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XJ\.'XIII. '::VFOLYAl\l 6. SZÁl\1 NOVEMBER-Dt:CEM BER 

Karácsonyi ének 
u ••• született néktek ma a Megtartó . . . u -

Költészetének varázsa rendkivüli. Tel ve van fény
nyel sugárzó szépséggel. Olvasása közben azt érez
zü": l!Ogy a csodák szines világába ;;áU II le.lkü.nl~. 
Sorait hallgatva, szívilnket átjárja valami ktilönös, 
j6t tev6 melegség. Nemcsak je len életiink ünnepét ra
gyogja be fénye, hanem felidézi a múlt ködéből 
gyermek.korunk kardcsonyainak feledhetetlen emlé 
keit s mi érezzük. hoOIl m ilyen megsúpítö hatalma 
van' az időnek. Mert, ha évtizedekkel kordbban -
életkorunk mutatja hány évtizeddel - azok a bizo
nyos gyermekkori karácsonyok nem ts voltak mindég 
olyan szépek, olyan gazdagok és akkor teljes bol
dogságot hozók, ma mégis életünk darabjaiként lel
'~ünk áldott emlékeivé vá ltak. 

Csodók! LelÜnk csodóinak legszebbike: ka rá-
c s o n y. A mesek világából evangéliumi hittel es 
szeretettel lép elő. De szép is voU! Fenyő, gyertya 
fény, betlehemes ;óték, ajándékvárás, cSillagsugdr , 
Jézuska sriiletése. tietünk részeként, ha nem lehe
lett volna a miénk, lélekben bizonyosan szegényeb
bek volnánk. Hogya betlehemi ;ászolbölcső szent 
valÓságának beteljeSÜlését a mesék szálai szövik át 
pásztorok üdvözletével, ke leti bölcsek útjával, csil
lagfénnYel és karócsony angyalainak himnuszával? -
ez nem csökkenli, inkább növeli értékét. Ez teszi 
igazán széppé és gazdaopá! Szépségét és gaZdagságát 
csak emeli, hogy felnőttként tudom: vannak hamis 
és vannak igaz mesék , vannak meg rontók és van
nak megépitőek, vannak félrevezetőn megejtők, és 
vannak a nemes érzése1, ti szta útjara vivők. S mert 
a jászolbőlcsőben az Ö r ö k g Y e r m e k alussza a 
gyermeklélek tiszta világának legszebb álmait, boldog 
érzéssel dőbben belem, hogy ez a lélek szárnyain 
szivemben ébredő ka rácsonyi ének valóságos éle
tem része mesés szépségű történésével, megmásítha
tatlan igazában, megépítő és a nemes érzések ti szta 
készség képzeletbelf helyzete teremti valósággá, hogy 
útjára vivő erejében. 

Karácsonyt i s, mint minden költöi érzést a költöi 
önlelkében átélve és megfogalmazva az élm'ényt má
sok számára i s elfogadható valósaggá t egye. tgy fo
gadja el a költői képet, a kőltői élményt a hozzá 
érkező. Igy lesz sokak, százak, mi!!iók lelki tulajdo
na. tgy válik érzésben valósággá. Karácsony is igy 
válik valósággá a karácsonyi éneket befogadó számá
ra szívet melegító szépségével, magatartást alakitó 
életet formáló t eljes egészével, minden tartalmá.vcd 
Es ha valami az ember életében, akkor ez a szépség 
és ez a tartalom segit abban, hogll a kétség eloszol
jon, a vívódás megszűnjön az emberi lélekben. Az a 
kétség és az a vivódás, melyet Goethe így f ogalmaz 
Faust szavaiban: " A z égi szót hallom, de hiányzik 
szivemből a hit". 

Karácsonyunk a nemzet közi GYERMEKtV ka rá
csonya. Ezért t alán még tisztább érzéssel fordul lel
künk a Mária kllTján égi f énllben sugárzó gyermek 
felé. O mindenki g ti e r m e k e. Az ember, az em
beriség l sten kiildötte gyermeke. Va lósággci vcil t l eg
szebb szimbóluma a vivódó világ szeb bre, jobbra . 
nemesebbre. igazabbra törekvő emberének, a minden 
embert testvérének va lló s z e r e t e t n e k. 

KarácS01ltl i ének! - emlékezésben. imciban, hálá
ban felénk szálló - lehet, hogy néha csak a lélek 
hangján felfogható és hallható dallama töltse be ün
nepünket, szívünket. V oltunk, vagyunk, vagll lehe
tünk még úgfl, ahogyan Huysmans v all?tta egykor: 
" Amikor húsz éves vo ltam, kezdtem ketelkedni I s
tenben. Harminc éves koromban fagadtam. Negyven 
évesen érvekkel támadfam. Ma ott térdelek a kará
csonyi jáSZOl elött, amelyben a világ legnagyobb 
igazsága született". 

Ha fgy igaz, - akkor az őszinteség és az elveszett 
önmagam meotalá16sának az ünnepe is k a r á c s o n y, 
a MEGTARTÓ születésének ünnepe. 

Huszti János 

VJLÁGV ALLÁSOK BÉKEKONFERENCIAJA 

PRINCETON 1979. 
Alig tíz évvel e-.r.elólt .llakull meg 

a WeRP. a Vallások és a Béke Vi
lágkonfercnciaja és a S:-.eTve-.ret a 
rövid i dő ellen('1·e is kit.el'ebélyese
deU. 

Első konfercnciajá t U170-ben ta r_ 
totta Japánb<tn. Kyotoban (eITő l ne
vezik ma ls 3 további konferenciá_ 
kat .,kyotoi"-nak). E7.en 39 nemzet 
kikűldöttei vettek részt több mint 
tíz világvallá.o; képv iseletében ' é;. itt 
alakították meg ar. állandó bizot t.'iá
gokat , és válasr.tották me;:: a szcrve_ 

:--ct vezetöségét, - A második kon
ferencia Európában volt, a belgiumi 
Louvainban. amelyen már 45 or
szág kikilldöttjei közt ha:--ank kép
viselői is részt vettek. Itt fogalmaz. 
lák meg az ún. ,.Louva ini Nyila~ko· 
7.at"-ot, melynek vezérgondolata 
volt: felszabadulás + fejlődés = bé· 
k • . 

