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AZ ÉLET ÖRÖKKÉVALÓ
Lukács 24,5.
K ezdet és Vég! Honnan jöttünk és hova 1llegyünk?
Titokzatos re;télyes kerdések, melyekre a huszadik
szózad nagykészültségü tud6sai sem tudnak teljes bi-

:lOnyO$Sagu érvekkel kielégító feleletet adni. tlet és
lIalál! Valóság és megsemmisülés! Van-e áthidal6, kibékítő

gondolat, me/y e kettöt elvdlaszt6,

szédítően

mély szakadékoI összekőtllé?

A húsvét örömüzenete a halhatatlanságot hirdeti.
A Názáreti Jézus, kit meDfesz!tettek, feltámadott: sir_
ját üresen IaM/ták. Kétkedő megrendüléssel gondo/lmk az elsö húsvét csodás eseményére. Emberek vagyunk, és a halál mindnyájunknak közös sorsa.

E/ünk-e hdt, ha egyszer meghaltunk? Feltámadott-e
valóban Jézus? Kétségeink között kézzelfogható bizo·
1Iyossagokat keresünk. A tudomany megállapítása szerint a halál végenllészet. Az universumnak, a világ ..
mindenségnek lsten rendelte, örök és változatlan törvénye ez, hOflI/ a sírból még nem jött vissza senki.
Feltehető, hogy mások lettek volna ezek a vaskövetkez.etességű törvények kétezer évvel ezelőtt? Avagy
talan az akkor élö emberek rendelkeztek hiányos ismeretekkel?
Nem, keresztény testvéreim! Aki a vildgmindenség
f?rvényeit ismeri, tudja, hogya halál nem az elmulast! ellenkezőleg eQy új élet kezdetét jelenti. Gond.~13~n~ ~~ak az elvetett magra, mely megrothad előbb
fold! slr}aban, hogy azután diadalmas, új életre serke.n3 en ! Az életnek ~teni szent törvénye: hogy "Sem mt meg nem hal, mmden csak változik eg" örök lélen át".
II
.... Es, .. ha el?'vassuk az Irást, az evangéliumok
csodas torténetett, melyek elmondják a nagy eseményt, ;ddöbbenünk, .hogy azok a kétezer év előtt él6
egyszeru .. e.'!lberek, mtlyen bizonyossaggal megértették
az é~et. orokkévalóságának törvényét. Kételkedhetik-e
bárkl lS abban, hogy ök lelki élményükben valóban
láttá~ a Mestert halala után is? H angját hallot/lik a
szello ..susogásában, gondolatait hordozták élő lelkUs~eretukben. O~öm, diaruHmámor töltötte be szívüket,
gy bár mef?ohe Ot az emberi gonoszság, csúfosan
kereszt~e feszttette a hatalmi vakság: O azért velük
,,?aradt . aj életre támadt cselekedeteikben munka?ukban. ~t hi~detni, az ő tanításait másokka'l is megtsmerletm: ezert éltek ök, és O bennük. Meghalhat-e

liát valaki, kinek magasztos lénye, tanai uj egyéniségeket formcilnak eszméi jegyé ben? Nemi Bizonnyal
nem i I gy gondolták, így hitték ők is: a tanítványok!
Hitüket bátr"n tovább adták, mig végre a hit teste~
öltött, a szent képze l et valóra vált.
. KÖZ~1 ~~tezer éve ü!lnep/i a keresztény világ II feltamadas unnepét, s hanyan vannak, akik még mindig
a Názáreti Jézus testét keresik! Holtak között az élöt!
Az örökké él6 Jézusnak tanftásai, cseleked etei, halála
és fel.támadása maga a keresztény ember. Lényegét.
egyémségét, jelenét és jöv6jét O építi minden igaz keresztény embernek. Példájával megtanított, hogya lélek halhatatlan, és amikor a test visszatér ered ett
poralakjaba tovább folytatja szabadon isteni elhivatását . ..
Ezér t a mi küzdésünk itt, e jöld i térelcen, nem hiá~
bavaló, Unitár ius Testvéreim! Küzdelmeinknek a tökéletesedés után nem a büntetés vagy jutalmazás
méltatlan érzete a mozgató rugója. Vágyunk, tőrek
szünk, hogy tökéletesebb életet éljünk a látszólagos
elmúlás után, hogy i91l közelebb juthassu.nk Hozzá,
ki maga az örök tökéletesség, a végtelen tlet.
A kételkedés gyönge pillanataiban gondoljat ok arra, hogy az élet o lyan, mint a nagy Oceán kiálló
földrészeivel, számtalan sok szige tvilagával. Mi a kiálló részeket, szigeteket isme r jük csupán. A vizek
végtelen méll/ségei, mell/ek pedig a vízből kiálló,
előttünk ismert részeket egymással összekötik, előt ·
tünk Tejtve vannak . Eppen fgy vannak az életnek
olyan rejtett jelenségei, melyek összeköttet ésben állanak ugyan az általu nk máf' ism ert tényekkel, csakhogy mi azokra még nem jöttünk rá. De azé rt senki
sem mondhatja, hogy azok ne léteznének. Az ismeretlenséget vagy tudatlanságunkat azonosithatjuk-e a
nemlétezéssel?
Oszoljon hát a kétség homálya szívetekről, T estvéreim! Igaz örömmel, bens6 meggy6z6déssel valljuk
II húsvéti nagll igazságo t :. a halál nem végenyésze t,
hanem változás csupán, teremtési eszköz, mely a fejlődés menetét viszi szüntelenül előbbre. A feltáma·
dás egy új, tökéletesebb élet. O, a Názáreti Mester,
nem halt meg, feltámadott, mert nincs halál, nincs
megsemmisülés: az élet végtelen, a változás örök.

Az Unitárius Elet 1950. évi
ápri l isi számából

Győrtl

István

Zsinati főtanáesi ülésünk időpont ja : 1917. szeptember 17- 18.
,A Ma gya rországi Unitt rius Eg yház Képviselő Taná.
~a 1977. január 28-án 8ARTOK BeLA rögondnok el.
nö kle!e a latt ta rtott ül ésé n ali: elmult t élé vbe n felme rült
f~::!e~á~t tá rgyalta '.!leg és hozott é rdemi h a tároza.
rg~so~oza~bOI ki e melkedik ali: a hatá rozat,
hogy a Zsin ati Fotanaesl ül ési 19 n . Sll:epte mb e r 17-18
napjaira ~ sll:ombat-vasárn a p _ Budalles trc, a Na .
Ig~áe .ut eal ~emplomba öSS7.ehívja. E gyíílés t ó telada~~
:J'C=!~v es Ciklus lejá rtáv a l esedékes vá lasztás uk megEgyház i T ö rvé nyün k elölrja, hogy püs pö kk é és fli gondno k"á csa k azok kö:t.ü l a sze m élye k közül vá laszt.
hat a iLSIn a t, akikn ek m egválaszt ásá holl: az I 1971. sz. AI-

lami Egyh áll: üg yi Hivatal rendelke7.ése a lapjá n az el ~ze
t es hOll:zá j á ru lás t a z Allam i EgyházügyI IIIva tal elnöke
m egadta.
AZ EG1' U A ZI KE:PVISELO TANACS. e mlit ett napon
BAJOR J á nos egy há zi töjegYll:ö és dr. G YARl'IAT.HY
László tögo nd nokhclye Ues elnöklet e at a lt t art ott ulé·
sén egy h a n gúsággal, elle nszavaza t és t a rtóz kodá s nélkül hat á rozott, hogy ké ri az Allami Eg yhá züg yi Hivatal elnökét . J\.UKLOS IMR E á ll amtitkárt, h ogy Já rulJon
h ozd a j e lölte k újra vá lasz tásá hoz. Az említett döntést
B E NC ZE M á rto n eIÖadó· t1tká r az AII ami Egy ház ügyi
Uh'a ta t elnö ké hez fe Ue rjeszle Ue.

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR RELlGIOUS FREEDOM (IARF)

Dr. Kovács Lajos püspök, az IARF elnökének üzenete
1977. nemzetközi vasárnapján
A mi 76 éves s:1:övetségiinknek . első neve ez volt:
Az lLnltárius é.~ más liberális gondolkodók és dolgo~6k tanácsa" Azért alapHották, hogy "kapcsolatba kerW.jenek az~kkal, akik minden oTszáuban azon ioyekeznek hogy egyesítsék (l tiszta valhist a teljes sza·
badsággal és megerösftsek a !eSlvlÍriséget és együttmaködést".
. ,
Szövetségünk 1900 óta változásOk~n m~nt 01, e~ ennek eredményeképpen a nevét is toobsZOT megvaJtoztaUa.

.
_
Nagyszerű korszaka az első világhaboTui!1 ta,rt?u.
ABoslonban I907-ben Berlinben 1910-ben es ParJl:sban 1913-oan mea/ar/btt kongresszusok kivóló alkal-

,

mak voltak a liberális kereszténység számára. Charles
Wendte amerikai lelkész, a s~ervezet titkára, a párizsi kongresszuson tartott beszámolójában nagy megelégedéssel mondhatta, hogy az idó és a körülményelc
minden szempontból kedvezőek a liberális keresztény
gondolkozás nak.
Ezután mint ahogyan azt mindannvian tudjuk, a
mozgalo~ erös hanvatiása következett be.
A második világháború utáni újraszervezéssel munkája szélesebb köruvé vált. Fejlödésének jelenlegi stádiumában nem csupán a liberálisan gondolkozó keresztény egyházak és egyének szervezete többé. A neve ma: "A vallási szabadság nemzetközi szövetsége."
Amit dr. Max Knapp (USA), a szervezet egykori titkára mondott a londoni kongresszuson 1966-ban, még
ma ts fennáU: "Dacára a sok nehézségnek és bizonytalanságnak, a vallásos liberalizmus közössége letezik,
bár sohasem valósultak meg teljesen az alapítók és
utódaiknak álmai. Az ószinte, liberális, valla sos ember, szellemi rokonságot és transzcendentális célokat
keres, ami több mint lokalis, több mint felekezeti,
több mint nemzeti. Ha nem lenne az lARF, úOv meg
kellene alapítani, mert tagságának határozott a lojalitása a nemzetközi közösség ideáljához, és ahhoz a
remén1lséghez, hog1l nagyobb jelentőségűvé fog kialakulni."
A múlt év legfontosabb történelmi eseménve az
IARF japáni konferenciája volt. Egll "új út volt a
meQértéshez, siker, ami felülmúlta a leg7lO.gyobb várakozásokat is, olyan élmény, ami egy életben csak
eQ1Iszer fordul elö". A találkozáson kitűnt, hogy hidak
léteznek II keleti áhítatosság és a nyugati vallásosság
között. Az ame.rikai unitárius univerzalisták Kalifor -

niában, június végén tartott kelet-nyugati fARF
találkozója is nagy siker volt.
A s~ö.~ets.~g~ elnökeként mea!ritogattam a múlt évben külonbozo. taacsOportokat Hol!andiában és .€szakIrorszáaban, reszt vettem az angol unitdr!usok Edin_
burghban. tartott közgvll1ésén; juntusban szívesen lótOt~ vend~ge volta".!" ~z Egye sült Allamok unitárius és
umverzall.S/a egVhaza7lO.k, meglátogattam a központot
Bostonban, New Yorkban és Chicagóban több Ollülekeze/et.
Ebben az évben különböző reQionálls konferentiókat
és bizottsági gyűléseket fogunk tartant amelyeknek
célja a három évenként tartandó lARF - kongreuzus
előkészítése, amely Oxfordban lesz 1978 augusztusá_
ban.
Az április 15. és május 13. közötti időre dr. Robert
N .. ~est, az amerikai unitárius unh.'e.rzalista egyMz
elnoke,. nagyszerű programot állftott össze számomra,
hogy látogassunk meg együtt több nagy várost az
Egyesült Allamokban, ami lehetóvé tenné számomra
hogy beszélhessek a gyülekezetek tagjaival, mint a~
IARF elnöke és mint a Romániai Unitárius Eayhá ~
püspöke.
Továbbá július 21-23. között egll regionális lARF
theológiai konferencíát készftünk eló Kelet-Európa részé re Kolozsváron, Romániában , amelven a nyugati
világ gyiilekezeteinek képvisel6i is részt fognak venni.
A mi leladatunk nemes. Ahogllan az IARF előző elnöke dr. Dana McLean Greelev (USAJ mondta: " A
vallás a. megújulást szolgálja ... meg kell mutatni az
utat egy új korszakhoz, és leladata, hoay békét és
testvériséget követeljen ... A liberális vallásnak kiilönösen ebben az irányban kelt haladnia. Feladatunk
az kell és kellene, hogy legven, hogy mindenkit szeressünk . .. még akkOr is, ha gyűlöljük a búnt és az erő 
szakot."
A nemzetközi vasárnap eg1l olllan alkalom, amikor
gondolnunk kell Szövetségűnk gazdag programjára, és
hogy ebben az évben is mindent elkövesriink, ami
erónkbd l telik, hogy elősegllriik a nemzetek közötti
megértés szellemét, "a megbékélés hatalmas feladata
az, hogy a fegyvereket ekevassal heiyettesl/sük, hogll
a gonoszt a jóval legvózzük, és hOOll a jóaka rat áraszsza el a földet, ahogy a viz a tengert".
"A mi igánk könnyű, és a ml terhünk gl/önvörűsé
ges."

AZORSzAGOS

ANAcs ŰLÉSE

Az Orsloágos Béketanác.s január 28-án a Parlamentben tartott ülésén tudomásul vette az 1976. évi munkáról szól6 beszam.oI6t, mely hangsúlyozta, hogy az 1976
októberében, Budapesten tartott Fejlődési Világkonferencia a nemzetközi és a magyar békemozgalom kiemelkedő eseménye volt. A besz(lmoló megál!apította,
hogy: "A magyarországi egyhá7.ak, a korábban kialakult gyakorlat szerint kapCSOlÓdtak be az Országos Békelanács éves munkaprogramja célkltúzéseinek mes.
valósItásába. Az egyh67.nk vezetöi és papjai, a hivők
mind szé:~esebb körben vesznek részt a békéért folytatott kuzdelemben. Az egyházi vezetők törekedtek
arra, hogy a fiatal papokat ls fokozottabban bevonják
a békemunkába. A nemzetközi tanácskozáson részt
vevő magyar egyházi személyiségek aktiv közreműkö
dése (okozott figyelmet, elismerést váltott ki."
Sebestyén Nándorné főtitkár v[lzolta az 1977-ik. esztendő fontOll.lbb feladatait. Ezek közül kiemeljük a Bé.
ke és Barátsági hónap célkitűzései közül a május 4-én

II Parlamentben tartandó megnyítóülést, továbbá a követkewket:
Az Országos Béketanács szeptemberben Országos Békekonfercneiát hív össze a nemzetközi békemozgalom
időszerű kérdéseinek megvitatására. OktÓbe~':I ünnep!
ülésen emlékezik. meg a Nagy Októberi SZOClahsta Fo~
radulom 60. évfordulójáról. Végül támogatja a Béke-VI·
lágtanács Által javasolt kulturálJs évfordulÓkrol való
megemlékezéseket, köztük novemberben Ady Endre
születésének 100-ik. évfordulóját.
Az Ors7..lÍgOS Béketanács részletesen kidolgozott .munkuprogramját a hazai egyházak ls támogatják, ak~knek
nevében a januári ülésen dr. Cserháti József pécsi megyepüspök. szolalt fel.
Az Országos Béketanács munkáját támogatva, Helsinki szellemében kés:.<ülódünk az 6sszel Belgrádban
tartandó beszámolóra, mely reményünk szerint elórelépest Jelent a 'béke útján.
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"Oj típusú kapcsolatok"

,

MIKLÓS Il\-IR E Á LLAMTITKÁ R CIKKE

Erdeklödó örömme! olvastuk Miklós !mre államtit:
kM a ... Allami Egyháriigyi Hivatal elnökének elemzo
cikkéL a Vllagosstig c. fOlyóirat januári számában. AIlamunk és egyházaink viszonyának alakulásával foglalkozik és azt hiszem, nem lesz érdektelen fontosabb
pontj~lval hiveinket is megismertetni,
..
Közismert _ mondja ti szerző - , hogy napJamk.ban
kéi világnézet gyakorolja a legkite~jedtebb h3:tá.st a szé-

les tömegekrc világszerte: a marxLzmus-lemmzm~ és
a különböző vallások." E tény szük.$égessé teszi VI~Zo
nyuk figyelmes vizsgálatát és a ... adódó eg~üttmúkö.dés
gyakorlati Jehetóségeit. A gyakorlati lehetóségek VlZS-

