérvári h itvita (1568. március 8-16) hittani 
problémái pontosan azok, amelyeket egy előző cikkem~ 
ben már felvázoltam. (U. f:. 1966. 3---4 "Sz. és 1967 l. sz.) 
Dávid Ferenc ugyanis 1 57 1 ~ig 'nagyjából azonos utat 
jlirt, o nyugat-európai antitrinitáriusok, főként pedig 
Szervét Mlhlily tanité.sol szerint. 

Az kétségtelen, hogy Méliuszék a vita végén sem 
módosftoUak álláspont jukon, az is kétségtelen azon~ 
ban, hogy magukat gyengének érezték Dávidék ellen 
és ezért fordultak a kor egyik legnagyobb nyugat i teo
lógusához, az olasz szármawsú Zanchi Jeromoshoz és 
felkérték Dávid Ferenc ta nHásalnak megcáfolására. 

Idórendben a debreceni vita elé kellett volna helyez
ni, dc a történések logikája szerint idekívánkozik az 
1568. január 27~én tartott kassai zsinat megemlítése. 
Ez a zsinat gyakorlatban mutatta meg, mit jelentett az 
erdélyben kialakult s7.ellem és mi volt a gyakorlat Er~ 
délyen kivül. Egri Lukács; elóbb kolozsvári. ma jd 
ungvári anti trinitárius gondolkodású lelkész 27 tétel~ 
ben foglalta össze Dávid Ferenc:ével megegyező tani~ 
tésait. A kassai zsinatnak kellett döntenie fölötte, ez 
azonban nem is vitatkozott fölötle, hanem mivel Egri 
Lukács tanftásaihoz tántoríthatatlanul ragaszkodott, 
kiszolgáltatta a világi hatóságnak, Sc,hwendi Lázar 
katonai parancsnoknak, aki börtönbe vetette. 

Az 1568-as esztendő a kezdödő unitárizmus székhe
lyének, Kolozsvárnak szempontjából is rendkívül fon
tos. Az erdélyi rendek áprilisi, gyulafehérvári, nyolc
napos törvényszéke, II kolozsvári magyarok és szászok 
között felmerült vita kapcsan elvi döntést hoz, amely 
szerint a magyarok és a szászok a város kormányzásá
ban fele~fele arányban vesznek részt, teljes jogegyen
lóséggel· és viszonossúggal. Hasonlóképpen a kolozsvári 
egyházak életében is. 

Végezetül meg kell emlékezzünk az írott szó, a 
könyv hatalmas arányú feUendüléséröl: 156B-ban a kö
vetkező unitárius művek jelentek meg: Dávid Ferenc 
szerk.: De Falsa et Vera Unius Dei ... (Megjelenési éve 
1567 de valószinűleg 68~ban jelent meg.) Dávid Fe~ 
rend: Dc-monstratio FaIsItatis Doctrinae Petrii Melii .. . 
Dávid Ferenc: ReCutatio PropositIonum Petrii Melii .. . 
Devid Ferenc: Aequipollentes ex Scriptura Phrases de 
Christo .... ; Dávid Ferenc: Anthithesis Pseudo~ 
christi ... j Dávid Ferenc: Az Szent Irasnac Fundamentu-
mából vött Magyarázat ... Dávid Ferenc: De Mediat?~ 
ris Jesu Christi ... ; Dávid Ferenc: Brevis enarratlo 
Disputatlonls Albanae de Deo Trino et Christo ... ; .Ba
silius István: Egynehány kérdések a keresztyén .~g~z 
hitrŐl ... j BasiIlus István, Az Apostoli Krédónak rovld 
Magyarázata ... ; CSászmai István: Thordai Sándor 
A'ndrás lrá~ára voló felelet ... _ 11 unitárius munka 
egy esztendő alatt! (Nem érdektelen megemliteni, ho~ 
a magyar tudományos élet 1 966~ban összesen 65 1 mu
vet ismert a XV. és XVI. századból. Magyar Könyv~ 
szemle. 1966, 63-G6. l. 

Szász János 
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Socinus Laelius emlékkötet 

nok 
rcnzei prol .. ssu or. :l~;ti 

maradt fenn Thcse de 
Cazdag levelezésé

végPu9ztulastól, löh-
. és a Ká lvinhoz írt 

, Erdélyben ad
és Bhmdrata , 
... c. kötet
Caput" dm 

Leallu~
fi-

lemen töltött hónapok .. 
btm'\tsál! és Blnndrnta Ugyes 
IIrtlnt közrejátszott abban. hOIl:Y ez az ' 
mánv éppen mo: clsl! nemzetközi unitárius 
ll'ltott napvilál:ot. 