A földrészek sorában az idei, har_ 
madik konferenciát augusztus 26. és 
I< zeptember 8. között a z USA New 
Jersey áUamaban , Princelonban ren_ 

dezt6k. A hely nagyon alkalmas volt 
erre. A csendes egyetemi vá"l"OS teo
lógiai szemináriumának épületei. ad
tak otthont a kiküldötteknek es a 
hivatalos munkának, az istentisztele
teknek és az eJ6adásoknak. Bar a 
nagyobb távolság és költségeJ:: .m~Oltt 
a.,; előwknél kisebb volt a Jets1..1,m, 
de azért m integy 350 kiküldött Je· 
lent meg most már több, mint 50 
orsr.ágból: Ezek kö 7, ött új sdnt je
Icmtett a K ín3i Népköztársaság 8 ta
gú buddhisln, keresztény és mozlim 



Egy", 
volt., iSY 
IékmllSor :l 

é1cllke.1\ l'észt eleget. New Yo\'kbnn ri St. Pn\.dck 
munk!ljnbtm. katedr:\!isban Cooke New York-I cr

reggeleken JnIÍS sek, ::ll!; ENSZ-székházában Andrcw 
lelkészel !.:Irtat- Young USA f6delcgátus fogadta II 

a késő esti kiküldötteket, Washlngtonb..-m j)(!dlg 
3 szemi ná. az Izlam központba Ifllog.'lllunk, 
munka. - majd a presbyteri{musok látlak ven
műsor ls dégill ebédre, fogadott n Szenátus 

cm- c]nÖluiége. és végül a Fehér Htizban 
Albert Cartel' elnök és {elesége. 

Az IA It F 
Itcpviselöi :IZ 
Egyh ázügyi 
IIh'at ll l ban . 
1979. aug'. 9. 

(Kotamoro 
Suzuchi felvétele) 

I)l'incelonl \'lrc ... bytetiúnu!; templom_ 
ban vol~ II ~flró l~\.(!ntiS;t.telel IIhol 
12 felclunet képviseli)je tartott rövid 
úhltatot. 

A ;:drlmlllla fkozal sürgeti: a jelen_ 
leg /egl/verkczésre költött evl BOO 
mlll~d r~ NSZK-márka összegü péJl.Zt 
fordifsak békes célokra. Elitélik a;: 
atomfegl/verek haszna/alát, te/ju 
erőve l . /.ámOQaUák a leszereles/, az 
emben Jogokat. a körnlleze/védelmer 
es a békére lIevelés/ . 

.. (\ konf~ncia resztvevöl kö",ött 
ürömmel k/i<;zöntöttűk unitárius ba_ 
['{Ita inkat: a konferencia [otitkarát 
\-Iomer A. Jack-ot. alelnökét dr. Da_ 
na McLean Greeley-t, a megfigye
lőként megjelent dr. Carolyn C. 
I-I.owlett IARF elnöknoti az IARF 
hivatalos képviselójét Diether Gehr_ 
m~nn-t. a titkál'Ságban tevekenyke_ 
do d\'. MnJcolm R. Sutherlandot és 
az ~gyanCSc1k megfigyelóként részl
vevo dl'. William Schultz bostoni 
lelkészt. nkik swzal&nrfmyuknt 
messze meghaladó mértékben vettek 
részt a közös munkában. 

Einstein emlékére, a délaflikai útja. 
ról hazaél'kezett Jesse Jackson chi
cagói békeharoos lelkész igen meg
gyózó tájékonató elóadé.sa stb. 

A konfet'encia záróülé$en elfogad_ 
ták a "P1incetoni Nyilatkozat" szö
vegét, melynek lényege il békére 
való mozgósitás. 

Elhatározta a kongresszus, hogy 
a legközelebbi konferenciát Afriká
ban, Nairobiban tartják. 

A konferencián részt vett Bartók 
Béla fögondnok. aki felha.smá1va 
amerikai tartózkodásál. az Anya
nyelvi Konferencia védnöksége ne
vében meglátogatott néhány magyar 
.-soPOl'tot Manville-ben, Pittsburgh· 
ban és Cleveland-ben. Az. utóbbi 
helyen a Nyugati Református Egy
há?, helyiségében elóadást tartott a 
szép számmal megjelent rnagyarok 
előtt. 

Az Egyesült Allamok különböző 
intézményei magukénak érezték a 
konferenciát., és ennek következté
ben több meghívásnak lehettünk A .konferencia utolsó napjan iJ B. B. 

2 UNI'l'AIUUS eLET 

Nemzetközi gyermekév, 1979 

Dl'. Kiss J ózsef felvétele 

A Világ rádöbbent arra, hogya háboTÜkban a leg
többet a gyermekek szenvednek. E:ért az ENSZ köz
gyülése 1946. december lJ-én. az UNRA megszűnése 
után létrehozta a nemzetközi gllenneksegélyezö UNI
CEF szerveze /et. (United Nat/ons Children's Emer
gel!ey Fund. azaz ENSZ Gyermeksegély Alap), fl- ma
sodik v ilághábonÍ- pusztftásai következtében sziikséget 
szenvedó gyermekek segélyezése re. A szervezet kb. öt· 
ven országban goudoskodik Tosszul taplált gyermekek 
élelmezésérÖI. küzdeuek a táplálkozási hiánybetegsé
gek eIIcll, védóoltásokkal igyekeznek megelőzni a fer
töző betegségeket, millt a tuberkolózis, szamdr~öhö
gés, diftéria. A pénzügyi kereret több mint 100 al/am 
együttesen bt::tosít ja. Az UNICEF 1965·ben Nobel
békedijat kapott. A.! Egllesiilt Nemzetek Szervezete az 
1979-es esztendőt a gllermekek nemzetközi évének 
nllilvánltotta . 