" ... ~ ke~1 látn~nk, ~~gy az
alapvetö világnézeti ellentétek k izárják a fJlozófial konvergencia lehetőségét. A kommunisták n.em mondanak
le tudományos világnézetük terjesztésérol, de azt sem
kívánják hogya keresztények ne gyakorolják vallásukat.' ViS7~t a gyakorlati összefogás a sürgető életké~dé
sekben parancsoló szükségszerűség ... " Két veszelye
volt és van e gyakorlati összefogásnak : . .. "Egyrészt
látnunk kell hogya vallásos ,hitet politikai eszközként
igyekeznek felhasználni a szocializmus és .haladás .~l
lenségei; a marxistáknak, szociallstá.knak ~~o~~ :~zu~
telenül tudatosítaniok 'kell, hogy az Ideológiai kulonbözöségek, ellentétek adminisztratív és politikai-ha.talmi
eszközökkel sohasem oldhatók meg." Ezek a reális tapasztalatokból kiérlelt axiómák teremtik meg alapját
az új típusú kapcsolatoknak.
Ezután rátér az elnök a Magyar NépköztársasAgban
élő egyházak helyzetére. Elmondja, hogy két alapvető
jogi dok.umentumra épül fel Magyarországon az egyház
és az állam kapcsolata. Az egy~ a MQgyar Népköztársaság Alkotmánya, amely különválaszt ja az egyházat az
államtól, és biztosítja az állampolgárok lelkiismereti
szabadságát és a vallás szabad gy·akorlásának a jogát.
A másik jogi dokumentum az állam és az egyes egyháZaK között létrejött egyezmények (1948 és 1950 'k özött),
amelyek meghatározzák azokat az elveket és kereteket,
amelyek az állam és az egyházak közötti kapcsolatok
rendezett voltát biztosit ják. Az 1951. évi I. törvény alapján létrehozza Népköztársaságunk az Allami Egyházügyi Hivatalt, amely intézményesített biztosítéka a két
jogi dokumentumtian lefektetett elvek megvalósításának. Igy alakultak ki az új tip usú kapcsolat lehetőségei
az állam és az egyházak között, egy Olyan kapcsolaté,
ame!y .szem e!ő~t tartja, " ... hogya fő választóvon.:~:l a
szoclahzmus ep/tése során nem a hi vők és nem hivők
közölt, tlanem a szocializmus hívei és ellenségei között
húzódik." Miklós Imre tömör áttekintést ad ezután az
egyház és állam kapcsolatának fejlődéséről, majd a mai
h.el~zet felvázolására tér át, amelyet így jellemez: "Sza..
cmltsta társadalmunk fejlódése és erősödése konnányunk következetes politikája lehetövé tette és elősegí
tette, ho~y az egyházak a Magyar Népköztársaságban
meg~aláIJák. helyüket." " ... Ma a helyzet konszolidált
és kLegye~SulYDZ?tt ... <; Hazafias Népfront keretében
az egyháZI vezetok, lelkeszek és a hivó egyének is lehetőséget kapnak az aktiv politikai és közéleti tevékenygálatakor _

folytatja -

ségre, a társa~~lmi kérdések megvitatására." " .. . Szám~ ~ly.an terulete van életünknek, ahol az egyházak
P07.Lt~V szerepet játsUtatnak a sZOCinlista társadalom_
ban Is:.-igy a béke védelmében, a SZOCIalista tartalmu
n~~ze.tl egység áPOlásában és er6sltésében, amelyhez
kUlonösen hozzát~rtoZik, a bizalom légkörének >kialakí_
tása, a társadalnu és személyi tulajdon védelmében a
humaniZImus eszméinek terjesztésében, a nép szeretetében, a munkában való helytállásra 'buzditásban a búnözés elleni harcban, a nemzet haladó hagyományainak
és kulturális értékeinek ápolásában (pl. a múemlékek
védelmében, az egyházi tUdományos gyűjtemények gond ozásában, a történelmi kutatásokban)." Beszél a továbbiak során a magyarországi egyházak nemzetkÖZi <tevékenységéről általában a helsinki dokumentumok helyes értelmezését illetően. Végül rrn~ál1apitja azt is,
hogy "Államunk. természetesnek tartJa. hogy a szabad
vallásgyakorlás nem korlátozódik a liturgikus cselek~
ményekben való részvételre. Az egyháza.kkal kötött
egyezmények többek közö1-t meghatározzák azokat a
kereteket, amelyeken belül az egyházak az ifjÚSág körében tevékeny.kedhetnek. Az általános iskolákban és
gimnáziumokban fakultatív alapon hitoktatás [olyik.
Ezenkivül a templomokban katekézist, szentírásmagyarázatot, bibliaórát, gyermek-istentlszte1eteket tarthatnak, és tanfolyam keretében elókészíthetik az első áldozásra, bérmálásra, konfirmációra jelentkezóket, valamint a jegyeseket. Az egyházak sajtója, könyvkiadása, a
biztosított teológusképzés, az egyházi középiskolában
fo lyó oktató-nevelö munka az egyházak sokféle tevékenységéról tanúskodik." A múlt és jelen taglalása után
a jövő felé is vet egy pillantást az Egyházügyi Hivatal
elnöke: "Az eredményeket véleményünk szerint nem
azáltal lehet megszilárdítani, hogy csupán ragaszkodunk hozzájuk, hanem azzal, hogy az elért eredményekre támaszkodva, új célokat tűzzünk a nemzeti és
nemzetközi összefogás elé, amelyek szllárditiák az eddigi eredményeket, és tartalmat adnak újabb összefogáshoz."
Eddig az idézetek, és én azt hiszem, ennél többet nekünk sem kell mondanunk. Az első időszak bizonytalankodó rendezódése után Unitárius Egyházunk is megtalálta helyét társadalmunkban. Egyházunk tagjai tehetségük szerinti aktivitással vettek cészt szocialista
társadalmunk építésében. A béke biztosításának egyér·
telmű az igénye unitárius híveink életében, dolgozzanhk érte itthon, vagy ny.i\atkozzanak. meg külCöldön.
Megtanultuk azt is, hogy bár hitelveink a világon szerteszét éló valamennyi unitáriussal Ö5Szekapcsolnak, fel·
tétlenül igényeljük gyakorlati erkölcsi normáinkban az
igazságosabb és magasabb rendű társadalom kiépítését,
és ide tartozunk ehhez a földhöz, ehhe? az életfo~
h:oz. ehhez a virághoz. Kulturális értékeink megbecs~lé
sében pedig őszinte örömmel és boldogsággal veswnk
részt. Azt hiszem, az egyházak csak hálásak lehetnek
Miklós Imre egyértelmű, tiszta, elemző beszédért.
Szász J á nos

Dr. Kovács Lajos püspök látogatása
l?r. . Ko vács LajosJ a Romániai
Unltánus Egyház püspöke tavaly
novembe\" második felében hlvat<tlos
látogatást tett Budapesten felesége
tflI:saságában. Korai lapzártánk miaU
mult számunkban ezzel kapcsolatos
szolgálatai ról csak most számolhatunk be. Megérkezésekor a pálya_
udvaron a püspök és dr. Gt,/arrnatht,/
LászlÓ r6gondnokhelyettes rogadta.

Nov 13-án délután r észt vett a budapesti gyülekezet Nagy Ignác utcai
összejövetelén, ahol felszólalt, és külön köszöntötte, mint egykori székelykeresztúri véndiák, a gyülekezeti
összejövetele n jelenlévő, Magyarországon élö keresztúri véndiákokat.
Dr. Kovács Lajos püspök a püspök és fögondnok kiséretében látogatást tett Szamoskllz! István Duna-

melléki református pi.lspöknél, a Zsinat alelnökénél, D. Káld~ Zol~.án
evangélikus országos elnök-pi.lspoknél dr. Ka cziba J ózsef római katoliku; püspök nél, aki a katolikus intézmények országos felügyelője.
Straub Ist ván, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyett~e.. fogadta dr. Ková cs Lajos püspokot, s
vele hosszasan elbeszélgetett.
UNJTÁBItl'8 'LFl' 3

Nov. 21-én délc16u dr. Kovács La.05 püspök prédikált 3 Nagy Ignác
~t~aj templomban, majd dé~\ltún 6
órakor a Hógycs Endre utcaI templomunkban megkeresztelte rokon.a,
Kriza
Dániel
mérnök
nC~yedLk
ermekét. Az ezt követő DáVid Fc~nc cllIlékiinnepélyünkőn ,;gyházunk nevében BartÓk Bé.!a fogandnokunk köszöntötte. Az unnepélyen
dr. Kovács Lajos püspök emlékezett

meg egyhÓ7.nlapitó, mártfrhalált halt
elso püspökünk, Dávid Ferenc életmüvéról.

Dr Kovács Lajos püspök hivatalos
látog'atása ápolta és erósítetle a két
egyhlÍz között mindig is fennám és
fennálló testvéri jó kapcsolatokat.
D A VID FEUENC
D r. Kovács Laj os püspök m egem lékezésének betejező és értek eló r é-

szét az alá bbiakban közö ljük.
A reformáció legnagyobb erdélyi

•

személyiSégének, Dávid Feryncnek
soha el nem muló, nagyszeru, érdeme mindenekelŐtt az, hogy évw:edek
nehéz vivódása! értelmével, hitével
es lelkiismereté~el folyatott küzdelmei után, lsten legdrágább ajándékában részesiHt: meg/aid/ta Jézust,
az embert! A vallásos fejlődés különböző szakaszain áthaladva, végre, élete legszentebb, legboldogabb
elményeképpen találkozott Jézussa/,
a názáreti emberrel, a magasztos
egyistenhit és legmagasabbrendű erkölcstan hirdetőjével, hordozójával
és megvalósílájával, akihez nem
imádkoznunk, hanem akit követnünk kell, akinek lényege volt az
az isten- és em6erszeretet, aki egy
eszményi világról, az lstenországa
megvaldsulásóról ólmodott, ahol van
napsugár, összhang, megér/és, békesség, jóság és megbocsátás, egyszóval
szeretet, Istennek tetsző, Jézus-tanítvónyhoz me/tó élet.
•
Dávid Ferenc egyik legfőbb jelleT/tvonása az igazság utáni olthatatlan

szomjűsdga

volt. Rendületlenlll hitt vid ~'erenc ti~ztán elméleti ember'
az igazság legyőzhetetlen erejében. ha kizárólag a: értelem uilágánói
Bízott abban.. horlll a Szentlélek su- vet fel érdekn hitbeli kérdéseket. 5
galmazásának segitsé{1ével, a Btblia ha ~~okhoz csak elméletile{1 ragasz_
és hittételek fáradhatatlan tanulmá- kodik, egészell biztos az. hogy a
n1lozásával, valamint a józan én mártir80rsot nem vállalta volna, Ha
fegyvereivel, tehát a humanizmus és pedig az utódok egyMza/apítójuktól
reformáCió eredményeinek összehan- csupán ezt a szellemet örökölték
golásával fokozatosan képes lesz el- volna, nem vállalták volna az évszájutni az igazság teljesebb ismereté- zados szenvedéseket, megbelyegzese_
hez. Mihelyt egy meggyőződése sze- ket és meoaláztatásokat, es nem lánrinti tisztultabb felfagóshoz elérke- go/ bennük időről idöre diadalmasan
zett, annak gyakorlati következmé- a hitükhöz való önzetlen, bátor önnyeit is hős /elekkel, becsületes tudatos ragaszkodós.
'
nyiltsággal a maga számára levonta.
Az elmondottak alapján meg kell
Gondolkozás nélkiH kész volt gaz- állapitanunk a következőket: Az
dag jövedelmú állásait otthagyni, és unitárius egyMznak és a hívő unimagát a bizonytalan jövőre bizni, tárius embernek e{1ész történelme
csakhogy az igazság utáni nagy folyamán az volt es ma is az a hiszomjúságát kielégithesse, és háborgó vatása, hogy
lelkiismeretét megnyugtassa. ts a
1. szenvedélyesen, egész lelkével.
sok keresés és lelkt küzdelem után minden nemes erejével és áhítatával
megtalált igazságért kész volt életét keressen, kutasson több igazság es
is odaáldozni,
11agyobb Világosság után;
. Dávid Ferenc jellemének másik
2. hogya lelkiismeret szavára és
sajátossága a mások nézetei iránti ililetésére támaszkodva, (1. tudomány
türelmesség és . mérséklet volt. Tény eredményeit, a fejlödés adottságait
az, hogya Dávid Ferenc nevéhez szem elölt tartva, és elismerve, élje
és az általa alapított u.nttáriu~ egy- a maga buzgó, öntudatos vallásos
házhoz nem tapad vér és kő/my, életét;
amelyet a vallásos türelmetlenség /aJ. hogy az egyházóhoz való hűsé
kaszt; ebben a tekintetben minden- ges, tántorítliatatlan ragaszkodása
esetre kiállotta mind 0, mind az mellett megbecsülje és tiszteletben
egyház a jézusi értelemben vett ke- tartsa más egyházak hitfeifogását és
resztényi
követelmény
!örténelmi éleuzcm/eletét, és gyűlőlet, elfogupróbáját. A legnehezebb helyzetek- latlansóg nélkül, jthusi szeretettel.
ben sem nyúlt a legkényelmesebb Dávid Ferenc tanításainak szelleméeszközhöz, az erőszakhoz.
Pedig ben viseltessék azok "iránt is, akiknyulhatott volna. Voltak évei, ami- kel a lényeges hitvallási tételek érkor döntő befoiyást tu.dott gyakorol- telmezésében nem ért egyet, azt a
ni a fejedelem és a főemberek cse- jézusi követelményt tartva szem
lekedeteire. Neki azonban .az volt a elótt, amit Dávid Ferenc is oltlan
leg.wlyosabb,
egyetlen
fegyvere, erőteljese n kihangsulyozott, hogy mi
hogya puszta szellem erejével har- mindannyian egy Atyának, a gondcolt és mint Jézus igazi tanítványa, viseló Istennek vagyunk gyermebüszke mozdulattal dobta el magától kei'•
4. hogy alázatos, diadalmas hittel.
az erőszaknak még a gondolatát is.
Az tény, hogy a Dávid Ferenc ál- de ugyanakkor mély, tiszta humatal alapitott unitárius egyhái hit- nizmussal adja meg Istennek, amí
tani feLfogásában a józan észnek Istené, és az embernek, ami az emfontos szerep jut, de az a vallásos beré' hogy szol{1álja. szeresse, áldja,
érzés
bensőségességét.
tisztasáaát, dicsŐitse Istent, és teljesítse az emőszinteségét és mélységét al legki- ber, minden embertárs iránti legfőbb
sebb mértékben sem érinti. Ha Dá- j"ézusi parancsolatot.

AZ OKUMENIKUS TANÁCS ELNOKSEGI ULESE
Reformátusok Lapja. és az nikus Tanács tagegylitizává vált, a
Evangélikus tlet egyforma szövegű Magyarországi. Szerb OrtodoX Egybeszámolót közölt, melyet teljes szö- ház mint vendég, az Unitárius Egyvegében ótveszünk az alá.bbiakban: hóz pedig mint megfigyelö ves=
részt az ÖkumenikUS Tanács mun1916. december 20-án ülést tar- kájában. Ennek megfelelően ft Matott az Ökumenikus Tanács elnök- gyarországi Román Ortodox Egyhásége. Mint Ismeretes. nl. Ökumeni- zat dr. Mészáros Tivadar püspöki
kus Tanács korábban úgy határo- helynök, a Mntyarországi Bolgitt"
zott, hogy ~épéseket tesz az ökume- Ortodox Egyházat Jordan Mitzav
nikus együUm\1ködés keretének bő fölelkész., a Magyarországi Szerb
vitésére, olyan feleke~etekkel, ame- Ortodox Egyházat Vujícsics Dusán
lyek előzőleg nem voltak tagjai az püspöki helynök, az Unitárius EgyÖkumenikus Tanácsnak.. A Magyar- házat pedig dr. F"erencz József püsországi BoJglir és Román Ortodox pök kéviselÍe az ülésen.
EOyház az e{1yházföhatóságila{1 illeDr. Bartha Tibor püspök. az
tékes Szól!al, illetve Bukaresti Pát- Okumenikus Tanács elnöke áttekinrlárkdtus e{1yetértésével az Okume- tést adott a Tanács évi munkújúA

" U Nl'rA IUUS f LET

ról. A 7/ökumenikus helyzet értékelése során hangsúlYozta: a Tanács
tagegyházai az elmúlt idősza'kban
is konstruktív szerepet játszottak a
nemzetközi egyházi életben. Jelentős el"óforrás ehhez a szolgálathoz a
hazai ökumené egysége, s ~z Ökl:!menicitás alyan
értelmezese es
gyakorlata, amelynek s~ellemé~n a
a tagegyházak kölcsönosen e~.sme
I'ik megbecsülik egymást, épulnek
egymás hagyományai és értékei állal. Ehhez párosul az a teológiai
munka amelY az egyes felekezetekben kÚlön és az Ökumenikus Tanácsban közösen egyaránt folyik.
Eme ökumenikus aktivitás felé amelyet teo lógiai ténye",ók motivál-

•

,
nak. s amelynek II

nak tagegyházaitÓl teológiallIlg, er- ügyének cl6moz<Htúsá.ban áll
tllgCgyh{t7.akér~~ kölcsi-szellemi,
anyagi támogatás- é/j vár rá.