A Socinus Laelius halála négy évszázados forduló
jára John A. Tedcsehi által szerkesztett 331 oldalas 
angol nyelvU tanulmánykötet Firenzében látott napvl
lágot. A szerző küldte meg aluUrottnak, Lsmertetés cél
jából. A kötetben olasz és amerikai szerz15k dolg!)w,ta i . 
jelentek meg R. Bilin/on. - akinek Servetor6! Irt J ..... 
les dolgo7otát j61 Ismerjük - négy olasz szerző új mrl
vét Ismerteti G. H. WiI!iams harvardi professzor . -
nkinek Radikális Reformáció c. nMy művet már mel
ta ttuk - Socinus jeles kortárst\r61 ó'i barátiáról. Ca
mUlo Renato-r61. irt 80 oldalas dollfozatát közli és an
j!ol fordltásb."I.'l közreadja Renato : Carmen c. pamflet~ 
jét, m" \vben K'I!vtnnnl{. Serveto mel!:é'lQt4"évpl kalJ<:~'l
la tos al1 ásfoglnlását !téli el. L. Lazzaro nz t54Q évi K '\.l 
vin-5'lclnu~ \evelváltast Ismertptl és a lev .. l"'~et a'l~f)l 
!n">iitá~b"n " r.~,\. O"trid WlUb ~OC i !'l" ~" '1'( K l\lv'" t"!oló
,It;.átára. kil1önöskéooen Krisztus érdeméról szóló tnnl~ 
tá~ára I!:v'll{orolt hntá"'\.t e'."!mzl . O. Ortaltni a-.: oh"z 
r .... former .. k reménveiri'il Ir. Dr. Pingree \sm .. rteti a ko~ 
r &.hhiln g,-,rlnusnak tulainonftott - An'lIO'i!lát - oro 
Michaele Servcto - melynek szerz6Je Alphonsus Lyn-

cur lus, s közlik e dolGol!:at anGol rordl~sát. J. A. Te
de.cM és J. bon HennebeTQ egy 1563. évi modenal Ink
vlzlclós pert Ismertetnek. Végül Tedeacht uerkesztő az 
1200-as évek véGére vlllszavezethetó Souini c.!Ialád nem
zetségtáblézatát l.!Imertetl. A kötet a slenal eGyetem jogi 
knrának kladványsorozatltban Jelent meg "Hnlian Re· 
rormution Studles ln honor of LaeUlus Soclnus" clmen. 

FcreoC'J: József 
, ..••.........••••.•...• •.......•............•..•.•••. 

Az unitárius hitelvek behalolása 
a Duna melléki területekre a XVI. században 

Dr. Nagy Barna református dogmntörténész érdek~~ 
es bennünket , unitárIusokat érdeklő feICedez.:.'st tett 
közzé a "Református Egyház" e. Iap hasáblain "Mik(>l· 
jelent me~ a7. nnUtr'inltá.rizmus a Duna mellf!ken?" elm 
alatt (l967. XIX . évr. 1. szám). ' 

Szegedi Kis Istvánról szól a cikk, a XVI. su\zadna!1 
err61 a neves reforrnátordról. aki egyik jelentős mú~ 
véOOn éppen az unitárius hitelvek erőteljes cófolatávat 
foglalkozik, bizonysagául annak. hogy ezek az unitá
rius hitelvek az O műk1dése terUletére, o Duna mellé.· 
kére ls beh atoltak. Szegedi Kis István ebben a művé
ben Dávid Ferencnek k~t !<i'lnyvéból ls Idéz, egészen 
pontosan, mégpedig a "RÖVId magyarázat"·bót. mely 
1567·ben jelent meg Gyulafehérvnron és a "Brevl" 
enarratJo"-ból, amely a gyulafehérvári hitvita - t5G:! 
_ anyagát tartalmazza, Ez ls bizonyiték a mellett, 
h"gy e két unitárius könyv megjelenése után íródott 
Szegedi Kis Istvánnak szóDan forgó könyve, amelynp.k 
elme különben: "Assertio vera de Trinitate .. . " -
" Ignz bizonyságtétel a Szentháromságról ... " A köny" 
me~ielenésének időpontját. pontos évs:dllnát eldönti az 
alábbI szöveg, amely az I . Iv 7. levelén olvasható a 
leragasztás eltávolltása után : "R. V. Stephanus Szege· 
dlnus cum aliis omnibus quae hoc libro contin~ntur. 
faciebat Anno 1569. 22. dIe Aprilis", - "MindazoKknl 
együtt, amik ebben n könyvben foglaltatnak, Szegedi 
Kis Istvan tiszt. úr készítette az. 1569. esztendóben, áp
rilis 22. napján." 