E felhiváshoz csatlakozva a PostaÜ9lli . .világ·Uni~ 
(UPU) több mint 200 tagors;z;dgá/ZQk pos/aja adott kl 
bélyeget, sor t. blokkot , hogll ezzel is ~,,:gitse a n~mes 
cet eléresét: a vl/ág fig yeimét f el ,!!V!?k a l~gklse.b
bek re. A gllermekév bélllegelnek temaja nagy~n val: 
l ozatos. es nem egllet maguk a gyermeke~ raJzolta~. 

A Magyar Pos/a Ilá ronl bélyeget és ket levelezo
lapot adott ki és öt Ollla n emlékbélllegzÖt haszn61f. 
melllen szintén látható a Nemzetközi Gyermekév 
embiémája. Ezek közül ol tlas6inkn~k bemutat juk .a:: 
első magyarors;:ágl óvoda megnyitasának eentenártu: 
mára és megalapít6jára. Brunszvik Terézre emlékezo 
levelezölllp bélyegét (1979. május 25.'. 

Hazánk alkotmányában rögzíti a oyermek jogait. 
s a gllermekről való gondoskodás feladatát és fele/Ös-
segél. Az riltOiá11OS éo! kötelező iskoMzratás. az ifjú· 
ság i törvényr, a 'lároméIles fizeteIt gyermekgondozási 
szabadságot tönlény biztosit ja. Ezeken Ilii is számO$ 
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Tendelat, jogszabóly közcppontjában dll a Ollcrmck 
tlMJj/!. d 

Eur6pdban 34 év 6ta béka van. dc J/jjdUnk III s 
réuelll 1101 if t hol OU, /c(Juverck d/)riionek. és az 
ENSZ dUnl mcúhirdctett Nemzetkő::I Gyermekév sem
mit ncm jelent az itt él6 oyermekek szdmára, Gycr
mekek milliói éheznek, nel1l járnak Iskolába! védte· 
lImiIl I!crg6dnck (I politika és a fcgllvercl~ 'rOlll/ltotta 

c.!cmé nyck Uövcuéllyébcn. Űrömzclenűl, nyomorban 
és rullkiilözésbcn núnak fel. Az élct kcuyetlcTlségei 
f'IQ rmáfl.t do/gokko válnak szo.mukra, s fél6, hogy 
ezek a benyomások egélZ élcfUkre ellelscrik ake!. A 
o lyan néOyéves gyermekkel, aki ludta, 110(111 mit keU 
cs/mi/ni a kézigránátral. 

A béke és az emberiség. a béke és a ;öv6, a 
jövó és a oyermekek sorsa el választhata tlan eoymá.'l
tól. F-zen gondolatok jegyében Tendezte meg hazánk 
Budapesten az európai gyermektalálkozót. KdddT Já
no! leuelet Intézett az európaI oyermektalálkoz6 
ré!ztveu6ihez, melyben többek között ezeket fna: 
.. Megli!z leI6 szám unkra, 11001,/ II találkozó hazánk
ban, a Magyar NépköztárSllságban jött létre. 

A lalálkozó Tészvevói különböző országokból, kü
lönbőző köml/ezerből érkeztek. Ti, fiatalok. más és 
máj nl/el uet beazéltek, de aok olyan dolog van, ami 
öuzekőt benneteket. Mindannyian sz.ere lHek szüleite
ket é. barátaitokat. hazá/oka/, yyermekek vaDl/tok 
még, de már nyiladozik az é rtelmetek II v ilág dolgai 

EMERSON 

Iránt , R Um) tekint rátok a ulUig, mint a j/Svó zá/o
nalra. a /tolna" le/nőtt jelre. A jóakaratú ft/nllUek 
a v lldg t)1l mindentlH azon láradoznak, /t0f11J II béké
ben, nyugalomban. jólétben éR blzlOnsdrjban élheue
tek, és 11C Ismerjétek mefl 301la a nélkU/tlzé.t, retle
flt , t, nl/omort, amelllet ók a ftlldréuUket sújl6 két 
ul ldglldborúban dtéltek, és olyan lok tdua/ok .zen
ved m ég a vlláyban. A béké" Jöv6én - a magatok 
m6dján - ti i8 sokat tehet/ek. Járjatok a vlldoban 
nyitott "tcmmel, másokért aggódó és teml! i~ tudó, 
komoifI akaráSSfil. Tanuljatok 8zor{/almallan, éljetek 
vecllllletcse-n és vidáman, fgy kéllz1Jljetelc a f e/nat 
életre." 

A vHrin mbldell oyermelcénck boldoO és béké.~ 
ji)véJjc érdekében meg kell állIlan! a f CO l/verkezés! 
verse1l}/t. é.' tart6s békét kell terem teni mindenütt 
fi vlldgon. "Oir/all Icorban élUnk, amch/ben red/b 
IclwlÓséollé vált a vi lág bélcéjének megórzé.e, méfl 
akkor ls Ilo. van szenvedés, harc é, értlllmct/en halál 
minde" földrészen" - mondto bC.ftédében Aczél 
GIIQrOY a:: európai oyermeklaldlkotó vezetői elóU, 
majd iOY folytatta; "A magunk gondjának érezzük 
a vilda valamennyi fl'yermeke sor$ának alaku/á1ldt. 
A tirzteuég, a humánum nem i,mer oruáohatárokat. 
az éhező, oz értelmetlenül pusztuló oyermekek döb
benetc1I nwmentót arra fioy elmezletnelc bennünke t, 
hoOY ezt a lIarcot az egé8z vllál10n eOllutt kell mc(/
vlvnunk azokkal, (Iklle - s cz a több8ég - ncmC$ak 
életkoruk miatt. de gondoll.:odásuk és t/8ztemigük 
okán I, fchlóltck, ., érzik f elelJuénilket. Nllm nl/ug
tathatjuk meo lelkli8meretUnkll t azzal, hO(lY ezt a 
nyomorúsáoot nem mi okoztuk, llooy nincs közünk 
a Ilomokvárok lIeivett véd6bunkert épft6, az anyai 
szeretet melege helyett o holál, a rémiLIet, a mene
külé8 bzonl/alát áléM gyermekekhez. A vl!áa gondja 
a ml gondunk ls ... A ml feladatunk a békének a 
mea6rzé8e és kiteljesedésének nolaálata , hiszen a 
gvermek sorsát bizta ránk a tár!adalom, a ti "vermek 
mafla a testet öltl:ltt jövő. Allhoz, hO(1I1 elérjilk: aller
mekeink ne csak örökösei, dc hozzáértő őrz61, védöi 
és m Indencke/6tt folytatói lellessenek a haladás UOyé
nek, véOig kelt gOlidolmmk azt IS, mUyen társadal 
mi célok szo lnálatában. neveljUk emberré ökel. Meg-
0116z6désem, 1I0gy az 6 teljesebb j8v6jlik eallben az 
emberiség szebb. boldogabb 1öv6je lesz. GOY gondo
lom, ezért nem drága semmill/en áldozal ." 