, _' ....." " mcnikus Tanács l'é;>Z . bun és személyes közremüködé!lben
'-"'~
egya ránt,
szilá rd kerete k e t bIztoSIt kap. Rámutatott 31'rl'l, hogy mind u
II magyar állammal kapcsolatos
béke_világmozgalom, mind a KBK
korrekt jó vis;wny egyre n,aelőtt nagy lehetőségek állIlnak, A
gyobb figye](>ITl és c!isme,rés nyIlKBK munkáját illetően kiemelte a
vánul meg nemzelkÖ1.ilcg IS .~ test- teológiai fáradozások jelentŐ6égét és
véregyházak részéről. KOIönosen II fontosságát, hangsúlyozva, hogy toharmadik világ" és az iU ~16 clP'is nagy szükség van a béháw.k érdeklődése fokozódIk mUl- vábbra
kemunkára a világ keresztyénei kö·
den olyan ol'liz,ág Iránt, amely .?em zöt1 hogy a keresztyénség maga is
volt gyarmatositó, s II magyar oku- hatékony békeerővé válhassék. Kümene iránt, amelynek II gyakorlatában II teológiai fáradozások mellé 'lönösen fontos ez azoknak a viszpárosul a haladó célokat . támogató szaéléseknek a láttán, amelyek soswciáletikai állasfoglalás IS. ~ ,ma- ran a keresztyénséget, bizonyos kö rei, megkísérlik szembeállitani a
gyar ökumené örömmel űdv?zh az
EVT-n belül az olyan fejlődést, társadalmi ttaladással. Az egyhá~
amelynek irányára egyre inkább ,az ;r.akra pró'fétai SZOlgálat vár. De
jellemző, hogy az evangélium lm: meg kell szabadítani a prófétai s7.01detése, II Kl'isztusban nyert lelki gálat fogalmát attól az egyolda!ti
ajándékok a keresztyenséget az vonástól, amely az , utóbbi nemzehozzá, s
emberiség
szolgálatára
indítják. dékekben kapcsolÓdott
Nem hagyható figyelmen kivül az a amelynek jegyében egyesek igyenagy lEihetőség és felelősség, amely keznek arra az ad hoc társadalaz egyházak előtt úll a béke, a tál': mi-polit ikai kritikaL'a szűkíteni a
sadalmi iga7.ságosság, az európm próféta'i szolgála t tartalmú l, ame~
biztonság és együltmúködés, az eny- Iyet az egy'ház alkalmilag gyakorol.
hü lés és II les?,erelés ügyének szol- Az egyhá zak prófétai szolgálata
gálatában, Annál is inkább nagy :.l sok!k:al inkább abban is áll, hogy
felel ősség,
mert vannak egyházi el'őt és támogatást adjon az embekörök, amelyek még mindig a hi- riség ügyét előbbre vivő társadalmi
degháború s~llemében tekintenek kérdések'hez és ezek megoldásához.
a szoclalista tál'$adalmi berendez- Rendkívül fontos a keresztyének
kedésil ol'szágokl'a és az ezekben szolgálata abban a tekintetben, hogy
élő
egyházaolo1l'a, Az Ökumenikus segítsenek az enyhülés fogalmát
11anács tagegyházai a jövőben is tartalommal megtölteni olyan értehozzájál'ulna'k II hidegháború leküz- lemben is, hogy a keresztyének vidéséhez, és fokozzák el'öfesziléseiket lágszerte egyre jobban megértsék
az ökumenikus együttmilködés te- és képviseljék: az enyhülés és a
Mi leren az emberiség békéjének, a béke minden ember érdeke.
társadalmi haladás és igazságosság
Igen jelentős a szolgálata a KBK
ügyének szolgálatában,
mozgalmának különösen a "harmaAz elnöki előterjesztés vizsgálta dik világ" teMiletén, ahol döntő
azokat a lehetőségeket, amelyek se- fontosságú a békének és a társadalgitségével böviteni lehetne a párbeszédet, az ökumenikus együttmükö- mi igazságosságnak az összekapcsodést - ahol különböző okok miaU lása, amit a KBK kezdettől fogva
nem tagsági a'l apon és teológiai kér- képviselt. A "harmadik világ" népe i
déoiekben, ott a szociáleHka, il kézzelfoghatóan meglapasztalhatták
humanltálius és hazafias célkitüzé- a KBK és többek közölt a magyar
sek tel'ületén Olyan hazui felekeze- keresztyének támogatását pl. az Aftekkel, amelyek nem tagjai az Öku- rika-vasárnap gyüj tési eredményeimenikus Tamicsnak.
ben. A "har.madik világ" kel'esz lyéDr. T ót h Károly, il Keresztyén nei új, má~fajta orientációt keresBékekonferencia főtitkára tájékozta_ nek, mint amilyennel l·égebben, a
tót taL'toU a mozgalom munkájáról. gyal'ma tos ítás és a sokszor azza l
Bevezetőül nagy elismeréssel szólt összekapcsolódó m isszió idején renarról a hozzájárulásról, amelyet 11 delkeztek. E z nagy fel elősséget I'Ó a
mozgalom a magyaL' ökumené, II keresztyénségre. Hasonlóan ahhoz a
K BK magyar regionális bizotl$ágé.- sWlgálathoz, amely a
leszerelés
• •.

előtte

Biztató jelen~ég, hogy u világkeresztyénség körében erősödnek azok
3 katolikus és nem katoli'kus hangok és megnyilatkOzások, amelyek a
leszerelés mellett foglalnak állást, s
szorgalmazzák a keresztyének foko:-.ottabb szolgálatát a leszerelés érdekében. A keresztyének egységes
flllásfoglalása óriási erkölcsi támogatást jelentene a leszerelés ügye
mellett.
A

il

"';"k~;';

m\lnkájat, hogy
a
a mélyebb teológiai összefüggéseket, amelyek az emberiség
és az egyházak, il keresztyénség
egysége közölt vannak, A KBK fő
titkára végül táj!ikoztattll az elnökség tagjait az ötödik Keresztyén
Béke-Világgyülés 1978-ra tervezet t
összeh!vásának e l őkészületeiröl.
Az Ökumenikus Tanács vezető
testülete ki fejezte azt a készségét,
hogy miként eddig, úgy a jövőben
is minden támogatást megad a
KBK munkájához.
A Tanács munkájának és az ökumenikus helyzetnek a megvitatasa
során felszólalt D. Ka/dy Zoltdn
evangélikus püspök, aki rámutatott
az erök összponlosításának szükségességére. Palo /ay Sándor elnök a
Szabadegyházak Tanácsa tagegyházainak az ökumenikus együttműkö
déssel kapcsolatos 'aspektusait hangsúlyozta.
Dr. Prőhle KárOly ökumenikus
főtitkár bemutatta az elnökségnek
az 1976. és 1977. év i ökumenikus
naptárt, valamin t az Ökumenikus
Iroda, a Teológiai Szemle és a német és angol nyelven m egjelenó
sajtószolgálati folyóirat (Hungaria n
Church Press és Ungarisc her Ki rch.licher Nach.rich.tendienst ) 1977. évi
kö ltségvetését, amelyet az elnökség
elfoga dott, valam int beszá m olt az
Ökumenikus Iroda működéséről.
A
napirenden szereplő ügyek
megt.ál'gyalása után az ülés ÚlCZkovszk! János bapt ista elnök im ;;ídságával ért véget.
Dr. A, Z,

Kazinczy és Bölöni Farkas Sándor barátsága
~ aka~ Elek szerint Farkas SándOr Kazinczynak kő
szonheti, hogy a7. erdélyi közszellem alakit.ásában jeles
nevet vívott ki magának. Az elmélet és a tudományos
Ismeretek, az erős nemzeti érLés, tiszta magyar jelle~ s csaltnen:' ábrándos hOTlliU!I"'Ctet, a magyar nemze ll nyelv és Irodalom il"ánti hű l'ag.aszkodás' ezek a
S7.enl kincsek Kazinczy nagy lelké nek és lelk~ltő bar~tságáMk sikerei és b')'Űmölcsei. Honnan ered K azinczy és Bölöni Farkas Sándor bal.átsága?
Ka7.l.nc:q hgyelmét Döbrenlei hívja föl FaL·kas Sán-

dorrll egy 18 15 augusztusában irt levélben,. mint három el-délyi fölfedezett ifjak egyikére. {gy Ir e levélben Döbrentei Ka7Jnczynak FarkasTÓl: "~. ~apok:b~n
külde egy dialóg\lst DeciuS" és Brutus kozoU., me Y
excellens. Kolozsvál"ot~ megk.apom tőle ~ ~észet, s
veled közleni fogom. Szeresd, kérlek a.ddlg IS, ő lángol él"Ctted." Benkő Samu srerint az ahg ~O éves .k~
dő irót e levélre fogadjo Kazinczy baráOául. (Bölonl
Farkas SándoI·; Utazás t-A m el'ikában. Bukares~, l.~~~~
Ekkol· iI'ja Kazinczy Farknsról, hogy ,.ha nemzetu
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nek 10 Ilyen fia volna, Iitteráturánk n?gy fényben
togna ragyogni", s fogalmazza meg egy KI~ Já~osnak
fmzett levélben a sokszor idézett sorokat. "Llttera~. ánk bllXlnyosan elé fog menni. Erdélyben egy Bő
I~ Farkas Sándor nevelkedik, annak nagy remény-

Már nem gyerme~, Vet s e még rossz, de
prózáj~' kimondhatatl~ul ~p. Nekünk ebben S~il

ségé

lerUnk nevelkedik, s ugy hlSZel1l, nem lesz Schiller
manqu é" .
•• k~tt é1'-A meglehet6sen szűkös visz~myo", u-.v . o Far"""s
Sándort Kazinczy ajánlja az ld. Wc -eléJ?Yl pártfogá-