Tehát 1569-001'1 er6t-:"!ljes unitárius behatolás ellen 
kellett védekezni a Duna mellékén. 
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.. Olivér leér még" 
Az ausztráliai unltárlusok folyóirata a The Unita· 

rian Quest" négysler jelenik meg egi évben az t!v
szakok megjelölésével. Borltólapjdn az óceán'nak e!lv 
hul!~ma látható s egy .,irály, mely a iény-nyalább:m 
repul. Korabba n Watson lelkész szerkesztette de mi
vel ő most visszatért Angliába, Mrs. Wilson' v"!tte :1t 
ezt a fela datkört . Valószinűleg me~ ls tartja az • .íj lel
kész megérkel':é.!lekor ls. Nagyon fntelllgens, tevékeny 
asszony és hlv6 unitárius lélek ElsO cikkének OHvér 
"',ég. kér", - ,,011 ver aaks lor 'more" cImet adia s el!: 
n ~I magyarázatra 8zoro.tl. ' 

Dickens emberformál6 Iról géniuszát Magyarorszá. 
co~ ls Ismerik, a z angoloknál pedig alakjai úgy élnek 
~ ~tgytö~~~iiFI valósá~o~. A fent emlftett cikk clm~ 

ge. Nemreglbotn egy "komoly" m~lcalt 
komponáltak ezzel a eimmel ,,011 ver asks tor more". 
éJŰJ~Z ~ber élele elsO pHlanatatól fogva kívánság é.s 
_ ét~1t m~:;:::t!~ hWe:sű kivuns6gal még primitivek, 
porodn;k szUkségl ~ ,.a kmot kér. Ahogy fejlódUnk, !;Za
ak k e Cln , többet kívánunk és ttibbet 
te~~~fös· ;:~~~~ S~épSégg.el ukar klclégmnl, lUlUnk 
tetlel és lelkUnk h l' telmunk tudással, a szív s tcre
vel. Olivér e""re t~~~- St annak meGvallá.s1 lehetOségé-

A2. be .... ....., kér. 
em r nemcsak kenyérrel él és ha nem kivánt 
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volna többet nem hagyta volna el korábbi, állatihoz 
hasonló sorsát. IdOk tehével kocsit kívánunk, h~zlar· 
tásl gépeket, szOnyegeket. ts Igényünk támad szellemi 
táplálékra. Jusson eszünkbe az a sok szent és bölcsel6. 
kiknek anyagiakra vonatkozó kJvlinsága a minimumra 
szorítkozott és méGis ők voltak ó legkiválóbbak. :-leki:, 
mindenük megvolt, pedig J.nyagJakban szegények vol· 
tak. 

A történelem során hányszor és hányan rossznéven 
vették, hogy Olivér még k~rt és a hivatalos ii:ere$Z
ténység, katolikusok és protestánsok egyaránt, ma~ap
ság ls rossznéven veszi nemegyszer, hu valaki IgenylJ 
a több és a valódi tudást a múlt mltoszal és lez~ndál 
helyett. 

Az unitárizmus éppen abban k{Jlönbözlk leginkább 
az ortodox kereszténység tól, hogy biztatja az embere
ket kérdések feltevésére és az Igazi tudás megszerz~
sére. Biztatja az embereket, hogy ne legyenek megelé
gedve az 651 mltológlával. hanem kutassák a1; ember 
eredetét és a világegyetem rejtelmeit. 

A modern unltÓl"lus Olivérnek al a feladata, hogy 
kérjen, kérdezzen, akarjon még többet; - több tudá'lt, 
több belátást és ugyanerre tanítsa meg gyermekeit ls." 

Allsolból fordította: Sz.. Tompa Márla 



Waggerl Károly Henr;k: 

Horrifikus rabló tánca 
Esterelé az első pihenő után -Józse! övéivel tovább 

akart mennI. Szamarán azonban előre lovagolt egy 
domb mögé, hogy kilürkéssU! "az utal. "Nem lehet 
már messze az egyi ptomi határ - gondolta. 

Mária ölében a gyennekkeJ egyed(l\. marad t az eny~
llelyen és akkor W(ltént, ~ogy egy blzO:1Y~ ~orrlll
kus közeledett feléiük az uton, ki messzefoldön hires 
volt mint a pusztáoak legrettenetesebb rablója. A ta 
a fö'ldhöz lapult, a pálmaágak megremegtek és önkén
telenül is kalapjába dobták datolyáikat, s még a leg
erősebb oroszlán ls behúzta farkát, ha messziról meg
pillantotta a rabló piros nadrágjá t. Hét tór volt övébe 
tűzve, mindegyike olyan éles, hogy azzal a szelet is 
ketté tudta vágni balján egy kard himbálódzot t, ame_ 
lyet a Liorbe-naiálnak neveztek, s váUán egy buzo
gányt vlseU, amely skorpiófarokkal volt teletűzdelve. 