Igen , ezért a célért volóban Jemmilllen áldozat 
nem drága. Nek/lnk, unitárlu,oknak köteluséa/ink 
gyermekeink nevelése, hoal/ humánu! emberek és a 
Dávid Ferenc-I eszme mealartól éj rovábbvivól le
Dl/enek. 

D r . K iss JÓ~c.r 

ESSZ~K 
Emerson, Ralph \Valdo: Esw..t:k. 

Valogatta, el6s7.óvu\ és jcgy7..etekkcl 
ellatla Gaal György. Krlterhm 
Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 272 
lap. 

,.A bolygót, a kavicso~ úl"nycka ki
séri. A Ii".tiklagörgeteg bará7..dát, re
pedé$l hagy hátra a negy tl'5tén, a 
rolyó (,G,yat mos a földbe. Ol. állul 
otthulU'Ja !;7.er(iny 81rreltmU.L a 
:i7.(:nben. A hulló vizc.söpp dom bor
művet váj a hom()k.l)a vugy kőbe. 
Nem lehet: egy pál'a t scm lúpnl, II 
hóban vugy n mC7.1gyén át, hO\O' 11 
lóptek tél'ki:pe ne raj7.olódJék kl 
löbbé-kevésbé muradandó nyomok
ban" - Irja Emef'llOn Goethe va~y 
U~ fró cfmű ess1.éJénck bcvel.etó so
rlbnn. 

'liJfu.... polilikus, csS't.élró CS kultö 
vol t egyszemélybcn, magn is ugy élt, 
hogy m a radandó nyomokat hagyott 
maga után. Nincs cldöntve lI"1..i ig 
sem, nogy melyik munktlsságával al
koLoU maradandóbbul, de neve éli 
e!O'énlSégc rogalommá vdll n XIX. 
u.<'tz,1dl amerikai mt1velődé-s Wrtú
neiében . ValJú.,i r adikalizmusa II 
moi unitárius vnUúws Il.ondolkod ús 
kcá.émxWltjában áll. 

sok végére jut, umclyck alig két-ha
rom old..lt \.eSznek k i, U~ utánuk kö
velke7..ókcl már élvcz.ettc l o JvUSStl. 
Ess-.r.él nem Montaigne, Shakespeare. 
Napóleon vugy Goethe életét és 
munkáját ismertetik, hanem ezeket 
II kiemelkedő egyé.nlségeket a ma
"Uk teljességében mutatják be, fizi
kai és szellemJ tu.llljdonsúgaikat, a~ 
u tókoJ'rlI ha~otl :llkotAsaikat ~ UI. 
c ... ..ekben tUkl'i.I~ődö cJ'kö.lcsisegükct 
vi~.<>gálJ;tk. 

Emel"$()n, aki 1829-bcn 11 Harvard 
el!.Yetcm teológiai karának dJpl{)fl"lá
'avai f! bostoni második unltárlu~ 
cgyháAtö7.&ég JeJkb; ... ..e IcU, (.kl tl!n-

1841 -bcn jelent me" J:1mCI'SOn esz
II I.eInek elsö sorowta, Hl44-ben pe_ 
dig a másodlk. 

A7. emberlq 'képvillclói dma 
munkája hét ClISzéböl 611, ame!Yl."k 
kö7.OI könyvünk négyet t. ... I·tuJmmo·., 
főleg Ol'.olwl, amelyek mu III Id6tá l
J6knak bl'l.onyulnak. E tanulmlÍnyok 
o l vlllltí.~ ncm 1tönnyfi, h lll1.cn ~l IIW
veg többnyi re elvont, böJcsclell tár
jlyú; dc ha a~ olvasó nem vesl.tI e l 
II tOrcJ.rnét ('5 n bove:r.ct.6 feJtegeté-

Emel-son itt ncm tényl."kCl sol"Ol 
fel. hanem "ondolkodásro késztet. 
Ess:r.élnck mondnniva lója nem arra 
tanit, hogy n.t II legjobb kőn,yv, 
amelyből legtöbbet lanul unk, ha nem 
U7 .. ame ly I.nkt'ibb k~tet n gondol
kodásra, .amély cszmóket ébreszt. 

"Emcrson kltún6 megfigyelő, élet
húen ábrm-.oIjn lit. angol embert ét; 
AngLIa viszonyait" - fi llopltja meg 
I"ó]a G.anl György, alU .. könyv ('111-

tJNIT.4.RIU8 IBLBT J 



S7.<l\-ában értékes és részletes adato- kritikus szemmel olvassuk sorait. Az 
kat közöl Emerson életrnjzára és English Trait.!; eSSZéinCk, _", ;:; 
S7.eUeml te\'ékcny.ségére vonatkozó- .. mégis maradandó, mert " 
;:m • •. Hang'\'clele inkább dicsérő. el- legtöbbször rátapint a lénYCgl"e ,',;;:~ 
Ismerő. de néhol birál és íinom~ ban. mint bármely útleir:is és t i 
gúnyolódik ''. s helyenként lulzo nelemkÖIl)'\', megismertet i \'elünk. 
megáUapltásai arra késztetnck, hogy mit jelent ez a sz6: Anglia", 

Elismerés illeti Gaal Györgyöt. aki 
a z csS7.éket t udományos igé nnYel 
válogatta, értékes elösWval és jegy_ 
~.etekkel látta ej. A köny' -et gazdag 
~~"7.elunyag és nt!vm uta tó egészíti 

Kászoni J 61..Set 

Dl'. Kovács Lajos püspök 70 esztendős szolgálta egyhazat és iradahni munkássága - ÖSste_ 
gyűjtve - köteteket tenne ki. ' 

Rokofli I1I1IÍSz hozta Budapestre feleségéve l egyWt 
októberben, s igy l sten akaratából, okt. 16-o2n taTtolt 
Képviselő Tanócs! ii/ésükÖll öszinte tisztelettel és 
meleg szeretettel köszön tött ük e neves évforduló al
kalmából. 