rllbok irására ös:r.tönzi, azt tanácsolja. hogya ford!.
tásokat csak stilusgyakor latnak tekintse !il az eredet"
munkákat is elei,:,te átnév alatt adja ki. nehogy ké-I
sőbb szégyt;nke~~. ~ljen lU".ok miatt.. Figyelmezteti
hogy tanulJon gorogul, s olvnsgas'a Homert és Xe:
nophont. E .~ó . tanácsokat Farkas 1815. nov. 16_i vála_
s:r.ában .k~m meg, Igy Irván : "Leveleid kincsek nekeT, ml.nt ~ .szent városból hozott vándornak az idve.
~~~." rehquláJ3. Intéseid mindennapi reguláim lesz-

Kazinczy és Farkas Sándor közötti első személyes
sába, aki őt mindennap as~talánáI látJ,a. Ezzel találkozásra 1816 nyarán kerül sor, Kaz.incz.y erdélyi
dr Kiss El"llÓ szerint - Ka.zmczy több lót tett Faruba:zás.a alkalmából. E találkozás IcvefÖJeg hat Fa _
ka~nak, mint szokásoo dicséreteivel, melyekkel if:joni
kas •Sándorra. ~á?öbben, hogy méltatlan a mú:ZS%k
w
számypr6bálkovhait elhalmozta
t.áru-S'[!~ra.
AddigI lángolását hiúságnak látja, s basl.:szanko<hk, hogy erre már előbb nem jött rá. Ennek
Kazinczy és Farkas Sándor között 18IS-11-ben suru
következményeképpen megritlrulnak Farkas Sénd _
levelezés
folyik.
nak Koazinczyhoz írt levelei. Far'kas elóbb lUStaság~1
Kazinczy
már elsQ. 1815. aug. 29-i ";~
nem válaswl Ka:zinc:zynak, s hQSS:"tú hallgatása széJobbot nyűjt Farkias Sándornak, s , .
;'-ii;: gyenérzést
kelt föl benne.
el. Ko vács Lajos miskolci tanár ("Bölöm Fa~k.as ~
dor viswnya. Kazinczyhoz") e visronyrol azt IrJa, hogy
. Kaz:jnczy kéthónapos erdélyi utazásál könyvben
Kaz.inczy Bölönit oly szeretettel kapcsolta magához,
IdvállJa megörökíteni. A könyv kéziratát megküldi
mint barátai közül egyet sem. Két egymással mélyen
- vélemén:rezés vég.ett - erdélyi barátainak. Gál Kerokonszenvező lélek találta itt meg párját. Benne az
lemen szennt (~8ZJ.nczy és Bölöni FarIGLs Sándor.)
öregedni kezdő veterán író -:- mondja· Ko.yács-. -:-: maFarkas ~ndor IS kap egy példányt, aki sérelmezi,
gát mintegy megújhodni látJ<l:o. s eszébe J';lt lfjuság~,
hogy KaZInCzy kérése ellenére is a kéziratban föltün_
amelyben ei is ilyen magasbatörő lélekkel mdul a VItetI vallását, s úgy Ir Döbrenteihez való viszonyáról
mintha ő koldulta volna lá munkájának az Erdélyi
lágba. A rajongásig szereti, s eképpen ír neki: "f~e
barátom, te vagy az én egyem. Ezt éreztem én, rumMúzeumba való fölvételét. Bár Kazinczy Erdélyi Utakor első levelem hozzád repült, mid6n téged ama hézásában tekintetbe veszi Farkas ésZlevételeit, s az őt
zag mellett is, amelyet közöttünk a kor teszen, nem
érl.:ékenyen érintő részeket! kihagyja, az előbbi figyel_
melIens:ége kettőjük eJhidegülésének második oka.
úgy tekintett.elek, mint barátom, aki engem szeret,
s akit én szeretek, hanem mint társamat." Arra figyelFarkas Sándor Kazinczyhoz írt 1826. október 22-i lemezteti Farkast, hogy keveset olvasson, de gonddal,
velében azonban egészen új hangot üt meg. Nincs
és .9Oha nem középs 'eru irók firkálgatásait."
~e~e szó, költői elhivatottságr61. Beletörődik a politikaI pályan való maradásba, bár tudja, hogy itt sem
Jakab Elek "magyar írók királyának" kikiáltott Ka fog el6haladni. 1827. október 9-én egy barátjához írt
zinczyja ekkor kezdi meg tudományO&Ságunk számára kis birodalmát meghódítgatnl, írói és olvasói né- • levélben megemlíti, hogy a tél és a tavasz folyamán
Kazinczyval politikai tárgyú levelerest folytatott, ki
pét összetoborozni, de Jancsó Elemér szerint (Bölöni
t9le EI·dély törvényeiről, politikai és statisztikai álláFarkas Sándor, Nyugateurópai utazás. Kolozsvár.
1943) Kazinczy azértj örvend Farkas barátságánalo, mert
sa felől érdekIődötll. Ebben a levélben Irja: "Sokszor
elsajnálom magam, mint egy idegen elsajnál,hatna vahíveinek rogyó táborát új és lelkes rro-harcoss"al vélakit, hogy mely messze !:értem attól, amihez vonwli vele gyarapítani. Farkas rajongó szavai méltán ledásom és több talentumom volna, mint amit napongyezgették hiúságát, hiszen a nyelvújítási harcban
ként dicasterialismusból már az ambitio által meg_
éppen ezekben az években éri a legWbb és legrosszabb
fogatva cselekednem kell. Napokig, hetekig alig van
induIahi támadás. Egy levélben így is Ir Kazinczy
üres ól·ám, hogy ist.€"r..Jnnek éljek, s akkor is elfásult,
Farkasnaki: ..Tekints vissza azon idóre, amikor én
zsibbadt lélekkel. Már 3 év óta eltérve" régi kedvenemzetünlc írói között fŐlléptem, s látni fogod, hogy
mi volt akkor a nyelv, s mi most, hogy kellett utat
.seimtől oly tárggyal bajlódom, amelyben csuda, ha el
nem t.évesztem magam." Még néhány levélváltás, aztörnie, mennyit kellett tGmie". Majd sorait így végz.i:
tán Kazinczy úgy hal meg - l831-ben - hogy Bölö"Elsiketültem minden lárma iránt, nem gondoltam a
ni Farlws Sándor semmit sem vált be a hozzáfűzött
bántásokkal, mentem amerre az lsten vitt." Fölemlfti
irodalmi reményekből. Schöpflin Aladál· (Magyar Mű
azt ls, hogy éle~nek nagyobb részét a sok viszontagvészeti Lexikon) megállapítása szerint Kazinczy Farság emés:.r.t:ette meg s hogy ő hazájána~ inkább a
kas Sándorban egy szépérzés11 és S'repíz.!ésű embert és
gonddal készitett klasszikus szépségű darabok; fordításával kivánt hasznot hajtani , semmint eredeti alírót szeret meg, akit - GáJ Kelemen szerint - jóakakotásokkal.
ratú és szerető barátként oldala mellé állított, s átsegített a vajúdás évein. Az álmodozó Fark'as SándoITa
Farkas Sándor Kazinczy kérésére leírja életének adjótékony és egészséges zuhanyként hatott kettőjük szedigi folyását, tanulását. színház iránti sreretét, tellémélyes találkozása, mert az tehetségeinek tényleges
~t Schiller nHaramiák"-jában lecsukatását, az
korlátaira éb.esztette. Amint Jakab Elek is megjegyzi,
~a~ti 6IZ!gyenében bújdosását, s józanodása után
szulel től nyert bocsánatát. K özli Ka z.inczyval a testőr
nem láthatta kedvencét fért'iúi munkálkodásának, jeles tetterejének délpontján ragyogni. De hogy Farkas
gárdá.ba való belépési tervét, az ide való bejutás akaSándor E:szak Amerikai ulazás"-a által az irodalomdály8.L~: katonaf~ú és unitárius voltát, s végül betegségét ~s. LeveleIből kiderül, hogy a fiatal Farkas a
ban, ~orlati téren pedig E;dély ~llemének
át.1laldtásában oly jeles nevet Vivott ki magának, az
drám8.Lrodalomban és a stinját.szásban talál enyhítő
tOIT~sra. Egy 1815. október 22-1 levélben Kazinczy
Kazlncz,ynakl köszönhető.
Kelemen l\tikl ós
atyaI tanácsokkal látja el. Miközben új és eredeti da-

Díszdoktoravatás Kolozsváron
kolozsvari Egyetemifokú EgységeR Prot.estilns Teológiai Intézet
mely 1949 óta összefogja az addIgi
református és unitárius teológiai akadémiák múködését és tanulási lehet6séget biztosított'a németajkú evanA
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géUlousok részére, 1977. január 21-én
tartott ünnepi ülésen több kiváló
evangélikus, refonnátus é!; unitárius
külföldi személyiséget fogadott díszdokto rai sorába.
Az ünnepi tanácsülést dr. Rapp

Károly rektor nyitotta meg. A swkásos és hagyományos ceremóniák körott történt meg a jelöltek bemuta·
tása és a dísuloktori oIclevél átadása. A kitúmeteUek között volt
D. Káldy Zoltán, a magyarországi

• or57.ágos ~u"s P ökevangélikus e~}'hIl1.
elnöke. Csete l stt>án jUgQ51.Iá~I{l1 mngyal' és Gyenge Imre nusztnal magyar református püspökök, dr. HarringIon Donnld, a newyorki le~na
gyobb unitárius gy~lekezet vezető
lelkésze és többen mIIsok.
Az ünnepi ű1ésen r6zt vettek a romániai ortodox és protestáns e~há
zak püspökei. és Gheorghe Nenclu, a
romániai Vnllásügyi Department elnöke munkatUrsll1 kiséretében.
Az ünnepl ülésen az uj diszdoktorok megköszönték a kitüntetést. a
felszólalások
közül
kiemelkedell
dr. HarringIon es dr. Kaldll püspök
nagyhatású megnyilatkozása.
Az új dísuloktorokal dr. Papp
Lás7.ló reCormátus. dr, Klein Albert
német evangélikus és dr. Ko vacs Lajos unitárius püspök. köszöntötték.
A Vallásüg,yi Allamtitkárság kös7-öntését Gheorghe Nenciu elnök tolmúcsolta. Az Evangélikus tlet jelenlevő krónikása felszólalásút Igy ÖS7,szegezte: Az elnök "az egymás jobb
megértésének szép pillanalaként köszöntötte az ünncpséget. Az egyház-

nak v!lági szolgálata ma fontos a
társadalomban - mondottll. Ilyenek
az etikai feladatok, az egyenjogús6g
117. életre, az emberiség civlHzációja,
stb. Ökumenikus valóságban élünk
nemcsak nemzetközi szinten, de RQ_
mónián belüt is. Ebben az or.;z6grészben. Erdélyben, népi és egyh:lzi
plura!i:anusban élünk. Ennek jellem1.3 vonása a ,román ha7..ához való hú"ég a nemzetiségi és vallási kÜlönbö:r.őséqek között. A vallási ökumen.!z_
mushcn; társul a Clemolsraiikus és humanísta szemlélet, s ez az ökumeniz~
mus jeJlemzö az ortodox egyház s a
többi egyházak egymással {olytatott
dialógusára is." Itt kapcsolÓdotl Neneiu elnök konkrétan Káldll püspök
szavaihoz is, és kiemelte a diakóniai
teológia jelentöseget öku menikus ÖS7.sz.efüggésekben is.
Dr. Harrington tiszteletere külön
fogadást adott dr. Kovács Lajos
püspök és felesége. Dr, Harrington
másnap az unitárius teológiai professzorok és hallgatók elött széles
körű
tudásról tanuskodó előadást
tartott, Weiman amerikai unitárius

filowfus és teológu~ néze\.eil isme rtetve. Jan. 23-án vasárnllp. a kolozsv6ri unitárius templomban dr, HaTringtonné Szanthó Vilma okI. unitárius lelkész magyar nyelven imádkozott és férje dr. Harringion prédikált. tolmácsollls mellett. A ven dégeket az egyház nevében dr. Kovács
Lajos püspök angol és magyar nyelven köszöntötte. Budapesten átutazóban jan. 17-én - ahogyan azt dr.
Ha rringtonék előre jele:r.ték _ egyhfizunk több képviselője várta öket a
püspöki irodában . SajnQ5 e talitlkozásra, az amerikai partokon dúló viharok miatt nem kerülhetett sor
mert repül ógépük nem érkezett meg
idejében Budapestre.
Kolozs várról
visszatérőben
dr.
Harrlnglonék csak egy estét töltöttek Budapesten, amikor dr. Fer encz
J Ó7.sef püspök és felesége lakásukon
fogadást adtak tiszteletükre.
Örvendünk, hogy annak az inté;:etnek a jogutódja, ahol dr. HaTt ingtonne Sz. Szánthó VHma. tanulmányait végezte, férjét tisztelte meg a
diszdok tori kitüntetéssel.
•
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arca. S ez saját életünkben is elö~
fordul.
A testi és lelki fájdalmaknak
egész sokaságát vagyunk kéPEsclt
elviseln:i. De, ha kinevetnek bennünket, ha gúnyne~t kiáltanak utánunk, arra én.ékenyen reagálunk.
Jogás roktól 'hallottam, hogy ez okból sokan becsületsémtési pert inditanak. Mások elkeseredetten viszszahúzódnak.
A'ki Cájdalmat akar ne1ctink okoz,ni, az a gúny és csúfolódás es7.közei hez folyamodik. M€'!'t semmi se-m
fáj annyira, m int ha valaki kine~
vet. Úgy ére-zzük, hogy e fájdalom
okozása bűn.
"Valakinek se-gíteni akat'tam" mondta nekan a múltkoriban vala'ld . "Es tudja, hogyan l-eagált elTe?
Kinevetett! Es a~t mondta: bolond
vagy". Keserű vonás húzódott az
igy kinevetett és Icicsufolt ember
szája körüt.
Itt eszembe jut Pal apostol intelme: "Senki se ámítsa önmagato
Aki közületek azt hiszi, hogy bölcs
ezen a világon, legyen okttalanná,
hogy bölcs lehessen. Mel1t e világ
bölcsessége oktalanság Isten előtt".
I . Kor. 3,18. Ö, aki saját magát
annyiszor kitette a világ gún}1nicajának. dicsőítő éneket énekel az
boh".
esztelenek ről és balgákról. Szinte
Ismételjük: "A nevetés e"észsé- gyógyulási folyamatot lát abban,
ge,", erősít és átragad mflsokra is, hogy a világ bölcsességét61 ne hagym ások na k ls élet.öl'Ömet okoz. Szép- ja magát elvaIótanI.
séges adománya Istennek. Ezért neMikor Pál a világ bölcsességére
vCS$Ctek, ti embel'Ok., mindig, h a hivatkozik, alcltor ki nek-k inek a
arra alkalom adódik.
büszkeségére
és
becsületességére
De lu jelentkcz:ik a visszaélés ls utal, mégpedig az e világ srerlntleu.el az IIdománnyal: fi nevetés ből, re. A világ szerinti
bölCSl.'lSSég
mosolygúsból kinevetés és gúny Ie.~z. ugyanis azt kérdezi póldaul: Mit
Erre emlékezt.ct ft bohóc If',wmonl használ az ajándékozás? Most arra

'fupasztalatunk is igazolja, hogy
a nevetés egésT.Séges. A'hogy mondják, testünk is "rázkódik a nevetéstől". S "nevető szívről" is beszélünk. A nevetés minden ember közös ügye. Nem véletlen, hogy
a nevető gyermelmSl szóló dal a taminsi óvoda gyel1lTIek:einek kedvenc
dala. A nevető emberek mindenütt
közszeretetnek öl'TVendene1o:.
A bohócok nevetésre késztetnek
bennünket., C"lért szeretjük öket. Ha
cir'kuszba megyünk, akárcsak gyermekeink, mi felnöttek is, alig várjuk, 'hogy a boh6CQk porondra lépjenek,
I'gaz ugyan , hogy ar. arlisták, idomái"Ok, varázslók és II lélegzetelállító attL'akciókat bemutató nök között a bohóc egy va16ba'n , ..nevetsé~
ges figura" és a porond csillogó világában, mint egy csellő-botló kis
ambel'ke áll, mozog bÚ\.(ll1talOJnul,
állandó harcban még a tárgyak
rosszindul.:rtával is, de mégis úgy
tünik, 'hogy ő lát mél}'t!bbre l> határt szab a m'aguk::at kelletöknek és
az erŐSCknek. S noha a világ ugy~
nevezett bölcsességét, mint balgasagQt leleple'ú, mi mégis némileg
lekicsinylően nevetünk rajta. Talán
ezért hat mindig oly swmorunak a

a történetre gondolok, amikor a tanítv ányok reá kiáltanak arra az
asszonyra. aki Jézust a drága nárdus olajjal megkente: " Minek ez a
pazal'iás?" (János 12,3.)
Most is és légen is azok az emberek esztelenek és balgák ebben a
világban, akiknek nem az a fontos,
hogy kapnak-e megbecsülést és
hasznos-e számukra valami, hanem
az a fontos, hogy van-e mindenekfelett álló áldozatkész sziv.
l st€'nnél,
Pál, minden fordíwa van.
a világ áll'al !tinev8U!tt
és balgák a bölcsek. A
'tette Pált a vilag
minden
szemben és egy
bizonyos
ajándé'kozott neki.
Gondolok továbbá Kl'is7.tus első
ábrá1.olásál'3 a !korai keresztény századdkban, amikor keres..are fesziIett emberi testet egy szamár fejével ábrázoltak. Amit azonban Igy
gúnyolódásnak
és
csufol6dásnaic
szánk1k, az az e!ső ker:sztények
számára tükör volt, amelyben saját
magukat és helyzetüket Mtták meg.
Nevetségessé tették 6ket, min~..a a
Krisztus iránti h it lIlvarosfeJúség
lenné. Balgaságllll'k csUfolt hitültnek
azonban ok mélyebb értelmet tulajdonítottak, mint
azoknak ~
okos gondolatoknak, mel}'ek~t a Vl lág bölc..••wége jelentett. ~-aJon nem
lehetne-e ebből, amit klOeve~ek;
valamit megmutatni templomalnkb.."t'n? Jótétemény lenne.
A neve\é<;t, mint Isten aJánd~t
gyakoroljuk, és a kjn~v~ést, nv nt
az öl'(\ög nlúvél elkeruljuk. es '\la
bennünket Krisztusért és a szereUNITÁRIUS eLET 1

tetért, min t balgdkat kinevetnek, a
"csörg6sl pkál" a txx:sUlct koronájaként hordjuk, mint ahogy Kr isztus
a töviSkoronát horota. Ezt abban a
h itben {eMz(ik, h ogy az utolsókból
lesznek az el sők és azok, akik szlv-

ből

nevetnek, Isten be<:sü !e\.él"C és svájci lelkész ., . denn Laehen ist