"Hah!" _ ordított a rabló és kirántotta szablyáját. 
"Jó estél" - lelelte Mária. "Ne olyan hangosan, al

szik!" 
A Rettenetesnek a lélegzete ls elállott, ezt a figyel

meztetést hallván; nagyot fújt s egy csalánnak le
vágta ri fejet II Görbe-halállal. 
"tn Horrtlikus, a rabló vagyok" - sziszegte, - "En 

ezer embert öltem meg már .. ." 
" l sten bocsássa vétkedet" ! - mondta Mária. 
"Hagyj beszélnem" - s uttogta a rabló - "És olyan 

kisgyermekeket., mint amilyen a tiéd is, nyárson szok
tam megsütni"! 

"Nagy hiba" - mondotta Mária. "De még nagyobb 
az, hogy hazudsz" ! 

Ekkor valami kuncogás hallatszott a bokorból, s a 
rabló döbbenten ugrott a magasba. Közelében még so
ha senki nem merészelt nevetni. Azonban csak a k is 
angyalkák kuncogtak, akik az első pillanatban mind 

f eltűntek, most azonbaJ,) ismét o tt űltek az ágakon . 
"Nem féltek tőlem?" - , kérdezte folytott hangon a 

rabló. 
"Oh, Horrifikus testvér" - m ondotta Mária -

"Milyen t rélás ember vagy te"! ' 
Ez szh'en ütötte a rablót, mert az igazat megvallva, 

az (i uive olyan puha volt, mint a viasz. Még csecse
mő voit, amlKor lutva Jöttek az emberek és elször
nyülködtek. "J aJ nekünk", - mondották, - Nem 
ugy néz ki, mint egy rabló"? Később senki se~ jött 
többé, hanem mindenki elszaladt tőle, mindent maga 

mögé dobván, és Horrifikus ennek következtében nem 
is élt rosszul,. jóllehet képtelen volt vért látni és alig 
tudott egy cSirkét ls nyárson megsUtnl. 

Lelke mélyén ezért esett olyan nagyon jól, a Rette
netesnek, hogy végre talált valakit, aki nem félt től 

"Ajándékozni szeretnék valamit fiadnak", _ mo:~ 
dotta a rabló, - "Csak sajnos, nincsen egyebem, mint 
csupa lopott holmi a zsebeimben, de ha úgy tetszik 
neked, akkor táncolnék előtte"! 

Es Horrilikus, a rabló, táncolt a Gyermek előtt, és 
egyetlen élőlény sem látott ehhez hasonlót A Görbe 
':lalált ú~y emelte maga lölé, mint a Hold ~zÜS~ló_ 
Ját, hibalt oly kecsesen mozgatta, mlnt egy antilop, 
és oly gyorsan, hogy már rnegszámolni sem lehetett 
volntl azokat. Mind a hét tőrét feldobálta a levegóbe 
és átug:otta II szétvágott szeleket, min t egy tüzláng 
nyelve ör~énylett vissza a föld felé. Olyan hatnIma
san és m~vészie!l tá~colt a rabló, olyan pompás lAt
ványt nyujtott fülk.llnkáival, hímzett övével és tollas 
kalapjával, hogy Mária Ifjasszony szemei is egy klssé 
fényleni kezdtek. A puszta állatai is odalopakodtak 
a királyi ónás kígyó, az ugrómókusés a ~akáll mJnd~ 
nyájan kört alkotlak a táncoló körlll, és f~kukkal 
verték a taktust a homokban. 

Végezetül a rabló kimerülten omlott Mária lábai
hoz és ott nyomban elaludt. 

Józse! már régen messze járt, amikor a rabló ismét 
f~lébredt éS útjára ment. Csakhamar észrevette, hogy 
többé senki sem fé l tőle. "Hiszen vajpuha sZÍve van" 
- mesélte mindenütt az ugrómókus." A Gyennek elcitt 
táncolt" - s ziszegl.e II kigyó. 

Horrifikus il pusztában maradt, letette rettenetes 
nevét és ö regségében hatalmas szentté változoU. Ma
rad jon titok naptár szerinti neve. 
H~ valakinek azonbafl közületek valami rejtegetn i 

valÓJa .Ienne és csak a szive maradt volna jó, úgy 
szolgáljon ez vigasztalására. Egykor majd Isten néki 
is megbocsát a Gyermekért, mint a nagy rablónak, 
Hor rifikusnak. 

(Fordltoua németbOI R. F. I . a stutLgarti Kreuz-Verlag 
iránti hálából. II vállILlat k~dásiban meiJelent Jörg Zlnk 
ILzer keszteue "TI;enIc4! 4Jualca " dma karéesony1 elméIkedé

seKel tanalma.,;ó kllLQvá nyaool , azért a sok énekes tealogill1 
~ tudományos s~akkönyvért, amelyet nam>.lnKra kúldotl.) 