. ~ora iJjús~g~t61 k~zdlJ.e rész.! v~tt anagyvilag uni
t~nus eg]l.~azaJnak et';t.eben es Igye téren végzett 
j o -munka]anak korona1a volt az a haram esztendö 
ami.t . J975-78 közt az. International Association fo; 
RellglOus Freedom elso magyar unitárius elnökeként 
töltött, amikor fáradhatatlanul látogatta a tagegyhd
zQ~at. Európában és az Egyes i/It Allamokban egy
arant. 

Gimnáziumi tanulmányainak elvégzése utan, édes
apja. a templomépító egykori brassói lelkész-esperes 
segítő jólJdhagylÍSával kezdi meg teológiai t anulmá
nyait a kolozsvari akadémián. Majd Marburg, Oxford 
és Strasbourg voltak külföldi tanulmányUtjainak fon
tosabb állomasQi. Strasbourgban. Albert Sch:u;eitzer 
!anHvanyai közé fogadta és Itt szerzett teológiai dok
toratus!. FrQncia. német és angol nyelven egyformán 

Boldog cs~ládi ~'ettel. ~Idotta meg a jó lsten: fele
sége, két leanya es veJel mellett a kis Huba Unoka 
büszke nagyapja. A magyarországi unitartusok szere
tettel és tisztelettel köszöntik Dóvid Ferenc püspöki 
székének huszonnyolcadik méltó utódát . 

Ad multos annoS! 

D. Dr, Berki Feriz 
A Magyar Ortodox Egyház pro

toierej·adminisztrátora, lelki vezeto· 
je nemrégiben ünnepelte 25 éves 
szolgálati jubileumát. 1954-ben 
Alexij moszkvai patriárka bizta 
meg e fontos feladatkor ellátásával. 
Hazánkban az ortodox egyház tör· 
ténete é\'stárndokra nyulik 
de eleinte csak szerb és 
todoxokI'Ól tudtunk. A 
alapítású 

egés..-Égel 
sokoldalú ~,,;I 
testvéregyházak és a béke "'0 
tában még sokáig végezhesse. 

IGNÁCZ RÓZSA 
J.teformátus pap gyermeke volt 

aki olt a pacókiim szívta magába a~ 
otthon és az otthoniak szeretetét és 
tiszteletél. Járt Moldovában éS irt 
RI. ott lakó székelyekröl. Bebaran
~.olta ft. n~gyvilágot és élményeit 
:;r.ép utlra)7.okban öl"Ökftette meg 
Jómagam is egy alkalomrnal Chi~ 
~g6ban találkoztam vele. amiko\" 
[la családia körében megismel1kedeU 
anagymamaság örömei vel is. 
. Nekünk unitáriusoknak sok fr{lsa 
Igen kedves, de szívünkhö? legkö 
7.clebb áU a "Torockói gyás;''' c. ~ 
génye, mely a7: unitárius bányavá_ 
r05~a sokat szenvedett életének 
egYIk szép epizódját örökítette meg 

A kmönféle egyház..'lk lIturld ku~ 
umtánusnak" vallotl drága lélek. 
19a7i ember és jótoUú ITÓ tmgikus 
f.'lhunYla alkalmából. enliékél. sz.ere
tettel ldénOk. 

• UNITARIUS an 

DÁVID FERENC BREVIÁRIUM 

"A HIT ISTEN AJÁNDÉKA" 
F o ly t a t juk sOTozatunkat. A befejező szövegeket Szász János lel

kész válogatta. 

SZEMELvtNYEK DAVID FERENC BESZEDEIBOL 

A bölcsek és közdolgokban jártas fel'fiak azér t vannak a testü
letek élére állítva, hogyamúltból és jelenből helyes dolgokat hoz
zanak létre. Nincs semmi tartósabb állapot és igazság, mint amik a 
Szentírás alap jaiból vétetnek. A próféták es apostolok tudományán 
epült tanokat szél és habok el nem sodorják , s Isten i~éje , mint élő 
túz, mely éleseb b a kétélú kardnál, oly mély gyökeret ver az emberi 
szívben, ho~y azt onnan kiszaggatni n em lehet. Ezért szükséges. hogy 
Isten szol~ái koronként egybegyüljenek, s a hittanokról értekezze
nek. Ezért van a mi ~yházunkban az a ré~í jó szokás. ho~ éven
ként nyilvá n os Iközgyúlések tartatnak, hol mind a hittani cikkekről , 
mind a lelki tanítók erkölcseről vizsaálat vitetik végbe ; e~y beszél, 
a többiek hallgatnak s a többség határoz: ami helyes megáll, aminek 
gyönge az alapja szilárdabbá tétetik ... 

• •• 
A v ilágnak semmi oka azok ellen támadni. akik az eltemetetl 

i~azságoknak a sötéts~böl elöhozásában fáradoz nak. Amint a nap
pal és éj a Világosság megjelenése és eltávozása aJtaI ismerszik meg: 
szintén Új:fy azon percek és ór ák is. melyekben a me.'!"gyult igazsá.!! et:!. 
oly lánggal, hogy azt semmi meg nem olthat ja. hanem a ~tán sö.té!
sége lekötöztetik , hogy ragyogjanak s világítsák meg a mmdenseget 
a nap, a hold és a csillagok . .. 