az emberek iránli szerct.et okán ne- gcsund! c. Irása a Schweizerisches
vetnek "reggeltől e5tig".
ncformicrtcs VoJksbJatt, 1976. au!:.
19-1 szám6bnn Jelent meg, Fordí •
•
totta:
Peter Niederstein
tam lnsi
lo'lseher Ilona

-

Szervét Mihály imája a börtönben ...
,,segits m eg, Istenem, élete mnek e nehéz órájában.
Ne oltsd ki bennem, Uram, a gyertyát, Te 8'YÚJtollad
meg ad Szent M áté evangéllunlával, Te parancsoltad meg a swlást, és itélted örök kárhozatra a hallgatást. Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy a véka
alá rejtsék, hanem hogy a gyerlyabrtóba tegyék , é!:I
fé nyét vesse mindazokra, kik a házban vannak. Gondol_
kodó emberek, li vag ytok a világ világossága, nem
rejthető el a heg yen épített város, Te paranesoltad
meg, Uram: amit nektck a sötétben mondok, a vil:igosságba n mondjátok, és amit a fülbc s úgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. Jól tudom , mindezért pedig halálra adja testvér a testvérét, atya
gyermekét; és tá m a dnuk mflgzatok szíileik ellen, és
megöletik ökel. Azé rt ne féljetek tolük, mert nincs
oly rejtett dolog, ami nallfényre ne Jőne, és titok,
mety kl n e tudódnék, t s n e féljetek azoktól, akik a
testet ölik meg: han em attól féljetek inkább, aki mind
a lelket, mind a ' estet elves:ttheti a gyehennában. A tc
műved . Uram, a k é ny szer, a s:tavaima t formáló 5uo-tla t : a nyájterelő J á kób varázslata a:t ivóvlzÜDkben,
falat kenyerünkben, szerelmünk ben, szándékainkban
és minden tétova m ozdula tunkba n a:t igazságért, mely
bennünk lakozik s m égis oly távoli, és immár csak álmainkban adhatunk neki fekhelyet •.•"
Süto András: Csillagok a máglyán c. drámájiból.
l'IUehael Servetus

•

-

A negyedik amerikai hitforma
Az 19'1fl. év! Montrealban tartott IARF vi!ágkong~
resszusról hazatérőben, felesége mmel együtt meglát ogattuk erdőség közepén elterülo otthonukban dr.
Duncan H owlett nyugalmazott amerikai unitárius lel ~
készt .és ~eleségét, dr. Ca rol'lln How/ett asszonyt, aki
az .unltánus és szabadelvu asszonyok világszövetsége
elnökeként már több alkalommal já~t hazánkban is.
Dr, How/ett a nyugalom éveit nem tétl enkedve tölti
ha~em egyi~e Maine állam ismert erdogOndoZÓinak:
ak, a telep,tés és igy a környezetvédelem ügyének
ismert amerikai hirdetője.
Dr. D. How/ett ké t ige n ismert amerikai gyülekezetnek volt évtizedeken á t megbecsült lelkipásztora
e,löbb ~ Boston város központjában lev6 elsö unitá~
tiUS gyülekezetnek, és kés6bb a fováros. Wa shington
Ali Soulsnak nevezett gyülekezetének melynek m ..
néger lelkésze van.
'
S~ép kötetet kaptam t61e látogaU.$unk emlékéül
melynek angol cime "T),e FouTth American Faith" ~
a negyedik amerikai hit. A könyv elsö kiadása még
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J964-ben jelent mej:!' és megérdemelt feltűn ést keltett,
második olcsóbb kiadása pedig az amerikai unitariusok Beaeon Press nevu kiadójáná l látott napvilágot 196B-ban.
A könyv gazdag tartalmáról csak röviden néh.any
mondatban szólok. Az 19f10-es években az amerikaI
protestáns, katolikus és zsidó irók felfigyelnek a rra,
Hogy pluralizmus jelentkezett az. amerika,' val!ásos
életben. Ebben az időben kezdtek hangsulyozD1 az
írók azt hogy amennyire el is tér egymástól az amerikai pr'otestáns, a katolikus és zsidó vallási fe~o~
és gyakorlat, ugyanannyi hasonlóság is megáJlaplthato
közöttük.
.
A könyvben tárgyalt negyedikkén.t jelentkez~tt ~It
felfogás már nerr. a tömegek valláSI gyakorlatat tukrÖzi. Míg az első három a társadalom rendjébe bevetlek az establishment" vallásossága, addIg a negyedik hilr;IIogásnak sokféle gyakorlata és megjelenési formája jelentkezett. Nevezték polgári vallásossásnak. vallásosságnak általában, amerikai kultúr ..

vallásának s egyre ayakrabb!ln vllágias vallásnak,
vagy eg,ys?el·úen humnni1.musnak. Egy~térteUe~ awnban abban. hogy cnnek a negyedIk fajta vallasosságnak nincsen közös neve. szervezete, gyakorlata. ,
A könyvnek a liberális protestantizmusról szoló feJezetében a s7.enő tö rténelmi áttekintés során ?"e~
emlékezik Dávid Ferencről és Socinus Faustusral IS,
mtnt a protestantizmus fejlődő gondola tának továbbvtvÓlrÓJ.

A !:tönyV egyes .kol'ábbi úll{tflsoka l eMoló árgum e n_
tummr~. v!lgy n jövő felé m";lllltó elgondolflsnira most
hely hu'inyflbnn nem térek kl, de a ltönyvre mint az
amerIkai szellemi élei egyik Jellemző tünetére érde~
mesnek tartottam röviden a fentiekben felhivni a f'gyeImet.
l
Dr. Duncan How/ett, 37. erdő szerelmese és apolója
nemrégiben új magas kitüntetésben részesült környe
zetvédelmi munkasságáérl.
Ba rtók Bé la

NEMZETKÖZI NŐNAP, 1977. MÁ RCIUS 8.

Életünk örömei és gondjai
Dr. Harrington Donaldné, SZállth6
Vilma okl. unitárius lelkész, gyülekezetük hetilapjában, a Community NeW Hl76. novembel'l swmában a nók vas úrnapj a alkalmából
írta az alúbbiakat.
Egyik barátnőm javasolta, 41141kit.wnk baróli kört templomunkban.
Beszámolhatnónk egymósnak gandjainkról, bajainkról. "Jó ötlct" felel!em, de az ötlet valahagy
mégsem vonzott.
Elgondolkoztam
rajta, s rá;öttem, mi az, ami nem
tetszett benne: Miért akarjuk mi
örökkön-örökké c3ak gondjainkat,
bajainkat megosztani egymással?
Milirt nem mesélünk eDymásnak.
életünk örömteli eseményeiről, reményeinkröl, sikereink ről is?
Lelkészi szolgálatom houzú évei
alatt azt tapa sz /allam, hogy az emberek készséggel beszélnek problé máikrói,
szomorúságuk
okáról,

ugyanakkor ritkán keresik Ici a
lelkészt a célból, hagy örömeikröl,
jó szerencséjükről szómoljanak be.
Annak a néhány embernek az emléke, aki így cselekedett, világosan él
emlékezetemben. Sahasem fogom
elfelejteni annak az édesapának az
örömteli hangját, akinek a gyerm eke nagyon beteg volt. "Most voltunk.
az orvosnál - mandta a teleIonari
- , jó hireink vannak. Kedvező a
diagnózis, Két hónap múlva már bizonyá ra túljutunk a nehezén," Hálás voltam, s örökké hálás leszek
azért, hogy felhívoU.
Különösen
most,
napjainkban,
amikor mély aggodalom tölt el.
megmaradnak-e gyiilekezeteink, iskoláink, állásunk, most, amikor az
újság, a rádió, a tévé szüntelenül
"bombáz" minket gyilkasságok r 61,
rablásakról, háqaníkról, szerencsétlenségekről szóló jelentései ve l, mos/,
amikor 1lI6gánéletünket a körülöt-

tünk élök egye netlenkedései nehezítik, kiilönösen lontas lenne, hogy
mi mindnyájan a j6 hirek haTdozólvá vá ljunk; hogy kimuveljük
magunkban a jó hlrek iránti igényt,
vágyat, s a jó h irek terjesztő! leOlJünk, tdesanyám filazóftója ez
volt: "A TOSSZ hirt hagyd ott, ahaI
találtad, a jó hirt terjeszd a szelek
szárnyain, hogy minél messzebbre
jussanak, és minél szélesebb körben terjedjenek el." es ő ezt nemcsak mondta, eszerint élt is.
Szivvel-lélekkel amellet! vagyok,
hogyalakítsuk meg mar most ezt
a baráti kört templomunkbalz, a
Community Church-ben, ahai beszámolhatnánk
egymásnak
örömeinkről, bajainkról, remenyeinkTöl
és félelmeinkről, egy jabb jövő
iránti aggódásunkról, álmainkról.

Angolból fordította:
Szigethi Katinka.

Schweitzer Albert
ismeretlen
levele
Veröcére
,
E cimen jelent meg egy kis cikk az
Evangélikus SIet HI77. év i negyedik
számában. A lap fakszimiIében közli
azt a francia nyelvü levelet melyet
dr, Sc.hweitzer Albert. mllgyarkúti
egyko\'!, nyaralótelepünk gondnokához, Gacsér Józsefhez irI. Gácsér Jó7.sefről, ml unitáriusok tudjuk. azt is
hogy SZ€nt-Ivdnyi Ilona teológiai
ha!lgatónknak nagyapja .anyai ágon
Vá~toztatás nélkül ItöZÖljük az Evan~
gélikus Életben megjelent leírást azzal a megjegyzéssel, hogy a Schu'Jeit_
zeT Alber! békeharangot most a bud~pesti egyházközség Nagy Ignác utcia templomában örizzük..
Kevesen tudják., hogy az egykori
Nógród veröce - ma Verőce _ melletti magyarkúl! település egyik é pületében Schweitzer Albert nevével
e/latolt békeharang lalálható. Mintegy m{tsfél évtizede, 1961 tavaszán
ajándékozta a Magllarorudgi Unifd:Tius Egyhóz akkol'i üdü\őjének, a
lambare nei Nagy Doktorról elneve-

zett Schweitzer Otthonnak il feleke7.etközi bará,t ságot á'Poló IARF nemzetközi
szenvezete.
Aharangon
Schweitzer Albert neve olvasható.
Gdcsér József, az egykori oUhon
gondnoka 1965 januárjában, Schweitzer 90. szűletés7Zapjára üdvözlő leveIet írt Lambarenebe, amelyben a harang rendeltetéséről is beszámolt.
Erre a leveire érkezett néhány hónappal később amellékelt, [rancia
nyelvlÍ válaszlevél. A Grand DacteuT
négy hónapra rá, 1965. szeptember
4-én meghalt. Feltehetőleg utolsó levele volt ez tehát Magyarországra.
A levélben megkösroni a 90. 57.Ületésnapjára küldött üdvözletet. "Kiváltságnak kell tudnom, hogy még
friss vagyok és dolgozni tudok az én
koromban. Mélyen meghat születésnapomon az a ludat, hogy ~os
barátom van a világon. Szívélyes üdvözlet'tel Schweitzer Aibert."
UTsuta
Bunch-Kocher, Schweitzer titkárnöje egy angol nyelvú kfsé-

I'ólevelet is csatolt a fenti sorokhoz
Gácsér József részére. Megíz·ja benne; hogy il 90. születésnap során üdvözlő levelek ezrei érkeztek Lambarene-be a világ minden tájáról. j\'I~jd
így folytatja: "SChweitzer doktor Jól
van és még mindig szüntelenül d?lgozni látjuk a kórhá7.ban. A kórhazfalu állandóan nő. Tavaly 3 új ház
építE:sét fejeztük be - mindegyikben
20 ágy van. hamar meg is teltek.
Most egy új, 35 ágyas épületen do~
gozunk, rövidesen kész is !~. ,SZIvélyes üdvözlet Önnek és felesegenek
Lambarene-ból."
A fellehetőleg utolsó Jl.fag~aror
szagra cfmzett Sch weitze r:le~el az
ÚjpalotAn élő unitárius Gacser J~
zset tulajd onában van. Lapunk n~v~
ben is köszönjük neki, ha~ e ritka
dokumentumot közlésre SZlves volt
rendelkezésünkre bocsátani.
Dr. Fabi ny T ib or
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Ma gy ar kön yve k An gliában
Figyelemre méltó ismertetés jelent meg a Magyar Nemzet aug.
19-1 s7.ámában Gömöri György tollából "Magyar vonat.lrozAsú k~nyvek
cambridge-I
könyvtárakban
címen. Elmondta, hogy az öt, Angliában őrzött Corvina egyike is a
cambridge-i egyetem féltve őrzött
kincse. Tudósitásában beswmol al.
olt !talál'ható magyar könyveik közül
egy unitárius vonatkozásúról is a
követ.k.ez6képpen: "Minden szá?.adnak megvolt a maga magyar
..lKstoollere"" Angliában: a
XV.
századé Temesvári Pelbárt, a kő
vetkezöé a Zsámboki-kiadású Bonfini mellett Szegedi Kis István jeles teológiai és hitvitázó írásaival, a
tizenhetediké pedig .. Eniedinus"',
vagyis Enyedi György unitárius
püspök. Fö műve, az Explicationes
locorum veteris, a Szentháromságtannnl foglalkozik, s a kor teológusal számára szinte ../kötelező vonatkozású olvasmányt.. jelentett; elöször a XVI. s7.ii<ad végén jelent

meg, majd 1670 táján Hollandiában
újra kiadták - ma a legtöbb cambridge-i
kollégium körlyvtárában
megtalál ható."
Enyedi munkáját swmos külföldi és >annak 1616-ban T>horockai
Máté püspök által k~7.it.ett magyar
fordítását, mely Belihlen István
kormányzó 1620-ban a gyulafehérVári orl)zággyűlé<;en kiesl!lközölt engedélyével nyomtatásban is megjetent, s'dk hazai refomnátus SZCI'ZŐ
igyekezett cáfoln!. A két legismertebb vitapartner Melotai Nyilas
István és Geleji Katona István volrak.
A szen:ő említést tesz néhány, a
XVII. században Hollandiából Angliába látogató magyar diákról. Nem
említi közöttük Szentiváni Márkos
Dá'niel későbbi unitárius püspököt,
aki 1665-ben Londonba.n vásároita
meg Servet Mihály Christianismi
Resti.tu.tio c. 1553-ban megjelent, és
a hatóságok által később máglyán
eléget.ett neves munIclját. E mun-

"Akik

•

,

A marosvécsi találkozó tizedik
évfordulójára
kiadott
díszkiadás
egyik kötete a következő eleimet viseli: "Arcok Erdély szellemi múlt jából."
Mikó Imt'e most megjelent könyve szinte 'hasonló alcímet igényel azzal a különbséggel, hogy itt azokon
túl, akik a szerző előtt jártak, és
aki knek igyekezett a nyomába lépni,
azok ről is szó esik, akik fiatalabbak
nála. de valamilyen téren messzebbre jutottak.
Az író Szubjektívnek tűnő válogatási szempontjain túlmenően, van
azonban ennek a széles arcképcsarnoknak egy közös vonása, ami egyben az Erdélyi Fiatalok köreben feln őtt nemzedékre vonatkozott: a közügyekkel való törődés megszállottsaga.
Nos, ez a vezérfonal, amelyre Mikó imre feHűzte mindazoknak a nevét, . sorsát és munkásságát, akik az
elmul t fél évszázad során valamit
igyekeztek tenni a gazdasági és lá!"<;adalmi haladás érdekében
. O maga is már az 1932-ben megJelent "Az erdélyi falu és a nemzetis~gi kérdés" korát megelőző marx~~ta-leninista
dokumentfiltságú
konyvének bevezetőjében Igy Ir: "A
7.sákutcába futó öncélú irodalmiSág
helyett ma gazdasági és társadalmi
erökben keressük az erdélyi p"obléma megoldását, fel kell tehát mérnü~.k, hogy az erdélyiség mit jelent
a tomegek életében, s mennyiben lehet mozgató ereje az új társadalmi
rend kialakulásának."
A nemzetiségi kérdés vizsgálattinál

pedig Idézi és alkalmaua azt a maTxi tételt (ne feledjük, a könyv 1932ben kerüli kiadásra 1): "Az a nép,
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előttem

ka eredeti kJadilsából ma csak három tal~lható al. egész vihigon, s
ezek egyIke 870 előbb emlitett mun_
ka, mely később II bécsi állami
könyvtárba keMlU, s ma is ott örtik.
. A szcnö figyeimét elkerülte egy
Jeles XVI. századbeli magyar vonatkozású latin munka, mely Gyu!afehénrál'ott
15U7/68-ban
látott
napvilágot De falsa et vera... címen, s7..erk"es.m)i II magJIar Dávid
Ferenc és az olasz szánnazású
Blandl'ata György voltak. E munka
egy-egy példánya a cambridge_i
Kings és Clare CoHege 1cönyvtáraiban található. E munkát az elsö
n€mzetközi latin nyelvi!'ll kiadoU
unitárius munkának tekinthetjük,
mert szcr-l.61 közt a már emlitett
két szerkesztőn kívül lengyel, olasz,
svájci menekültek is találhatók.
G{}möri György ei\cl(e válogatást
adott személyw vizsgálódásainak
eredményeiről, de a "fentiekre jó
szandE'lklk.al felhívjuk Cigyelmét.
Dr, Fc rcncz J ózsd

jártak"

amelyik másokat elnyom, nem lehet ga és a végső cél meghatározása azoszabad."
nos.
Mindezen gondolatokat azért kelKülön szót érdemelnek azok, akik
lett előrehocsátanunk, mert ezek is- ezen általános emberi értékükön túlmerete nélkül nem látjuk és értjük menően még ' közelebb állnak hoza most megjelent könyv összefüggé- zánk: Balázs Ferenc, Benczédi Sánseit, a válogatás igazi, mélyebb dor, Bözödi György, dr. Gál Keleszempontjait és a szereplőket össze- men, Kelemen Lajos, Nagy Albert,
fűző eszmeiséget.
Szabédi László és a Jókai-regényKik tehát azok, akik előlépnek a hős: Sakó István. A könyv ezen rékönyv lapjairól, akiknek élete szer- szeit külön áthatja az író személyes
vesen összefüggött az elmúlt évtize- jő barátsága, a tisztelet avagy a rodek eseményeivel, és akik - ki-ki a koni szeretet, illetve az ősök tisztemaga működési szakterületén - ha- letének melegebb érzése és egy-egy