HIREK vett a r eformáció 450. éVfOrdulója a lkal
matlói a Deak téri evangehkus temp
lomban rendezelt emlekUnnepelyen , ok
tóoec 31-en. 

R. Jo' lI ep Imn pIIspöki helynök é!I Fe
ren u J Odet flSJondnok lllologatAt;t t ettek 
a kocsordi é. a denrecenl egynazköué
gUnkoen, Októuer 28-an es ~9-en . A gyÜ
lekezet lelkészével él elöljáróival az aK
IUI .. 15 tenntVll16król \anollak alyaLlstigos 
mcgbeuélest, majd vegeuek h asznos 
Uoll:álatokat u 15temlszte.leteken. 

Fereoc J 6zset log.mdnvk reszére le
véloen ktlldle el üdvözlete t az Angol 
Unilárlu . Tö rténetl Társulal ezévi köz
Ilyűlese, m ely n ek FOgondnok afla ren 
des tagja. Dr. J. MeLaclan. cambrld.ie-t 
lelkéu, elnökl és Fred Kenworthy, a 
manChesteri UnItarIan COllege igazga
t6Ja, az &nROI "Unltárlusok aldel elnöke. 
Utk'rl mlnOsé,ben Jntk ahi a szj\le5 üd
vözlO .orokll. 

KaráClOny e lsl:l é, m',odn apJ'n temp
lom. lnk ball tlnn ~ pl lalemIJZteleteket 
tarlunk I!II IhVIICSorá t Q~ztunk. Az ur
IISZUi.la mCGler1lé~éhez tcrmészetbenl 
vagy p(mz"eU aOOmo.nyoklLt köszönettel 
'\Ves~nek a lelkésZI hivatalo k. 
Oes~lend6 elléjéo, 6 órakor Istentlsz_ 

leleteket tartunk budap('l tl temploma_ 
Inll. .... n. 

1\ KÖZÖ$ pro testins reform áclól emlék
Onoe;le.yen, me,ynek megcende"-esl!rc 
oklv~"c :..9-tin kerUIl sor a KalvJrl t eri 
relormálu s temp,omban. Benc:te Mánon 
IOlegy;OO kepv1lielte az umtarlU8 egyna
Zlll. 

DáVid Ferencre emJékezlBnk (Meghalt 
1579. novemoer ls-en Deva várában) ha
lala 3&8. éVfOrdulÓján a november 12-én 
larlOIL IstenUszteletelnken. AZ O emle
kenek h 6dolt az ugyancsak november 
12-én közvetitett rllodLOs Istem lsltelete n 
Bencze Márton fŐjegyzO • rú emlékeze tt 
nOvembe r 18-én, a HOgyes utcai lyUle
kezetl napon pethl:l l -,v ' n nyullllmllZOIl 
pUsPÖkI helynök. 

Le lkészi na pol< k eretében beszélték 
mes belsO embereink okt6ber 1I_1~ 2<1. 
napjaln gytllekezetelnk problémilt os 
uok at a teendl:lket, amelyek rdJuk vár
nak II J~vO évi 4110 éves ünnep$éllok 
k.pcsán. 

B enllm y Sándor : 1\ XX. s:du.dban é l
tem c. k orrajzéban - meljelent 11166-
ban _ k olouv' rl életének k Olon böz/! 
t'lem~nyelt, emlékeit lylljtl csokorba, s 
ennek lor'o nevu kolouvárt szemo!Jyl
"rek~l . Jrókr61, köztIIk lok unlt'rtus
r6 emlékUlk me,. K edves hangon, 
emberl melej:ui'sef meu.alJl Ferenc: 
lóUe! unItárlu, pU.pil k. léket y AladJl.r, 
OrbOk LOránd " OrbOk Atilla, e~láu 
Ferenc, dr. Ormol L4u16, vasy az élOk 
k illOI Gyall.y Dom ok o. é. SUtlS N.i'Y 
LászlO é. mAsok l!lctének egy-elY epl
rMjilt . Az érdekes munklit. m ely II 
sz~plrodslml KI.dó i'ondou.4ban jelent 
meg, IIPIUlk o.IvalÓlllak 111 melqen 
aJanljuli:. 
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w. cumu to feI C$~," bartiU lAIOII"Iti
.on Mag)'aro....ulgon és RománMban JA .... 
lak • cnnel< során feJl<e~sltl< mlnClktl 
orsz.48tmn U unitá rius egyhdul. W. 
cramer "e~ct" llll<dra az IAIIF-nck. fC
lCS<'ge pedig m"gyar sdrmuAsu _ ma 
I. kltolnlk:n b('né!1 a nyan)'elvé t. nohn 
mdr u o!1andl'ban szÜletett. - tdesan)'jn 
révtn st!14gy!<Ógi. 