• • • 
Isten ismeretével egybeköt jük az cl'kölcsök kegyessé~ét es r~ten 

P?rancsa iránti en~edelmessé~et. Mert aki tctteivel ta~adJa, szav~val 
hlJában erősít i , ho!!y Istent ismeri, s haszlalun mondja. hogy Knsz
tusban van és él. a k i ncm jár \'ilát!Osságban és azon az úton. mclyet 
Jézu~ megmutatott. Mert o nyilván valónn mo~dotta: Amit én tette~ 
s tarutottam, azt te({Yétek s tanítsátok. Pál ped!./!: Legyelek az én ko
vetoim, mint én vagyok K r isztusé. Nem m inden. aki azt mondja: 
Uram. Uram! mCl!y be a mennyeknek országába . . . . 

ÁlHljuk, hogya ke,qycsség cselekedeteiben szilárdan meg kell 
állanunk. mert az az i~az hit. mely II szerelet müveiben nyilvlánpl. 

• • • 
A szeretct a tÖI'vény összessége és vé.l!e. Kri~ztus szerint a tör

vény teljessége II szcl'ctelhcn áll. A szeretet királyi törvény. A szere-
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let n valódi Si'.ablldsni:', mihez a i!zol).(ns3i: félelme nem járul. A sze
relet fl viltia éltető ld ke, ti jók lc~fiibb kincse.·, 

• • • 
Hu é lni cn),(cdjük közötlünk nemcsuk n törököt 0! zsidót, kik 

közÜ" :Ií'. c).(y ik,n Krisztu:;t nem szcl'eU , 11 ;násik ~cg[cszilclle; hu 
ncmcsak eltú rjük, nkik ki\romkudnak, kevdyek, [osvényck, dobzó
dok hanem élünk, é tkC'"l.ün k. v í~adunk is vélük: lejtalúbb a szablld 
IL't!et és ~ondolkozást cn).(cdjük mei:' azoknak is, kik l<riszlus felől 
múskép J.tondolkoznak. dc scnk inek sc árt~nak s el vannak ha~ároz_ 
va inkább mC,l!'hal ni , mint hogy más~ .szóljanak vagy cselekcdJen~k, 
mint ami igaz, Nyilvánvaló, hOgy. aki erről másképpen gondolkOZik, 
más vérét szomjúhozza, Lássa, miképpen számol érette Istennek, .. 

I)AVID n ;IlENC LEVELE PALAEOLOG JAKABHOZ 

(1570. november 29.) 

,Dávid Fe renc a legh íresebb fér[iun~, ludós Palaclog J.akab
nuk :1 lJöh.:scsscg és ítélet szellemét kivánja az Atyától , a Knsz.tus 

által." , ' dul II lk ik - l l" Ha valnki minden emben m ato eve ez ,Vissza al' Ja ma~ 
,l!ó.t ~ttó l , hof..')' II század nyomorú"ágait fi~·t.a~a. Hogy .pedig tulaj
donképpeni tisztemről írjak ; ezekben II mal )d,okb~n az l~azsáj':!. nyo
mozá.sa nem bátorságos. Hal lgatom megvallaru nyilvánosan amit é r
zek. De akiket az isteni szellem fénye viláj':!osít meg, nem hallgat.
hJtnak, miután már hisznek, sem pedig az iA"a~á~ot továbbra m?r cl 
nem rej thetik. Akko ra a szellen1l\:k amaz ereje, ~Ogy az emben ész 
minden hamis lelcményét megvetl az egyetlen cel érdekében, hogy 
lsten dic.-;ösége megviltigosodjék és az egyház épüljön , dühöngjön é!i 
mondjon ellent bár az egész bűnös vilá,c!. Mivel akiket az Atya Fiá
na k adoll szüksé,c!es, hogy egybegyújlessenek és Krisztus köntösc a 
katonák kezében föloszta t.lan maradjon, Első pillanatra úgy látszott. 
hogya vaUás dolgairól el~ndftott ké~ések igen nagy romlásoka~. éi! 
veszedelmeket idéznek elo, de a Knsztu s halálakor támadott fold
rengés feHámadása a lkalmával minden bizonnyal lecsiJla P<>dik. 

Ezeket nem azél1. írom. mintha te, !egtudósabb fé rfiu. nem tud
nád, hanem hogy meg mutassam, kiváltképp mi segit engem ezekben 
a küzde lekbcn, és hogy mikén t bizonyosodik be: Isten erőtlen edé
nyeivel munkálkodik és az ember a karatán - várakozásai ellenére 
is áttör, m ert n em ent1;edheti. h ogy igéje ü r esen térjen v issza hcy/.zá. 
Ellenfeleink gyűlölete CS rosszakal'a t...'\ vont bele e hábortiba, midőn 
eJ[ogadtam. semmi m Mt nem akartam nyilvánosan tanítani és elő
terjeszeteni. han em csak azt. ami ls te n iJ!éjéből nyilváva ló. De ak
kor m~ sokminde nt nem ér tellem miként van , de kényszel'Ítve az 
ellenféltől. h.nm is tanaikal met1;ismerve. egészen más üton kellett el
induljak , sőt tétclci.kkel ellenkezőt kelletl szembeállitsak, a mikk el az 
Istenről vnló dok t rimi ikat védelmczté.k. A dispulációk köztünk elég 
zava!'osak volt ak , de szüksét1;es volt úgy kiadni öket, amint voltak. 
Maské nt a csalás vúd jával illethetlek volna be zmünket. 

Átolvas~attnm a nekünk küldött idézelgyűjteményt vit<iinkI'61, 
A l'Cnds7.c1' és az igék sorrendje. valamint az érvek szempontjából 
vilá~osabb és jobb, mint az első. nem kétséRes. hasznos lenne ki
nyomatásuk" 

. .. "Az Úl .. <lZ Ö szent lelke által világosítsa meg Rondolko7.á
sunkal. hOIn' I'Jtcn i ~éje szerint követhessűk és benne egyek le
l1:Yünk:' 

VALASZ A SZOMBATOSSÁG VADJÁRA 

"Vnlak i azért a nyilvánvaló különbségeket nem lálja e két T es
tamentum között. az Törvént az Evant1;éliummal összezavarja. a 
Chr is tust Mózessel cltörli. az á rnyékot és a belűt a testtel és a lé
lekke! öss'l.e7,.warja és nem esméri. haln' azoknak az árnyékok nak 
beteljes!tóje le,:!;yen a Christus. a keresztényekbő! zsidókat csiná!." 