tással voltak a felnövekvő ifjúság jelentéktelennek tűnő apróság fel váéletére, tevékenységére, Mikó Imrét zolásával - amely azonban a szereplő személyiségére mindennél jobis beleértve?
Kós Káwly nyitja meg a sort, és ban rávilágft - szinte kilepnek a
ta lán egy kicsit jelkép is ez (mint könyv lapjairól.
A teljes al"cképcsamok helyeit állahogy ő maga is máI· szinte azzá
vált): a Kalotaszegi Krónikát három jon itt ezért befejezésül egy apró
történet GAl Kelemenröl és Kelemen
nemzedék olvassa.
Majd sona következnek az Erdélyi Lajosl"Ól, abból az időszakból, amiFiatalok köréhez tartozók, sommá- kor az e löbbi a Kolozsvári Unitárius
san és kÜlön-külön a Tizenegyek, az Főgimnázium igazgatója, az utóbbi
történelemtanára volt.
Erdélyi Helikon tagjai.
Egyszer Kelemen Lajos történeJancsó Béla és Jancsó Elemér éppen úgy helyet kap a könyvben, lem órán elvitte osztályát városnémint Illyés Gyula, Dimitre Gusti és zésre. Gál Kelemen számon kérle tő
Gaál G;ibor vagy Somló Bódog, Va- le, mert az el6adások helye az osztályterem. "Kollégám, mért tert .el
silie Goldil) és Balogh Edgár.
A sor és a résztvevök tevt'!kenysé- eUöI1"" Mert nem tudtam Mátyás kige, társadalmi és politikai hovatarto- nily szobrát bevinni a tanterembe"
zása szerteágazÓ és rendkIvü l széles - volt a lelelet.
Miko Istvá n
körü, de az útkeresés megszállottsá-

L apulI k kedves Qlvasó;nak
kellem es húsvéti ii.nnepeket. kívánunk ! .

,

•

Az egyházak szabadsága
Röviddel az USA·ba való visszabétése előtt, 1976 ősren, .Max GaebJer madisoni - Wisconsin állam unitárius lelkész, aki vendé~pré
dikátorként több hónapot töltött a
mamiheimi s:tabadelvű protestáns
gyülekeretben, bB'l7.éI~etést folytatott
Hans
Küng
katolikus
teológusprofessZO}1r31, ki érdekesen vallot~
egyházának különböw mulasztásai
miatt érrett csalóc!Mairól. Az alf1~
biakban közöljük a beszélgetés szovegét.
Tübingen, a festóien szép egy,elemi város a hittudományok Igen
sok kiv!ll6 múve]öjét ad ta II világnak kezdve Fihilipp Melanchtonnal,
a 'lutheránus
refOlmAció
nagy

teol6gusával, ki a tübingeni egyetemen

1512-ben

kezdte

tanulmá -

nyait. Napja!nkig ez az egyetlen
német állami egyetem, melynek két
teológiai fakultása van, egy protestáns és egy Jro'tolikus. Ezért lehetett központja 'hosszú időn át az
ökumenikus Iku tatásoknak A tübingeni teológiai fakultáson ismerős
I nevekkel találkozunk: Jürgen Moltmann, Peter Stu'hlmaoher és Martin
Hengel. A leghíresebb közülük talán Hans Küng.
Küng profess7.Q1' hirnevét nemcsak tudományos munkássága alaJ)(Y.:ta meg. Egyházában a gondolatszabadság érdekében fejtett ki
erőfestitéseket. Szót emelt a pápai
csalhatatlanság dogmaja és más \'lltikáni megnyilatkozások ellen, ameb'ekért gyakori megróvásban volt
",re.

,

Engem az a megtis7,teltetés érI.
hogy Küng professzortól meghívást
kaptam ebédre, e S7.ép város egyik
nagyon kellemes negyedében fekvő
otthonába. Eközben óhatatlanul arra ·kellett gondolnom, hogy az én
egykori Profess1.oromnak, Georg ua
Pianna egy.háztörténész professzornak is hasonló nehézségei voltak
mint most Hans Kiing professzor~
nak Az én egykOl'i professzoromal
a "modernizmus" vi!djával illet1ék:
a század elején, é..~ kiközösltették al
egyházból. Szerinte enoe azért 'k el,ütt sor, mert olasz szárma7.lÍsú
volt,.és kÖ7..e1 la-kott Rómához. A
fr.ancla Duohesne abbé, aki szintén
hires
egyháztörténész
volt
és
ugyanazt a "modernizmust" k.épviselte, mint La Pianna professzor
be.nt maradhatott az egYházban:
ml".'el Róm?tÓl távol élt, Párisban.
Vajon ma IS ez a helyzet?
- Nem, bizonyára nem _ válaszolta Küng profeSszor. Katolikus
tud.?s0knak, akJk Rómától függetlenul próbálkoznak munkálkodni, lehetnek nehéZWgeik. Hogy ö maga
személyében szabadságot élvez azzal magyaráÜlató, hogy egy ail~i
egyetem Pl"OfCSl;zora. Ezért nem arthat neki semmilyen egyhazi nyomás.
. - Igen, mondtam én, de mintha
ugy tűnne, hogya II . vallkarti zsinat után ~óma nem nyul m!ndjart
a kiközösltós eszközéhez.

_ Ez feltéUenü! így van _ válaszolta Küng professzor. De néhány
vezető s7.erepet betöltő vatikanl személyiség azért mindent ~lkövet a
pap.1i tekintély megerősítése ér<lekében.
_ Amikor én ezekben a napokban a fakultás 'hallgalóival beszélgettem, ugy értesültem, hogy ennek az egyetemnek a katolikus fakultása " protestánsabb", mint 3'1:
evangélikus. Mit értsünk
e7.en?
Küng professzor Luther ismert
mondasát "a hit aJtaIi megigazulásról" használta, és sok más teológussal együtt hangsulyoz.ta, hogya kereszténység igazi csodája a z egyház
megalapítása volt Jézus követői ál~
tal, egy olyan egyházé, melyet Jézus valóságos és fOlyamatos jelenIélének ·tudata jellemzett..
Ez ,időben vettem részt Küng
professzorna:k egy előadásún is.
Megkapott
és
elgondolkoztatott,
hogy gondosan elkerülte a "feltámadás" kifejezést, s helyette " Jézus
új életéről" beszélt. Megkérdelotem,
hogy van-e ennek valami kü lönösebb jelentősége.
Nin<:;sen
mondta Ő. Csak azéI'! használta ezt
az uj kifeje,zést, mert egészen pontos akart lenni. O maga nem kivánja a "feltámadás" kifejezést mitológiai vagy allegoIlilrus értelemben
használni, jobban szeret olyan fogalmaklkal élni, amelyeket sZÓ5z.erint
lehet értelmezni.
Közismert könyvében Christ
sein
Kereszténynek lenni
Küng p rofesszor i arra biztatja olvasóit, hogy legyenek "Jézus Krisztus utódai". Noha elmagyarázza,
hogy ezek a kifejezések nem azt jelentik, hogy egYSZel"Úen Jé"t:us erköksi tanilásait kövessük, mégis
arra kell gondoInom, hogy néhány
vezető liberális teológus a XIX ,
században va"lami hasonlót ajánlot\.
Matthew Arnold, a híres angol unitál'ÍUS költő például ezt írtJa: "Krisztus ember volt, mint mi? Meg kelJ
kísérelni, hozzá hasonló embernek
lenni." - Mi a véleménye erről ti
~övetelmény.ről, melyet az utóbbi
evszázadban az unitár,iusok közül
oly ~okan kifejezésre jutl'atl'ak? E~
a velemény nem rejti-e magában
azt a hibát, hogy amikor Jézus
kö.v.etőjéne~" vallja magat z.:alakl,
~alaL
elkepzeléseinek megfelelően
ertelmezi Jézust, a maga koranak
megfelelően,
kiszakítv.l őt saját
környezetéböl? Más szavakkal nem
követi-e el Küng professzor Jgyanazt a hibát, amit 70 évvel ezelőU
Albert &hwe itzer is elkövetett a
"Die" Geschiohte der Leben-JesuFOrs<:hung" - J ézus élete kuta tasának történetében, amelyben egYSzer
s mindenkorra érvényesnek jelölte
meg állásfoglalását.
- Ez természetesen mindig veszélyt jelent válaszolta KUn"
professzo~ nevetve, és nagyon j6
még ma IS olvasni Schweitzert. Tel"més7..etesen nem szabad Jézus el'kölesi taní tásait és példaadását figyel_

I

men kivül hagyni, csak a7,ért, mert
elavult.ak, vagy me!'\' halott kultúraho7, Ik~tödnek. "Jézus követöjé"_
nek . lenm sokkal többet jelent. JelenU azt, hogy készek vagyunk
valóban emberien élni, cselekedni
szenvedni és meghalni, ugy aho~
gyan Jé".:us maga tette. Ugyaneze_
ket a szavakat hallottam VI. Pál
pápatól a ll . vatikáni zsinaton A
pUspöknek a papok és a világiak
felett nem uralkodniok kell hanem
nekik szolgálni. ts a papa 'feladata
az. hogy mindenkinek szolgáljon.
Emlékszem, hogy milyen izgatottan
hallgaUuk VI. Pál pápa e szavai!.
ts emlékszem egy kö:ásmert hol!;md teológus Szava ira: "XXIII. János a megfelelő ember volt arra
hogyazsinatot összehívja. VI. P ái
papa il megfe l elő ember ana hogv
az ő munkásságat tovább f~lytas
sa." - Hogyan ítéli meg ön professzol" úr, ezeket a k.ilát~sokat
1963·161 nézve, tekintettel a további
fejlődésre? kérdeztem.
Küng professzor azt válaszolta
hogy ő maga c,<>alódott.. Az a nagy
reménység, ami azokban a gyönyöI'Ú napokban mindannyiukat eltöltötte, nem teljesedett be.
bár
megélii az egymasn ak ellentmondó
erők jelenlétét, melyek a pápát befolyásolják, mégis sajnálja, hogy az
egyház elmulasztotta megvalósítani
a zsinat nagy lehetőségeit. Az egyház még nem kész arra, hogy "Jézus valÓságos követőjé"-nek nevezzék.
- De el kell ismerni mondottam -, hogy az egyház bizonyos területeken előre halad. Például ma már női hallgatók is vannak a tübingeni egyetem teolóSiai
r'akultnsán, katolikusok és evangélikusok egyaránt.
- Igen - válaszolta K ü ng professzor. Talán egynegyede, vagy
éppen fele a hallgatóknak, sokkal
több, mint a múl tban.
- Mi lesz il hivatásuk ezeknek
a n ői hallgat óknak? - ke!'deztem.
- Hitoktatók lesznek az iskolákban, s talán egyesek a teológiai fa kullas előadói IeszneJe Sok világi
teológusunk van.
Végül azt a kérdést tettem fel,
ami személyesen is érdekelt. Küng
professzor ugyanis múr előzőleg jelezte, hogy a német szabadelvű keresztény mozgalom nem ismeretlen
előtte. Egy helyütt azt írja Küng
pl"OfesszOl': "A kereszténység kritéri uma. a sajátosan keresztény
jeUeg, amely é!"Vényes a dogmatikáz'a és íSY következésképpen az
etikára is, nem elvont valami, nem
is egy Krisztus-idea, egy krisztológia, vagy egy krisztocentl'ikus gondolatrendszer, hanem maga Jézus,
mint Kr isztus, mint mértékadó."
_ Játszhatnak-e az ilyen kis libenIlis és független vallásos közösségek Igazi szerepet anagyokra
jellem7.o módon? - ké:rdeztem.
_ Igen _ válaszolt.u 6 azonnal.
_ De az a tény, hogy csak létez-

es

VNITÁRI US .fLET II

nck nem scgít mjtuk és nz Ugyön
KaPcsol a tba kellene lépniök má s
va llási köwsségekkeL Fontossf,guk
aOb.'Ln áll, hogy önmnguk nt hozzájál'ulásként ndh a tJú k. oe C:Z csak
akkor történik meg. hu dml ógust
folytatnak más val!úsi kÖ7.ö~~ég~k
kel, ha ,"észt vesznek a killonböző
vallások k(izöltl kapcsolatok m egteremtésének mun kúibu n.
Ha ns K ii ng professzor hatúsos,
lelkes vo nzó egyéniség. H ogy végü l i~ milyen részt vállal a közös

nagy cél érdekében, ncm lehet e]ő
re meg.mondanI. Annyi bi1.onyos,
hogy é]o példnként tükrözi a katolikus egyház fény- és tlrnYO]dalnH.
Azok az ismételt próbMk07.i\sok
amelyek őt háttérbe akm'Ják szo r [~
tani, a katolikus egyházon belUll
vezetesre utal nak vlss1.a. so céljuk
nz, hogy az egyházon bel ül i tewintély elvét megtartsUk. M tlsré:szt viS1.ont ezeknek a próblilkcnásoknak
az i dőnkénti sikertelensége, s Kiing
professzornak az alapvető kérdé-

sekben hutilrozolt vélcmény- nyilvánlt,.\su bimnyitják, hogy II katolikus
c~yhíh:ban ma iga7.i é:s hatékony
s7.abadsf,gtórekvé:s vnn,

•
fenti beszélgetés megjelent II
badcnl (NSZ K) tarlomúny szabadelvü
pro\.csUms
gyüleke7,cteinek
Mannheimban kladott .. Freie Religion" 1976. októberi szflmaban,
Németből fordította:
Fischer Ilonka
A

Székely vértanúk
" Am ikor 1854. március I O-én reggel MarosváS árhelye n a Postaréle n,
a Székely mártirok tel'én kivégezték
Török. Jánost, GálIfi Mihályt és
Horváth K árolyt a Makk-féle
összeesküvés székelyCöldi szervezői t,
majd úprilis 29-én Sepsiszentgyör gyön ha50nló hadbÍl'ói ítéletet hajtottak végre Várady Józsefen és
Bartalis Ference n - , a dobpergés és
a német vezényszavak az öt férfiú
vértamisagán kivül a Habsburg-eJI enes mo;;galmak végét is jelzik."
A fenti bevC'..:et6 m o ndattal indul
az a Károlyi Dénes álta l valogatott
és az 6 beve1.etőjével ellátott dokumentum-gyüjtemény, mely a 48-as
szabadsághnrcot követő szervezkedés
anyagát ta rta lmazza, és a romániai
Kriterion kiadásában jelent meg.
Felöleli Makk József és Kossulh le·
velezé:sét, Makk úgynevezett szeptemberi l'e ndeleteit, valamint Gól
Sándor tervezetél' és Kossuthtal folytatott levelezését. Tartal m azza Figyelmessy F ülöp, Bálint Aron és
Veress Sándor visszaemlékezéseit,
valamint Orbón Balázsnak az elítéltekre em lékező irlÍsai t és azt a viszszaemlékezést is, melyet Várady J ózsefre vonatk07.6an m o ndott el 1970ben az akkol' 82 éves Egyed Lajos-

o,.

Am ikor elolvastam a terjedelmében kicsiny, de tal'talmában és célkitü1.éseibcn igen becses irást, mélységes ti szte letet érez tem a könyv
szenője iránt, ukt arra vállalkozott,
hogy történelmiink nek sokat vitatott,
de a köztuda tban mégis kevésbé ismert korszaká,'ól tájékoztasson.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért
u;o; Unitárius ~Ic t lapjatn irok e
könyvről, me1y jelentős történelmi
kérdést vet fel és taglal, minden
vallás i vonatkozás né lkü \. Válaszom,
hogy azért, me rt a könyv híven
tükrözi azt a történelmi tényt. hogy
unitárius őseink elsökkén t voltak
ott minden haladó mozgalomban.
Soófalvi Józ~et unitárius rektor é:s
Arkosi Mózes unitárius lelkész mellett a kivégzettek és eUtéltek sorá ban is ott ta láljUk eleinket. De a kemény várfogságot sumvedett eUtéltek között Oh vannak a n ők is. A
szabadságharcban is ,'észt vett Hajnal Mza, aki a kivészett Tö rök János felesége, valamint K ende r ('SSll
Elekné Boér Nina.
A meghatotts6g és a tisztelet vegyes é r't.ésével lehet csak olvasni a
I~
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sOl'okat, melyeket éppen TÖI'Ök J ános irt kivégzése előlt; "ügyünk
nem egy ember, és nem is egy nemzet ügye, hanem egész honunknak,
sőt több: a rabiga alatt görbedő népeknek
és
nemzeteknek
szent
ügye ... "
A 48-as polgári forradlllmak leverése után az emigrúc ióba kény~ze1'ü1t vezetők, élükön Kossutht al. ~
m ég az 50-es évek elején i~ - úgy
látták, hogy a féktelen terror mia tti elkesered~s és a hűség a 48-as
eszmékhez, bármikor a lkal masak egy
újabb forradalo m
kirobbantás{u'a.
Elképzeléseik szerin t ez csak jó
szervezés i munka és
megfelelő
mennyiségű fegyver biztositásának a
kérdése.
Ez a kiindulópont azonban nem
volt összhangban az európai hely:rettel. AL. osztrák birodalom kilábalóban volt korábbi gazdasági válságából, és az ezzel j á ró fellendülés
minden méretú forradal ma t kizár\.
Kossuth, kapcsolatba kerülve az
olasz Mazzinivel, nem vette észre
ezt a számára kedvezőtlen légkört.
Az el'delyi és a magyarországi helyzetet Gál Sándor és a hoz7.á husonlók jelentései alapján bírálta el,
túlbecsülve a par tizán akciók eséIyeit. Mindezek mellett még aszom·
széd népek várható magatartását iS
túlzott derúlátással ítélte m eg,
Szel'vezkedéséhez a nyuguti hatulmaknál is segítséget keres. Hamar
l'áébl'ed azonban arra, hogy An gliálól nem vlÍrhllt segítséget. fgy I I
franciákban keresi a szövetségest.
Egy bizonyos Ki ss nevű megbízottját küldi Párizs ba, hogy kapcsolatot
keressen a bonapartistákná1. Meglepő, szinte mesébe illő ígéretek ről

,

s7.óló tájékoztatáso kat küld e<!l a
Kiss Kossuthnak, sőt egy olyan leve iet is, melyet állitólag Louis Napóleon sajat kezüJeg írt részére, s
melyben Pári7.sba hivja Kossuthot.
Ezt a levelet aztán Kiss Et'délyben
köueadja, hogy e72el is segitse az
erdélyi és a magyarországi felkelésI. O lyan híreket is elj u Uatnak