A n".cyar unhirlu. cg)'h iz megalaku
IlIaAnak .00. évf"rdulójáról. ll!cwe /I 
lordal országgyillts 1568. éVI Jelenlő'l~ 
géről 1~61. md,clus második vasárnnp
j_n cmUke~nek meg a~ amerikai ta /IZ 
angllol unltArlus templomukban. A~ Qnll 
lIal gy lll ek.;>zelek emlt kl slentJsz\Cl ctc!
nek ]\turgldJát Kereki GAbor. vol l bud/l 
pe.1I lelktn ktuU! elő. 

l\, budapesti unaárlu$ el:yhlbkDz.s~g 
NallY Janáe ulc .. 1 Is tenllszteletén. II': 
ellylk o k tóberi vasárnapon JIluszlrll vcn
dél Jelent mea. dr. NiChter l.. 8. Hd
mut 1..0 és lan'r. a IlpCSel szabndCIVol 
gyUlekezei vezelőségl UlgJa személyében. 
CélJa a két gyUlekezet kllz(lnl kapCsolat 
t elvétele volt. Alk"lma volt tal'lkoznla 
ezen az !5lefll lutelel en az utyanesa k 
Jelenlevő IARF. vezelő_tltkárával , W. 
Cumer alyánktlával ls. 

K ... nflrmáel6t tartottak a budapeUI 
elyhhkllzst!gben nO\'ember 26-án, n dél
el6\11 l,tentlntclet kere Iében. A hltUk
r61 vnllást tett ICJII lestvé!'elnket. klk~t 
dr. Mátl'fty Gha gondnok fOjladol! II 
gyUl:kc!!et tagjaInak sorába , c helyen 
ls nerc tettel köszön tjOk. 

Papi bt!kclyü1hen veltek részt n ngy
budapesti lelkészeink október 9-én az 
Ol-városháza dfsztermt!ben. Dr. Garami 
Józsct. a .. Fllyelő" főszerkeszt ője ta .... 
101t nagy kőrUllcklntéssel felt!pltett tá
l&Ol1a tól .. Gazdastgl életUnk él a gu
da!<ÓgI mechanizmus néhány ld(lszerll 
kérdése" efmen. 

Kérelem! A régi unitárius folyói ratOk, 
_ KeresUény Magvető. unitárius Kőz
löny, unitá rius Egyház. Kéve kö lé, itb. -
régi Ilvfolynmalt. de egyes számait ls kér
Jllk adomllnyképpen egyházi kUnyvtárunk 
Idmán (BudaJ;cst. V. Nágy Igná c U. 
2--4.) A IcgCllckl!lyebb küldeményt ls kö
szllnettel veszUnk. 

.. u udvarhelyi egybbk(lrben, melynek 
élén dr. SzAn Dénes esperes, székely
udva rhelyi lelkész áll. a elklus hátralev(l 
rénére IIJ telUgyel6gondnokot választol
\.t k UJ. Bencze Ödön hOmOródkemény
t a lvl la kos személyében. Szereteltel k ll
szlIn IIlIk. 

Ab'sta h·án. bekllszlln tőtt november hO
napban az ujonnan választott lelkész. KI
btdl P'I. Isten 'ldása legyen munkáján. 

su.z Tibor. dr. Kiss Elek pÜspllk Or 
unokAJa. 117. Eneseu zongora-emlékverse
nyen dfJot nyert. AZ UjÍI muvésznek ulv
D(l1 gratulá.Junk és további sikereke t kl 
vánunk. 

1\"l>ozenska Revue, a esehulovák egy
hh tco16glal szemiéje. F6szerkesztő dr. 
'M. Novák plilrlárka, felelOs uerkClzt(i 
dr. Z. Trtlk professzor, a szerkesztő bl
tottság tagjai a prágai Hus~ János lakul
tás tanárai: A. EbertovIi. R. HOrsky. M. 
KanIIk . J. Mfmek. VI. Ku bae. z. Ku~era. 
AZ \$67. IlVI $. számban dr. R. Horaky é, 
dr. M. Kanák professzorok mecemléke1.
lek dr. Ka rel Fanky pátriá rkáról. a': 
egyhh megalapUóJáról. halálának negy
venedik f;vturdulOJa alkalmából. 

!I. pr',:.1 Husz J:l.n05 teotogl,ll fakuLtás. 
a e.ehu.LovAk egyház lelkés~n~velő Inté
tete. dr. M. Kanák pro/uuor nerkesz
tésében tanulmánykőtetet adott kl a 
Csehszlovák egyház h aZ tJnltn Fra trum 
elmen. 