(Dávid Ferenc : Az ~y őmagától való Felséges I stenről és nz ö 
i~az fiáról , ' , }<' . ij . levéL) 

BÁVID FEltENC I'RF.Dm:Ac IÖS KÖTE'l'F.NEK EPILOCUSJ\ 

Dics6rlessák az Atya lsten a Chl'istus ált al, ki minket naponként 
világosit és az ő i.qéjinek iAaz értelmére viszen, Könyörgök önekije, 
hQf::y az ó kCf.,ryelmcssé~ét tőlem m~ ne vonja, sót inkább adjon Cl'öt , 
hogy az 6 !izen t gyülöközetibcn naponként munkálkodhassnm és 
éplthessck . Ámen. 

lIuHy Péter "Világaim"-ból 
A" ~1(!ltJ 801"(m mlndenk.t m~gér!n

Lcnck k{i\ijnbÖ"/.ó élmények (,s hulá. 
~ok, mtJlY('k fOI"ll'\l!.líÚk 'I Iól.tJmlclclét 
('I; 'kiulukltjúk él'lékl l ~ltJlél, mert 
Óhalatlanu I Vélcm(;nynyll ván i la.<;
ra kés7ileUk, PCI"'!;:I.e mln(\<:nki mú>;rll 
fogékony, ől radllrJa mindenkinek 
máSi él'zékel 'l körWölte l evő világ. 
ból. Az embel'Clk; aHg tll.kolt !;Óvár-
1;(J!!~1 várják C'.reket 'Ii', éhnényeket, 
az uJst'lglró pedig türelmellenUl elé~ 
bUk megy, m('rt szüntelen ösztökéli 
u meglsmer(-s vÚf,Ya, melynek lobo
gús!1ban ég, S :11. ujságh "Ó abb,:m a 
klvtUtságos helYi'.<.otben van, hogy az 
élményeit sok.'lkkal nlegismertethe_ 
ll, s C'/,ck akkor desi'llill6\ódnal( ig..'\~ 
zán, amikor nyllváno.sságot kapnak. 
Ml.ndetTől ai'krt irunk most, mert. 

nCmt'égiben jelent. meg RuHy Pé\.c r 
"Világaim" cimü kötete, mely a hat_ 
wmötödik szü\ctésnnpjút ünneplő 
ujságCI'ó l'iportjainak, tJsszéinCk vá
loga\.o\.l gyü jleménye, Ezek az írások 
u múlt hngyománynlt. őrzik, a jelen 
eredményeit értékelik és a jövő le
hetőségeit firt...'I.tjiik, Ruffy Péter a 
nugyvUágbun (!s a kÖ'.r.vetlen SZOm
si'.édlJan, a Szlovákiában, a Vajda
s.ágbnn és az Erdélyben éli) magya
I'ok sorsát, az anyanyelv ápolllSf,t ki
sél'i szenvedélyes figyelemmel. 

MegrendCtfun csodálnlos például 
az n \'.'lllomás, mikor Balázs Ferenc
cel k.:mcsolatlJan megállapít ja Ruily 
Péter : "Kélségbccjtóen keveset tu
dunk önmagunkról, Ha leírnám az\, 
hogy idén, 1970 ősren lenne hetven
öt éves Salá1.s Ferenc, s ezt az or
sdlg minden lako.sfwal tudatnánk, 
jó, ha Si' .. 'tz olyan akadna, akiben ez 
a név viSS7.hnngot keltene," RuHy 
Péter romantik(l tól scm mentes lá
tá.c;módja teszi reálissá a kolozsvári 
uni\.áriu. .. kollégium egyik si'.obáját, 
ahol Bnlá7.S Ferenc elsi'.(ml lelkese
déssel szervezte a fiatal irodalmára
ka l. mert tud.'\bosan kutalt.a az iro
dalmi igéreteket. Rögös és vüllow, 
tos volt az egykori teológus űt ja, aki 
hUS1.onkét évesen a7. c1'<lélyi unit.(l· 
ritlS egyhúz ÖS1ll.öndíjns.'lként két év, 
re Angliába utai'.otl, azlún bejárta 
fl világot, Tokl6bnn japán nyelven 
szónokolt a7. erdélyi földműves nép 
bajairól és Ázsi:'llJan a Maros vi7k
ről énekelt, de akI öt esztendő műl~ 
ttm mégL<; viSSi'.a.tért sz.ülőföldjére és 
MésZkŐn lett tiszlelet('&. S ezenkívül 
volt még: tn nftó, levéltáros, vidék· 
fejlesZ\.ó, nÓpsza.kért.ó, ha keUett épl
tőmester; alapított t.ejszővetkezelet 
és nép!6!skolát., mel't segíteni akart 
a faluján . A ,.sz.ent bolOfld"-ot. azon
ban nem értették m<'g. Minden kí
sérlete kudal'cot vallott. Ma már 
azonban senki nem ne.vet a szeni 
bolondon. BaláT.<; Ferenc egy kis kő-
7.üsség klasszikusai kŐ7.é emelkedett. 
A többi nagy erdélyi - Dsida Jenő. 
Tamási Áron, Sütő András, KÓt> Ká~ 
roly, Balogh Edgár és Gaál Gábor 
_ mellett róla ls méltóképpen cm
lékelj k meg Rurry Péter. cs,:lkúgy 
mint II vitáS mlis tlijai l'u s7.akadt 
mugyarokr61 és népünk mélyen gyö
keredző, {Ie ri viliigon szinte min
denhol fellelhető ku!lűrájáról. 