hozz;i, hogy m ég császári-királyi hivatalnokok is !'észt vesznek az összeesküvésben. T ermészetes, hogy Kos ·
sut h - elképzeléseiben - e kétoldalú felretájékoztatás áldozata lesz,
" .. ,Louis Bonaparte egy csapásra
két legyet óhaj t agyonütni. Meg
akarja magát ked veltetni Kossuthtal
és Mazzinivel, h ogy aztán elárulja
őket az OSz trákoknak, amiért ezek
cserébe majd beleegyeznek abba,
hogy ő a francia császári koronát
feltegye a . fejére. Emellett ugy véli,
hogy Kossuth és Mazzini minden befolyásukat elveszti k a forradalmi
pártban, mihelyt kiderü l, hogy tá r gyaltak, illetve összeköttetésbe lép·
tek vele." (Mar x ; " Mazzini- és Kossuth-akció." - M-E. val. 8. h. 351.

p.,
Ebben a helyzetben az európai kis
népek csak a saját erejükre támaszkodhattak, a lehetetlent is megkisérelve a tú lerővel szemben. De még
elTe liem kerülhetett sor, mert elúru lták a szer vezkedést, és leleplezték az összeeskü vést. A mozgalom
elfogott irányítÓi azonban fényes bizonyságot tettek el vi szilárdsagukról, S bár az akció sikertelen maradt, annyit elértek, hogy a Habsburg-kormányzat kénytelen volt le·
Cékezni tulzott beolvasztási politikáját.
lIuszllné Arkossy Il on a

,

A z IARF 1. szamu teológiai bizottsága
a Schwe ize rischet' Verein Cür F re ies
Christentum bemi tagozata meghívására Bernben 1977. január 2123. napjain ü lést tartott dr. Andreas Hössler stuttga rt i szabadelvü
lelkész elnökletével. A bizottság
munkájában a szocialista :Államokban élö tagegyházak képv iseletében
dr. Erdő János kolozsvári teológiai
professzor, egyházi főjegyző vet t
részt. A bizottság átdolgozta nz
IARF tavalyi Bulletinjében közre·

adott első számú tájékozta tást, és
r oleran cia és Igazság cím alatt fogla lta össze az 1978. évi oxfo rdi kong·
l'eSSZUSOn megbeszélendö vitapOnlokat. A kidolg;ozott szöveget lapunk
legközelebbi számúban tájékoztatásui közölni fogj Uk.
Az ülés megbeszélésein a bizottság
tagjain kívűl számos svájci, holland,
német és angol érdeklődő is részt
vett. Jelen volt Piet her GelITmann,
az IARF főtitkára is.

Az egyházi szertartásokról
(Prof, A. Goun e lle. Montpellier cikke nyo mán)
Az egyházi szertartások napjainkban számtalan viIa
alnpJául sz~lgálnak. Még a protestáns egyházakban
~em egységes a vélemény velük kapes~l alban , s bár
nem ezek a legégetŐbb problémák, mégIS érdemes .velük foglalkozni, mert sok. eS!7I~en e?,ész.en sz.élsŐSegCs
és ellentétes vélemények utkozopontJut Jelhentlk.
A szer tariasoka t illetően két c~.lenkczo nézet áU
egymással sl(emben, s különb?zöséguk ~emc~ak a gyakorlatban jelentkezik, de elVI sikokat IS érml.
"
Az egyik álláspont a szel"lat"tásokat "s7.entségeknek
teki~ti. Eszerint lsten bizonyos tárgyak, jelek és formaSÁgok által jelentkezik az ember számá.ra. Ezek a
dolgok szentek és az üdvösségnek hordOZÓI. Ezek Isten jelenlétének bizonysilgai. t gy vannak sz~nt helye~,
intézmények (pl. az egyház) Sl(CI·tartások (rltusok, mIsék), valamint szövegek (pl. a Biblia. a dogmák és a
hitvallások).
E "szent dolgok" szerepe nyilvánvaló és lényeges.
Ezek nélkül _ vallják egyesek nem lehet..,éges
vatliisos, lelki élet, söt nélkülük lsten maga hiányoznék u világból, és ismeretlen maradna az ember számára. Ez a feJCoglÍs táplálja !l7.t az irányzatot, amely
az egyh:l7.at is isteni rangra Idvánja emelni, mint
amely kizlÍrólagos hordozója a láthatatlan Akaratnak.
Ugyanígy vélekednek sokan a Bibliáról, amellyel kapcsolatban minden ellenvetés vagy kritiku szentségtöI'ésnek m inősü \.
Természetesen ez a ,,szen tséges" felé hajló gondolkodás kÖl(ponti jelentőséget tulajdonít a keresztség és
az úrvacsora szertartásának is, melyeket mintegy természetfeletti születésnek és táplá léknak minősít. Utóbbival _ mondják - Krisztus valóságos testét és vérél vehetjük magunkhoz. A keresztség - e nézet szerint - elengedhetetlen az üdvösséghez, mert bún törlő
ereje van, s ha ennek hiányában halna el a gyet'mek, káJ'hozatl'a jutna.
A "szentségekbe" kapaszkodó gondolkodással szemben áll a tiltakozó es "képromboló" n~zet. A ké p rombolás fogalma itt uzt akarja kifejezni, am il a középkori gyakorlat is tett, t. i. tiltakozást lsten mindenféle ábrázolása és helyettesítése ellen. Soha nem hitetlenségböl tiltakozlak az emberek a szentképek, az
oltárok, szobrok és szentelt ostyák ellen, hanem mert
mindezekbe n a bálványimádas veszélyét látták. A protestálás ellenük mindig ezek abszolút értékét tagadta,
mondván, hogy mindezek nem lehetnek szentek meri
egyedül lsten szent. O több mindannál amit a~ ember tudhat, elképzelhet vagy kigondolh~t felőle.
ls.ten ezekbe:, a dolgokban csak bensőleg és szellemileg lehet Jelen. A SzeJ'tartúsok is csu pán figyel-

meztetnek az isteni kegyelem létezés~re. A keresztség
nem ,:lengedhetetlen feltétele az üdvösségnek, csupán
arra mt, hogy lsten szereti és seglti az embert és
hogy ez a szeretet semmit Sem veSZ!tene érvényéböl
a keresztSég szertartása nélkül scm. Ugyanigy az U _
vacsora esetében: nem általa jutunk közÖSségre Kris~
lussn l, hanem ennek jegyei figyelmC'delnek a k" .. _
ségre, amelyet a hit nyújthat ~7.ámUnkra
ozos
S~eJ'tart:, saink szerepe eszerint pedagÓgiai jelent6_
ségu. Nem foglalata és nem közpo nti magja a keI'esztény életnek egyik sem, hanem lehetősége és es'köze ti val.lásos megnyilatkozásnak, Kálvin mankó~_
hoz hasonlJtotta öket, amelyeknek seg!tségével járni
képes a megrok,kant, Sem lebecsülni, sem tulértékelni
nem szab~d ezerl azokat,. Ha isteni rangra emeljük
il szerturtasokut, áldozataIvá válunk a mágiának és
a bálványimádásnak.
A protestantizmus körében mindkét irány7.al fellelhető, mind az istenílés, mind a képrombolás. Egyesek úgy vélik, hogy a pápai csalhatatlanságot a Biblia tévedheletlensége helyettesíti , valamint a szentostya átélnyegülését pótolja az úrvacsQI'ában jelenlevő Fiúisten. A másik irányzat minden szentséget viszonylagosnak tekint, és elutasítja azt a nézetet, hogy
bizonyos dolgok magukba zárhat ják Istent. A dolgok
csak jelölhetik őt. Ez utóbbiakhoz turtoznak a szabadelvű keresztények is, anélkül, hogyelutasítanilk a szertar tások gyakm'lását.
Ez a szembenállás nem pusztán elméleti, de hawrozot! következményei vannak. Eszerint ugyanis a
szabadelvűek a keresztséget nem dogmatikai. hilelvi
okokból szorgalmazzák, hanem pedagógiai céllal.
Ugyancsak a [enliekből következik, hogya szerlartásokat senkire nem 1ehet ráerőszakolni. Bárki lehet tökéletes keresztény anélkül, hogy megkeresztelkednek,
vagy az lU'vacsora alkalmaival élne. Ha valaki nem
kív{m, vagy nem tud elni e jegyekkel, tisztelni kel!
a körü lményeit és egyéni szabadságát. Ok nem kevésbé tagjai az egyh áznak, és hitük ettől függetle nül
i.~ lehet mélységes és valós. Viszont a szertartásokat
soha nem szabad megtagadni, ha valaki igényli és
kéri azokat. Mellőzni a gyermekek megkeresztelését
ott, ahol ez szokás és lehetséges, egyet jelent az egy,háztól való elidegenítéssel, s egy olyan alkalom elmulasztásával, amelynek során az evangélium szellemét lehetne tolmácsol ni.
Minden körülmények között annak kell szemünk
előtt lebegnie, hogy a szertartások vannak az emberér t, és nem az ember a szertartásokért.
F ranciából fordította:
Bajor J ános

Apor Péter történetíró
A 300 évvel ezelőtt Született Apor
Pélet' S7.emlanÚja és tevékeny közremiiköctöje L Apafi Mihály erdélyi fejedelem uralkodása utolsó
esztendeinek és az utána következő
Habsburg tél'h6dításna'k. Rákóczi
szaba~ságharea
idején két évig
Rabutin császári fŐparancsnok fogságában szenved. 1713-ban viszont
bárói rangot kap. Vezetésével sikeresen elhál'!tjá'k az er-délyi serege:~
az 1717-es lal1u·betörésl. A H(u'omszék megyei Altorján volt udvarhá7.3.
I-H~nevét e\.sősorban a Metam o r~
phosls T ran~Ylvaniae... (1736) ci~
m~ tórténetl és irodalmi értékii
m~\'ével alapozta meg az utókor
szamára. SZIncsen, olvasmúnYOf:;an,

reális lát.ással irt azokról a nagy
átala'kulásokról, melyek Erdély társadalmában végbementek a fejedelerru;ég megsz:únését követő évtizedekben a Ha:bsburg pOlitikai jelenlét nyomán. A ITól az időröl szol
Il'ása, amikor az erdélyi urak
Konstanti ná poly
helyeit
Bécsbe
mennek bevásárolni.
tr,rekelteti,
tények felsorolásával a "núj módj"
nyomorúságát, s az előtte való idők
ga7.dagságát. Hú képet mjzol a
XV II . század végének és a XVIII. sz.
elejének kulturális állapotáról is,
Kedvesen "sírja viSS7.3" a régi öltözködési és vendégeskedési szokásokat, mert ezek elmúlásával min tha valami fontosat ls ellemeltünk
volna.

A következőkben

a Katolikus Szó
1977. évi 2. sl'.ámából idézünk: Vallásossága komoly, hitvalló, Birtokában volt a róla elnevezett APORkóde x (1 466-ban másolták), mely a
bécsi és a müncheni kódexszel egy
egészet alkot, s a legrégib~ ma~ral'
bibHafol'ditás I'észleteit 6rzl. Orommel emlékezik gyeJ'mekkol'j ministrálgatásnira Fogarason és boldoga~
összegzi: ", .. nem vala felekezetI
különbségtétel a)( emberek. ~ö~lt,
az akár cat holikus, a/,ór kalvwlsta.
akár unitárius, és ha találtatott
magyat·, csak emberséges ember
volt egyaránt szerették magokat,
egyÚtI vigadtanak . , ,"
8. 1\1.
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Dr, HEINZ SCHLOTE RMA NN, a leln ök :

Az IARF ujévi üdvözlete
_

Részlet -

AmIkor egy I.!v véget ért, és egy
uj évnek né7.ünk elébe, számvetést
kásdtünk, és feltesszük a kérdést:
Mit végeztünk, mire jutottunk?
Nem mulasztottük-e e l kihasználni
az adódó tlikalmaknt? Az IARi"
1976. évi munkájának r6 jellemzője
a széles körú találkozók megszervezése volt Amerikában, Eur6pában és
Ázsiában, melyekkel az volt a célJa. hogy a szervezethez tartozó
egyházakkal közösen megtnlálják és
kitú?Zék a kölcsönös megértéshe7.
vezet6 utat.
"Egységünk a különoozóségben",
valnmint a szekularizált világ egyfe úJabb kérdéseket vet fe], s ezek-

Unitárius

szerzők

re megkisérelünk válaszolni, s egyben kitűzni a jövőben követendő
utat Fontos tényező, hogy meglaláltuk az r 'zekötő hidat a nyugati
vallásosság és a keleti áhilatosság
között. Ennek nyomán az a cél unk,
hogy elvezessünk mindenkit erre az
utra, hogy ki-ki önállóan, a magába mél,yedni tudó ember felel ősség
tudatáva] hozzájáruljon az emberiség bE-kéjének megteremtéséhez.
Találjuk meg önmagunkat, és
mindenkiben tiszteljük az Embert.
A türelem és a méltánylás az a két
támpillér, amire 1977, évi munkánkat építjük.
Fordította: Vada d )' Ver a

református kiadványokban

A rf!lormiilu.< e8yhOz ~Djl6oS2tl\lyn két
prÓ1.1I1 éR vcrses válogalfisL Je-letetelt mell. A ,.Khlcu'sldda·· c. kiadvány vallARos tárgyó elbes~~l~sek gyl1Jtem~nye. Ezek közölt OlvashatÓ Gyall(lll
Domokos "ISmerkedés a falu ,,(lI'· c. s~':'p
elbeSttlése. A kötet véllén rOvld Ismertet,"S olvasható a kl:\zreadolL munkák szer~ölröl. Itt
.. Gl/al/af DomOkOS"" cfm .• zó
alalL a köVetke1.öket olvashatJuk: .. Bencéd Uto· t·, GyaUay Iról nevét hibáSan
közU II!' IRmertetes é~ a lárgymutató.
Munkásságának
Ismertet~e
kapcsán
haS1.no~

mcgJellyzl, hogy a knlo~~várl unllárlu~
glmnódumnak ls tanára Volt. Igy csak
cgy telefonba kerUlt volna megtudn!.
hogy Gyallay Pap Domoko~ 13udnpeSlen
1970-ben elhalt. A ,.Temptomab/ak'· C.
köteL Istenes verseket és miilord!tAsokat
közöl. A ·beveZetO megJegy1J, hogy retormAtuS ktlllOk művel mcllett böven la lálhatók benne evangél1kus es katollku~
köllÖk alkotásai ls. OrvcndUnk annak.
hogya" unitárius Fodor József Kossuthdíjas költő "Mérlegen" c. szép verse azért
helyet klIPOtt II kötetboen.

HíREK
" .:init

első

is

m hOdnapJán templOmainkban a megs zokotl Időben órvacsof"IIoszulssal egybekapcsolt IInnepl istentiszteletet lanunk.
Gyill~k e~ell
ös'~~ Jö~el"leLnket,
Hus vet
ü nnepe UI'n, m'J . 1-én a Nagy Ignác ulcában es m'J. IS-tn a B ögye s Endre u t cában meglartJuk.
Biblia 6ri.lnkal , 3 Nagy Ignác utcában
ápr. 25., m'J . 9. és 23. , a H ögycS Endre
utcában ápr. IB. , máj. 2., ':5 t6. napjain a
SZOkOLL ldőben tartjuk.
Dr. VJ.rkonYI Imre prépost kanonokol,
az ACtio CathOlica orsz.4g0S Igazgatóját,
a katollkus püs pöki kar külUgyelnek vC~c1Ólét, 60. S1.ületesnapJ3 alkalmábÓl egyháza ~ n magyar társadalom n,clegen
kl:\szöntöLle. PIIspökUnk levélben k UeJel.ctt Jó k ívánságait dr. V!irkOnyl lm re meleghangú bor~u levélbcn kös zönte meg.
Unitárius vall:bo8 félóráI ktl1.vetltett a
pel/lU rfidló Jan. 16-án. Bajor JÚIIO' . márClu~ lN! n V ég h Mihály lelk(:szek SZOlgálatával. A, legközelebbl k ö zvetltések 1<16ponOa. Nnlu . S., jú llu, 31. , uepi e mbcr!l.
l d. UsWI Gyu la, a bu<1apesU unitárius
cll yhá zk 6ZS(,1I k ö n yvtá rán a k el ső rendel.óJ e. annak ' d elén te rV be v eLtc e gy kö nyv
"",g lrh.At ,. A,z un ltarlu$ cgyhá ,. tö rl é nete k é pek ben·' e im"'n. SZÜl etés(:nek szAzé vei évfor<lulóJ 4ra e m lé kezve összcgy lljt ölt JegYU!tc LL lIy ermekel . dr. U nió
Gyula p ro fesszor és S.é /(elll Mlk lós né sz
LdUló Vilma ea:y h 4zl levé lla runkn ak
adoma nyozták. Unió Cy ula II éven á t
a~ unlt:lo rlus kön yvtár lIondOs ö r e vol l és
aml ko r 1141-ben c tlutér6l lemon<loti a
bU<lapesll
egyházk özs~g
p r"" b lt(,rlu ;"'a
~ra bd. l~ tv'n lelk ész a lá lrádval k Ö$1.ön
lcvelet ln. houá, mclyben OnzC!1. ic n
munktos"~6t m~lta\Va meg6I1aphJ" . h ogy
i",regörőklU U szló C yula ll".t"" nevél a
u nll 6rtu50k dlBZe~ sorába n··. Az (:Tléke5 a<lalgy(Lltcmény nJán d(:kOZás:l~ rt a
gyc rme kekn e k k !lHz!ln ctet monaunk .
KOC.or(l1 templomunk telG%ctc I" vitásá~~ szor ul. A, Januá r 28-6n la rlOl1 EKT_
10~ foglalko~ott e IIOnd un kkl1l. Or. Kube l Tibor f<'lorvO>! lb. "gY ház l ta n o\e50~
<egs,,!!C Inla\l "Con lehelett Jel e n az
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" Im:!.! Anlal kandld6tuS, aktn e k .. RaPpo nl Ve ne to -Un gh eresl A, U"EPQCa dd Hlnasclmento·· e. dr. Klanlcuy TIbor p rotess~or szerkesztésé ben me~Jclcn , OI U Znyclvll k ötetben olvas haló .. p"r u n O nuO-

lsten halála után
J. F. Rebaud a genfi Le Prote!tant c. havi szemle 1975. évi egyik

számába n közreadott ismertetésében
rámu tat arra, hogy SvájCban _
Franciaországgal és Németországgal
ellentétben - mind ez ideig nem
terjedt el az ún. " Isten halála" teológia. Ebből II szempontból döntö jelent6ségü André Gounelle-nek, a
montpellieri protestáns teológiai fakultás professwrá nllk Lausanne-ban
most megjelent könyve. Az "lsten
halála" GOunelle-nél metafóra, mely
II h3gyományos istenkép megnmdülését Jelzi. E folyamat azonban nem
feltétlenül vezet el az ateizrnushoz.
Kifejlődhet belőle egy nyitottabb kereSzténység is, mely újmódian veti
fe l a hit és a kultúra viszonyát. E
nyitott kereszténYSéget "kritikai és
pozitív" kereszténységnek nevezi a
szerző. Egy ilyen típusú kereszténység állal képviselt kultú~a egyszerre