A N~n'ct Demokratikus Ktlztá rsasáBban 
Wll tenberllben. emlék UnnepségCI rendct~ 
ICk október 2B-november 2 napjain a 
IUlh ~rl r~formáeló meglnduld8ánnk 4 ~O 
tvlordulóJ6n. Az Unnepségeken az uni: 
tánu, egyhhakat dr. J . KIeJty. a londoni 
unitárius kllzpont vetctőJ~. képvLselte. 

l'!lagda lI1anlnt asuony .. FausIO soelno 
et la pcnsée soelnlenne" elmen t nnul
mAnyt Jelen lelett meg PArluban a Kl\nck
Sleek kladOn6l. 115 oldalas terJedelcmbrn 
Soelnus Faus"'s a XVI ... áudl reror: 
mAcló mhodlk generáelf>jához lart07lk. 
K010Zl1vllron ls megfo rd uh. hOl\:y avalIh 
na,y ktrdhelr61 a ml D'vld FereneUnk _ 

kel Vltáuék. O II lel\gyel unlUlrlzmul 
(szoelnlánlzmUS) me,alapllóJa é l nagy 
"cyénlS<!ge. 

Indlan ~le$5en,er eimen Jelenik meg az 
IndIai Brahmo samaj. IW_Dan allp!lOtl 
angot nyelv(! lNhavl sumléJe. A lap ue .... 
kesuőJe Amlya Kumar sen. AZ .,gyhBz 
ezldel el nöke sudhl Ranjan Ona. lI1ind
ketten Ismeri közéleti személyi_éle k . 

Az Indiai Nagwarban elSő It bcn tarIOI
lak kö7.~ IstentlsztelelN a Khasl hegyek 
unllárlusut Ils a 8nhmo snmnJ hivei. 

Az In diai ",ha~1 hegyek Kryden ncvol 
11>luJábon zsiipfed'::hl. hambusznóClbó l 
~pUlt uj Unitárius templomban Imádkoz
nak II lelkes h!v"k. MIniegy 50 unitárIUS 
gyUlekezet van czen n vJd t ken. saját 
templommal. Ocvl.on Marbanlang lelkész 
láradhntaUanuI rójja &yalogszerrel a he
gyi utakal. hOIlY mln~1 löbb Bylllekczelbe 
elj USSOn a szerele t evanB~llumával. K IS 
lapjuk, a .. Ka-Unltarlan" angOl h khasl 
nyelven Jelenik meg. 

A Schweluerl5che Tbeololl.che Um
Behau IH7. évI novemberi náma t' Olda
lon Jelem meg tőbb tanulm4nnyal é l Há
mos könyv!smertet~ssel. A tanulm'nyok 
közUI Igen érdekes a n emrégiben amerll" 
ka l egyetemre meghivolI Dr. J. AmstulZ 
.. welIbIId und Hellung" e. d Olgozll.la. 

Dr. J . van Goudcover hUversuml re
mon$trdns lelkén, másIrányIl elfoglalt
sága ml:>\I. lemondott a z IARF tllkárlá_ 
!lában viselt Usztségllről. A nllgytudásll 
Jóborát lovábbl I!let útJá l ls figyelemmel 
k isérjUk Ils több IzJ)en tanOs itott testvllt1 
ge~ztusá t lrányunkban számon lartJuk. 

Aral Shato~l Ja,,'o uoltárl u . le ll<tu, 
töL" am.::rikal un. ,",dul L".k ".:. mlsdt lor
ditott" le Japt.n nyelv re <:. ad\.t k. nyom
tatásban s ter.entl kUlö nöiCn .. z etyo..teml 
hallgatÓk k önH,en. TOklo é. 'l'am"gawa 
egyllemeln remiszeres előadAsokat taCl n 
é,deklődő tJat.aloknak. 

Alt a..,. .. Irálial unltár lul ok Ieiismertebb 
lelkéne, \ ' Ietol J am es. mO.I IInnepelte 
M elbourne-I szoljlála tának husu.<:Ilk év
to r~ulÓJát. James lelkész a békh etymlls 
mellett élés Jeles harcosa. AZ eLm,i1t 
cvekDt'n Járt a ",~OVJCluluOban. Kj nlltban, 
II VIetnami DemOkrat,ku~ Koz,acsasajl
ban es szamos kelet-eucopal tiZO\lJa4s\a 
oi'Száll,,~r _ koztOk h.uallk ... lln ls. A7. ev
tor\lUI<l á'K .. Jrllauöl s~ereleltel kOSZQnt)U I<. 

A New ~ork-I Kommuu"y Church lel
k észe - dr, D. S. lll"·JflIl.on - az .;>gy,k 
tavaSZI vasárnapon Bua<.tn ... szUletésnup
jarol emlt keUtt m cg elyhhl beszcaé
ben. A gyUlekezetnek Iilcn sok ázsiai 
Izarmazásu hlve van. 