kerUlné el a dogmatizmus és szkepticizmus ScyUáját és' Charybdisét.
•

Szalai Pá l

"
m ellé a N ew
,"nács a

,
La p unk Je len sd. m 6n ak k"'.lralát 1.17.
febr. 23-~n adtuk nyomdába.

Külföldi hír e k
Ot. Slr tld lIu n ke asszony. Ismert Iró-

n6, II ktizel- keletl arab világ jó

Ismerő

je, a Oeuuche Unltar!er Rellglon.ogemelnsehafl II1('!nöke, uj könyvet Jel~nlelell
mea: •. Ko",,,L,, aul K/lL,,,rm/lnlel" - Te"ék császárt köpenyegen - eimmeL E
munkillJ6ban a XIX. századi és II nándforduló :lrab-n~mCt kapcsolatait elemzi érdekes szemszögblll.
BUlll lls J An Os, ll', ismert költő, n rom~nlal magyar eVBn/l~lIkus .egyh~" fő
gondnOka eLhunyt.
In diába n . az északi hegyes lerUleten
fekvő
Kh(Jfl. J(Jhlflo é, /'tUkir he/lyek
környékén sz.1mos unlulrlus gyillekezet
muködlk
A
főkénl
muőga>.dasAgban
dOlgozó hindu unltárlu~ok gyUlekez.nelnek a veze tés"t D. Morbonlong végezte.
a k ivel már löbb nemzetközi IARY- k ongresstuSOn talál koztunk, Az angliai unitállasok Manchesler v'rosáblln muködő
teolólllal tólskoláJán vélezte el leológlal
tanulmányait Roosevelt PariOl. aki 197Gban vIsszaiért indIába, MOst felosztották
ellymá~ közt a gylllekezetek ve>.etését.
AnyugnU r"sze k en fekvő gyOle k ezetek
e16ijárÓja Church Visitor elnevezéssel D.
Marba"I,,"y, a keleti réstek vezetője pe_
dig az uj mun kás, R, Parlol, akI érdekes
beszámolót kllld 1976. éVI működésérőt.
Az év fOlyamán ösnesen 53 alkalommal
lálogaloll el lIylllekeMtekbe, egy-egy
lIyUlek e7,etbe löbbször I~. 102 gyermeket
keresztel t meg. 13 halottat temetett közIük t kél éven aluli gyerme kei. 3' ~J tagOl veli rel a gyQlekezetekbe. t haZMságkölés alkalmával ~zolgáh. 1976 jllllusAban mCIlI:itogalla II vIdék unitárIus
gyQleke~elelt dr. J. Yotllly chlcagol uniIdr!u. lelké~7.. aki n ek felesége hindu
szármuzás\Í. A nllllyvllá/lon élő unltárl u SOk nak 11m-re bOldOlI új ével kivőn. amil
ml IS sZeretel iel vluonzunk.
Adva n ec - h alad b elmen az amerikai
unl lárlus unlvenallsla egyház lelkésl.elnek lekln~lyes csoportJa sokszor0811oli
komOl)' teológiai előadtl.sokat bOCsáiott
közre. és Iöllll eredm"nyes teOlógiai v1taöss,.ejővelell rendezet t az elmúlt hÓnaPQkban. '" kIadvány sze r kesztője Irvlng
R. Mur.au lelkész. a laIUiesadó bl~oll
sdllban IZ'mos I.<;merL unlt.árlus lelkén
neve S1erepel. közo.llOk <:sak dr. Donalct
Jf"rril'lgfol'l New-York-I lel k észt és dr.
Ma x xapp VIneyard H aven -! lelkész, VOll
ktilUgyl Oszt.ályvezctllt említjUk. al<lk
többször Jártak hazA n kban ls.
~lI kó Imre " A bbe re esclI ra" c. Bömnl Farku Sándor élelutJá\ bemutató
regénye mbOdlk kIad bban ls megjelent
és Budapcslen ls kaphaló. A szép elmlaPQ\ ls unl tdrlus mtl"ész, DedI< Ferenc
készi. ctte.
A O ~ ut "e h e Un lmrl"r lleUg lo n Gcmeln SC h aft lin Jón. 11-111, napjain lI ameln
v~rol'Ablln k Ö1.llIylllést tart, melyen bels(! nct\·e •.etl kérdésekkel fOglalkoznak.
iti adnak láJl!kozlaulM a~ északl-Iengerhez közeli Kllnlbergben lIr llköl. lelkeken lélcs\tcndő IljÓl'AKI és kOnferenel~s
tábor meMlndul. «pltkczéséről ls.
D •. ll ur r lnl;lOn Oon ald né S7.. S7.lIllth6
v u .. ,,, Ok I. unllárlu8 IClk~szt, aki _ minI
!s'nere t"" - K Olollv.ll.r. h~en:etl lelk~szl

ter _

'o

jo.
lenel.
rlnt Uir jét61. ,:";-,,;,,,
lel6ltől.

O le ther Ge h r mann, 11% IARY főtitká ra
bejelentelte, hOgy f éllzt veti a KBK né-mel szövetségl kö •. társa s á gt .b11.ottsága
Frankfurlban.
Január
végén
IArtOlt
mésén, ahol lalál k ozott dr, Ingo ROer
nt<met lelkésszel. a KBK egyik veze. ő
német munkatársával, akinek a KeK
munkllJ~t Ismertelő könyve nemrégiben
magyarul ls megjelen i . Dr. Ingo ROH
lelkész egyébk én t résu veli és fel ls S1.Ólali lll. IAIlF 1972- ben Heidelber gben lartolt konsres$1.usán.
A z amer ik a i nnUárlu s
u n lven.a li s t a
egyh ll? 1911 júliusában új elnökÖl váluu. mert belső szabályaik s7.erln . e
, ísztet elnyert slemély. akit n ~gy éve AllIlanak az egyhd~ élére. csak egyszer
válas1.thlltó vissza
hasonl atosan az
Amerikai EgycsUl t AlIamok e lnökéh ez.
IllY dr. R ober t N. WaS! v isszavonul. miután két ci k luson át töltötte be e tiszlel. Járt néhány évvet ezelőtl hazánkban
ls, amikor fogadta ől az Állami Egy h áZügyi H I"atal elnOkhelyettese.
• A7. el n ö k öt je lölés ú t ján k özllyiilésl választáson hivj Ak el feladat kö re mesv>'>.laS1.tllsára. A Jelölés sorren d jében h árom
pályázÓ kÖZl dől el /I választás. Dr. Ca r nes, buffalol lelkész az egyetlen a jetöl.ek kllzölt. ak.! Járt hazánk ban, éve k kel
ezelőtt dr. H artlngtonék
által veo:e.ett
1968. évi turlstaCIOPQfllal. Dr. J. MendelSollll, a e h icagol első uni tá rius llyUlekezet pAsztora és dr. Gord on Mexecrm" .. ,
Akron, OhIo áUam lelk~sze _ utóbbI a
két e/lyhá? ellycsOlése elÖli unlve.rtallsla lelkész VOlt _ pályáznak llZ elnök l
' Isllségre II következő n égy eszlendő
1917_1&81. évi el k lusra.
I) r. Su bó Arp' d, a kolozsvári egységes prOtestáns teOl6glal In t"zel egyik
un\lárlu8 prOfesszor a, a z amerl k nl Meadvllle LOmbard unlldrlus . e ol6g1al fa k ult.ástó l ösuöndijat kapOtt tanulmányok
fOlyialásá r a. KIvánJuk. bogy Ismerelekt...n meggazd agOdva térhessen ha1.a . h ogy
tovább fOLYIathassa majd ellladásalt a
biblia nakcsop ort tdrllya.lban.
B fr6 Is t v'n ny . bllgyonl u n ltárlu~ le lk hz Aranyos rá k oson el h a lt 1971 Jonullrjábon 83 éves korában. Temetésén a ... ~ol
gálalo. L6rlneZIl Károly lelkész él oeReaa" SáRdor "lIperes végezték.
P a p p Ferene, voll h omoródsxentpéterl
unItárius lelkész nemrélllt...n el""ny t .
O<unbbl .,!'n o~, VOlt a r a nyosrákOsi lelk«s~, lb. csp ere .. , 8t "'''es kOrflb &n mi'g
uwaly. májusban h unyt c l.
Or. MU o", ErGe ly' n , belgrád i orthO<lox

'! ~", plls p il k, U

,.

IARF e lu n lt.árlus unlverzaUsta
d r. Robert w .." eláprilisába n három"esz rlls1.l. ~8 sok

:,--,."

VNITABJtJ8 .,BT U

Bélyegsarok
•

ALFRED NOBEL
(1933-1896)

" l nVen\IlS vitam (uVal
cxcolul~se

per anes"

"S:ép dOloy al d!CIC I IIlMlékony mÚIII!-

s:cu:kkcl ""mcs/wnl."
Poz n 501' olvasha tó a NObel-nru n)'!! r ,,1l1
egyik oldalán, mely vcr,l(Ulu~ Aeoelséb(il
"al(\, " másik oldallin AUr",d Nobel kt'p('
IMha\ó szIl1C\(:s! é~ halálozásI d1lwmáva!.

Immáron 1S éve, hogy

évről

évre olvas-

hatJuk II Nobc\-dlJasok n!\vsonlt. II hu-

szadik század egyik legjelen\<'»;cbb. lcgkö7.t.mcrtCbb dlj6nak Qdallélését.
A d/j "lapflóJa Itlfrea Nobel svéd vegyész volt. Alfred NObe l aZQknak II tb;lkusokl)ak és atom tudósoknak a1.

elődje.

akiknek agyából IlZ emberis ég Javát szOlgálÓ "tietek pattantak kl. Nem tehetOk
fel .. lóssé azér!, hogy e redményeik"! mások nem II Jólét k

II halad:l.s. hanem II

rombol'" érdekében használják rel. A hires robbanOQnyag. melyet r-:Obei d inamI!nak nevezett el a görög dllnnml$z _ erő
SZó nyomán. Ipari celokra kénült. bányák robbantására , VDSUUlk és alagutak
késdtés~re, term~zeti kincsek nyerés!!:rf!' és p u.utftó te~Y"erko!nt csak ilgy került reJhas zndlá$ra , mint az atomenergi:l.
amelynck célja uGyancsak az ember!s!!:g
jól<!t<!nek blztosltA$a, é<; nem a né pinds .
Mint ismf!'rel.", AlfTed Nobel halalmas
összegű alapll\'ányánlok kamataibÓL évente öttéle olyan tCIJesítményt kiván Jut..nl ma~nl. "m.,lyek OZ emberts !!:g tcJlőd~sét
el';bbre vll<1.lk. ..Egy rész ay.é. aki a
fllJka lerén a IcgtoJ'ltos abb feltedezkt
vagy találmányt ~rtc Cl:
. .
.. : egy r~sz U~, akI a legfontosabb k~_
~~a, felfedezlos t vagy tökélelcs ft(-sl lorle
· .. egy rlos ? az~, aki n t!?lolóGlal vagy
orvost udomány tCrén n legfonto.abb felfedcz!!:st tette;
· .. egy ré sz QZ~. aki az IrodalombIIn
cs?mel !!:nelcml>en II leg)obbat alkolla .
· .. e g y T~U a zé. aki a feg/ö bbel ""gy
lej,Jabba" milk/ld/l ll k/lU e o népe'" lesI" rls6g64r1. a z álla"dó had. eregek meg'
.zil"telé.é~11 " uglI e JÖkke nlé .éért " 010-
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cember 10·én. Nob"l haláldnak ,,"'fOrdulóJán 'artJák. A dijakat, az aranytrme, H
aZ o kl .. "e!et. fényes IInnepségek kerelében egy Idóben os~tj'k kl Stoc k hO!mtmn
és 0s16ban.
It. NOt>eI-dIJasok tábora ma mAr erkölcsI
nagyhatalomnak számit. él< vlHlgmérclu
eseményekkel
kapcsolatban
nemcsak
hallatja hangjál. de su lyjn:l.l fogvu (lYUkran Jelentős huUst ts gyakorol klbOntakozj$li.ra. Igyemelle f el stavát két unlUTius tudóS IS a !>élre érdek~~n. akiket
Nobel-békedlJJa ' tUn U'ltek ki: d r. Albert
Schweitzer k Linus PaulIng.
A/bert Schweitzer orvos. tCOlógus. zcnetUdóS. h"manlsta f ilozótus. akinek ~Jeté
!'lil és munkáltságáról lapunk c rovalában
már szóltunk. 1952-ben kapta meg a NobeH,<'k edljat.
LinU$ POli/Ing amerikai bIokémikus,
k<'tneres NObel-dUas tudós. A kémi ai
NObel-dlj a t 19:>l-ben kapta .. a ki;mial kötkek termkzeténck ku talásáért. <'s a bOnyolo,>! t vegyületek szerkezet~nek meGha·
tároulsá<'rl a kvamum-meChanlka alapJán". NObcl-bék edf.ljal 1962-ben tUnteu é k
kl. amelyet 1963-ban adtak át. A NObelbéked ijjal k it ünte te t t tudós jelentős \ev~
kenységet fej tett kl II békemozgalomban.
H áborúellenes tevékcnységét a másodIk
világ h áború u Un, a hirOsimai !!:s nagaszaki bOmbázá s megrázó élmény~nck hatására k e zd i. 19-16- ban k apcsolotba I«: r lll\
Albert Ein s tein-nel és az ,aIOmtudÓ~o k
VMelmi BizotlSdgánQk h ét mási k I:>gjával. Több mint ~záz cIkket és ta nulmánYI
kt a v ilágb!!:k éröl és más témá k ról; jelentős kbnyve e lémakllrben a No morc
war (1 9621; Soha többé hábOrút 1 Az amcrlk al tudósok között ú kezdeményezte a?
atomh:>dvlsel~s elleni tiltakozást. A nagy
tudÓS ma al! emberlsl!:g cgyll< legs7.ö ....
nyabb betegsége, a rák ellen küzd. I~;U
ben tette közzé ,.A C-"ltamln és a halk" eíma írásál, melyben elOnör vetelle
fel , hogy nagyadag C-vitamInnal arAkos
sej tek burjánzását ls meg lehet fékezni .
Linus PauUng a rák esetében - az általános véleménnyel egyezően - a kalöntéle kezelkl módok komblnác.lóját lanj!>
a legjOb bnak; sebész.! móds.zerekkel. besugárzással, gyógyuerek k el, Immunterápiával a beteget annyi r ákos sejttOl kell
megszabadftanl. amenpyltOI csak lehel. a
uervez.etét pedig el kell látni azokkal II!
euközökkel. amelyek biokémiai egy enSÚlyának helyreálUtásához. majd term é szeles ellenálló képess!!:gének vls szanyeréséhe~ és megerősítés~he~ szOkséges ek .
es e tekintetben véll fontos eszkö zne k a
C-vitamInt,
Alkotni. lere11uenl C$ok békébcn lehet.
A Világ jelenleg _ durvAn számOlva kétpercenként egymlll16 dollárt k Öl t fegyverkezésre. E:venként m!n legy lOD m!lllárd
dollán. Fel sem lehet m!!:rn!. mit lehetne ezzel a pén Zl!el, S a vele lekötött te,·meló kapaci tással kezdeni, ha sikerIlIne
fels~ámolnl a fegYverkezési h aj~zát. Mit
jelentene a~ uj energiahordozÓk klfeJLes~
tésében , a Föld éhség/lvezetelnc k reiszá·
molásánan , a betegsége k , a •. fr (\s\udallanság. a nyomor lektl~d!!:sében. valamennyi
nemze l életkörÜlményeine k megJavításában. Békében élni - ez a magyar népnek és nekünk unltArlU!«Jknak IS " kl·
vjnsága a maga és U vUág minden né pe
számára. Olvasólnknnk bCmutDtjuk Alfred
NObel areképét ábrázoló belyeget. melyet
a s " lod POliln HH~·bnn ado lt kl.
Dr. K iss J 67.'ler
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n II nemzCl\sl>g kérd ~sc fc! rI<'
m er U,llon. Igy tehát a <lIJ A! II ICtl m('lló bb
n Yer e el . a kár s kandin áv az. o k:\r nem."
It. NObcl-bé k ed lj alapltll lJl\ba n eJ(iv{l lhet etLcn é rd em e voll Sena
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a v!t;l.ll ~ke mell"atósh ásll ra IrAn y h o tta
Berta S UlineT a vt1J\gmére ul bl:kem oz '
g ala m nak volt II legkIválóbb k é Pv"..e tll:
le. 60 n.,,·~ ..Le a fegyve rt" elm" 1_
melJ "-tc n l regénylk>e\ t elte h lre';";é. bI
m al!a llH15'oon ""Inté n meg k apta II N obet- t>;, kcdIJal . Nob el Un-ben 'lU Irta Ber _
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A sZOk ou gazdag tartalo mmal. Or. S = ~ ba
ArpAd teológiai tanII. megkeUl' e d o k, o rl
d lsszertj<:ióJának k!V o natO~ kÖ7,1~lI<!t "A
kumráni cS!<7.é nos k özösM,g j el e n'/betlc
é s h a tása n kerc~uény ll<!ll k l n lnko lll~ ... nak k oriI r a " efm e n. M l k6 l ..őrlnc, ci/y MO'
MeUelc n .

teol6g1ftl Jogtanár élelt!t t!s munkh_
lJe n"'''''1 PM hlltramnradt dolgozata Ismertett. Or. Erd" János ICOlóglal
tanM "AdalOk az unlt.irius egyrui~ pO$-p/l kvAIMZllIs l JogAnak t örtenetéhez" c
~rtéke5 tanulmányt kÖlÖ!' Sum"" "\téb~
reSZl6 'anulmány, Bzószékl és ':'rautaU
ben ('d teszI vAltozatOS5á. a nagYmultIl
fOlyóirat e uámalt.
t1

MlIlI t

~ IAItF 1577 tav...un az Amerikai
Egyes IlIt AU.mokban larlnndó regioná_
lis konferenCiájAn Boslonban r~t vesz~'1~_ Dr. Andreas RlIUfllr, stuttGarti lelés Raymond Onrl holland protu'"ns lelkész.
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HALOTTAINK
ld. G yöngYÖSi IUlm á n testnevel6 tanár.
orsulgos kézilabda edző, 73 éves korá_
ban cihait. Jan. 20-án temetttIk Fark asr!!ten. özvegye és fia bánatában Qszlnte
szivveloszlOzun k .
R a nze nho re r n UC' , gyUlekeze tűnk le gIdősebb tagja 9$ éves korában elhalt.
Febr. 2·án temeltIIk. Gyer mekei és unokái IH'lis20ljlik.
S za b' Ká/mlin 76 éves k orában váraUanul elhnlt . Gylllekczetlln k egYik lcghtls!Sgesebb Ingja VOll, oki Igen ritkán hiány1.0tl a vaslirnapl 1stentisztelelekröl és a
blblla6rákról. Családja gyásZában Oszln.
tc részv('ttel OS1.tol!unk.
M :U é rty Zoltán gyülekeze tűnk több é,·Ilzeden át -presbi tere, Is tentiSzteletein k
állatldó rénwev6je 13 éves korábnn elhall. Nagy részvét mellCtt temetlük febr.
I&-!!:n a r4koo;kerest.túrl temelIJben, 8o;Jor
J:lnos egyházi fIJjegyzö és Hlu: t; János
lelkés? szolgál tak temetés<!n. özvegYe k
tla bánntábon osuozunk,
G á l Gyula gyógyszerész - néhai dr.
Gdf Kelemen unitárius koll!!:gluml ;gugató fia - 13 éves korában suJyOS SlienVedés után elhalt. Február :u-~n lemetlUk B';:IIe:e MAnan lelkkz szolgálaUval.
Hdtram;l.radottal és rokonai gyámban
egyUttérzéssel osztO!Unk.
Benedek KárOly megh. 1976. dec. I·én.
61 éves korában.
Öl!" . Horváth AladArn!!: megh. 1971. jan.
13- án, 18 éves korában;
DOmbl ArpAd rebr. 16-.4n. 77 éves korában:
G d bo r
10mjáró
Hamvait
tes tvére
lomra.

Ilona . ny. tanitónIJ. buzgó lemphivünk 1976. o kt. S-én e1ltnlt.
a keszthelyi temet6ben plhen6
sírJáb ... n helyezték örllk nyuga-

Boldoco k a hmlatt a k, aki M az Úr ban
h a lna k m er, ••• m e r t m eg nyu g nS>ln a k az
ő fárlldtdr uktó l, és az l} eSe!llked e te!k
k ö "e tlk {Ik e t, J e l. 14. 13.
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A .uerk U2 lő b l>;o ltslig lagja ':
e aJor J 'n... ls Ben ae MAri on
T e rJeRti a Mal'yar P asla. Elötize lhelli
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