A>: amer ika i uni tárlu& - unlvenlllllta 
elyhiz IHI. évi k bzgyulhe Clevelandban. 
a'l. a~ol unitáriuso",~ l.OndonOan kerUI 
megtartásra. 

A .. amer'kal u nitárJul ok tőbb hónapol 
tanulmányutra hivtak meg Sydney 
Kmght lelkészt, aki a londoni unitáriUS 
k özpont vaUaserk ölesl n evel(;sl osztálya
naK a ve~etöje. 

D r. Lalhrop H, J Ohn amerikai unitáriuS 
lelkész, az unllárlus vUligszövets<)g, at 
IARF, egykori elnök~, a sZ"lIedl egyetem 
diszttokiora, IIlGJ . augUSZtuS 20-án elhUnyt . 
Emlllkezetét kegyelette l meg6rlzzUk. 

A pennlyl,,;!. n la l 'Uaml egyetem negy
ven unlU'lr,us-umverzahSla h<lkészt hIVott 
meg nyolcnapos k onferenciira, melynek 
lárgya az bregekrOI való gondOSkodás 
Volt. 

Az amerJka l unLt;!'rJus-unl"e~lI"a cgy
hh külügyi oszt ilyának 1$61. évi októ
beri Itcport-Jában jelent mel Ferenez JÓ
zsct tőgondnok .. The Oeglnnlngs of Hun
larlan UnJlarlanlsm. _ A mallyat unlm
ritmus kezdelel" elmen. 

Belfast leszak-Irország) ellylk unitárius 
gyUleke •. e tének lelk<!sze. dr. A. L . Allnew. 
24 éves Ottani SZOlgálatanak J)ctöJtése után 
adotl lntcrjul>an elmondotta, hogy ennyi 
Idő ahllt 10DO t latal párt nketett és 500 
gyermeket ke~ .. tell m CII. 

lU oxfordi Manehe~ter Colleie-be 5Zep
l ember IS-!7 napjain konleren~l" la .... 
tottak az a ng llal ~zervezetl u órványok
ban élő unltArtusok réuére. 

Dr . Nyiredy Géza 
Dpest XI . Eszék 

AdonllÍnyok 
NyugdJJalapra: 

Béres Imréné (New York) 100,-, T. 8<> .... 
bt!ly Pál 30.-. szalay Lajosné 20.-, Bom
hér Ján08 10.- Ft. 
u nJtárl us I!:lcne: 

Dr. Geley J ÓZSefnt! 100.- , 
INew York) 100.- Ft. 

" 
Béres Imrént 

Halottaink 
ZSOlnay Andrbné. meghalt 'pr. 3-án, 

élt 13 évet; Buzogány Elek . ápr. 23-án, 
84 éves; dr. Simon Mihály Pál ápr. 29-én , 
75 éves; Molnár Józse fn~ máj. 4-én, 60 
éves; dr. Borb~ly Is"'án m'J. 7-én, 10 
éves; Jánossy Gyula máj. 27-én. 76 éves; 
Kedey DomOkOS jOn. 21-én. 18 éves; IIzv. 
Szép Mlll4lyné. JOn. 2,-én. '" éves; (lzv. 
Jáky Nlindo.-né, Jun. 27-én. 7S éves. 

Simon Dénes. meghsh szept. 5-én. 12 
~vCl5 korában. KovAcs Béla. szept. 16. 62 
éves. IIzv. Márku! utvánn'~, szept. 19-én. 
78 éves. Baczó Sándor, Izept. 22-é n. 38 
éves. pÓké JAnOl. okl. 2t-én. 68 éves. 
Slmó András, nov. U-án. 61 éves. LUX 
Ernő, nOV. 19-én. 71 éves - Oudapesten. 

Fodor Istvánné n. Ferenc~ Magda aug. 
-én. u ével. özv. MOln'r 1Stvénné aug. 
-én. 19 éves. _ Pest16rlneen. Dr. Vass 

Abel, nov. II-án, fI'I ével, - p esterzst!be
ten. 

Sári LajOS. Fllzeqyarmat. 
Pálfty Antsl ny. ent6mémők, szombat

h ely. 
Fed6 Istvánné. nov. I-án Fell'ŐJ(ödön. 
Özv. Berki Józsefné, a gyUJe k<!Zetet ala-

pító néhai P . Berki J óuet menye, 86 
éves korában. Polg&rdlbln. 

,,,,,, ,,,,,,,,,,,",,,,, '''"''''1,,,,''''1<,,'''''' '''''''''' '''''''' ''' '' ', 
UNITARIUS 2LET 

LaptulaJdOn08 Unltáriu. 

kIadó: 
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