Ágh Tihamér 

UNITARIVS eLET '.5 



Dávid Ferenc és az unitárius vallás 
Gondolatok a könyv olvasása közben 

Az unitáriusok életük során más vallásliakkal való 
beszélgetése lllkalmiivnl nemegyszer kerülnek az 
elé a Cel adat elé, hogy lele!niők k'eJ1 a kérdésre: mI
ben ls kil1őnbö7.ik az unitárius vallás a többi keresz
tény lelekezet.wl, miben is van e nem nagy lélek
számú keresztény felekezet különállásának l'étjogo
sultsága. A kérdés aztán abban C5ÚcsosocUk ki: mit 
is hisznek hát az unItáriusok. 

A felelet a killörlbségek ér-d:keILelésére nagyon sok
S7.0r csupán fi negntivumok vulgáris m6don való fel
SOrolására s1.orltko7Jk: az unitáriusok nem hisznek a 
sr.cntháromsftgban, ncm hisr.nek Jézus istenségében. 
nem his;mek a józan ésszel meg nem magyaráZható 
csodákban, halálunk után testünk feltámadásában, 

, • - --

llé\'lI, 1979. a ug. 13. 

A magyru'Ors~1Igi unitfuius egyházunk kiadásában 
d~:. Varga "Béla volt teológiai professzor , majd püs
!>Ok, ffi05t. megjclent. igen 11Jé:;es kiállitású könyvé
~ a Magyar Tudomúnyos Akadémia t.agságával ls 
C~l~mert .Cilo7.ófusnak <mné\ bóvebbEm jellemzi az uni
t n~ közludalot. Eslr.el"int. az unitárius vallás egy_ 
szeru, reitétele M. Isten- é<; ember.szerebet. A lelki
Ismeret s7..abad, mindenki legjobb meggyö7.ödését. kö
vetheti villlá.sot> h:lfogásában, aminek következtében 
~. unhár:lzmus é:; Individualizmus szükségképpen 
i:tlln..'\sh?Z tartoznak. Az unit :1rius gondolkodás fó 
hl em7.6Je lXf, ember jóra való ké~gében nagyra
I vatoll.ságában, a feJI6dés és haladás, az e:nberi. Ié
ek tökélek'scd<.'Sl>nek leh~ való meggYőződé; 
~~~; a7~ hogy II vallt\.s nem jöhet ellenkezésbe d 
lll. ":nyal, nem [og;ldhat. el semmi olyant, IImi 
., llf;:t, IÓTVÚlYclvel ollenke:zlk. Hangsulyoz.za II lelki
ISmeret belső teldntC-IYéi . 

U,nyegében ez il kel"Cte az unitárius hitelvi úllás
~ntnnk, .\mcl~' ISIm\ egy~ének és Ofi.Ztllatatlanstigá_ 
n ak., nl. en\ber-Jéz.u.mak, mint. kövotend6 példakép
ek 6s II ~ntléleknek, mint. Isten j6ra veze1ö el"'ejé-

1\ UNITARIUS t.U."'T 

nek létét. vallja, az akarat szabadságát hirdeti és ál
talában a hitiga7JJágok tls~, éssze.ril volt..'Ít 'hangsú_ 
!Y07..w. 

Joggal kérdo7..heti barki: vajon elég-e ez a keret 
ahho7-, hogy egy magát kElre6Zténynek és unitárius_ 
nak vallló ember lelkét, tudatát vallásos tartalommal 
megtöltse? 

Dl", Val"ga Béla hitt.'mi 
ebben ad utmutaté.st és 
szerencsés gondOlat, hogy 
adta. Ezentúl ar. unitárius vallás 
az unitáriusok hitének tartalma . 

vezérfonala 
volt igen 

ki-

van mit a kezükbe adnunk, valóban 
a legföbb kérdésekre ad pOzitív és az unitá-
l"ius v.a11é.st követők esetleges bizonytalanságail"a oop
rengeseire is egy nagy tudós és szárnyaló va'Uásos 
lélek meggyőződésével [elelve ad tartalmat irány-
mutatás!. ' 

A könyv nem Jronnyű olvnsmány, nem középiskOlás 
rokon" t·ArgyaJja a felvetett kérdések~ é~ vall Isten
rőJ, Jé7.Usról, a sz.entdélekL·ől, a bünbocsánatról a7. 

örök é.letről, az egyházról. Abelelélés nehézségét, II 
nagyrokll elmélyedés szükségét a könyv fogalmazá
sának rendkivül tömörsége okozza. Olvasása. közben 
szinte érezzük, hogy az előttünk megjeleni> szöveg 
vezérfona!!. ahhoz ar. előadássorozathoz, melyet a 
nagy tudásu professzor azoknak a boldog hallgatók
nak tartott, ak,ik közvetlen részesei lehettek előadá
sainak, 

- ---:-

, ' 

Déva, 1979. Ilug, u. 

Ar. el6adások SOl'án bi:wnynl'a bőven nyílt alkalma 
az elood6nak arra, hogy egyes megállapításait részle
tesen kilcjtse, megokoljIl, nemkülönben arra ls, hogy 
hallgatói előtt ismertesse: miél,t éppen a név szelint 
említett teológusoktól, tudósoktóJ idé7.ctl, mi volt 
jelent69égUk l'S helyUk. II teológiai tudományok !ejloS
désében. A laIkus, de elmélyedni kívánó oJv.asónak 
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II konyvvel kupcsolatbnn 3Z 'LZ egyetlen hiánY<!I'zet.c 
Jehet, hogy II Wmörségc mllltL amúgy ls nehé' ... smve
P:ct nem JdsérJ JcgY7JCkmy.aj,;, mely .'1Z ldét..clt l)Z('f

zőkrol L'S ,. s/'övl:gbclL bl.cI'Cjl]Ö I>,.ak:kifcj~krol a 
ké rdL""ckbcll lúj~k07~Uall oJvasunuk s~it.ségct nyújt
halna miután a jobb mcgcr'té:shcz és az idé"r.elt szer· 
l'.őknck a loolót;la rcjtődú~i vonuU,ban villő clhely~ 
l'kWhC'l. " legtöbb olvtl.';ón<lk [ellehelójeg segédlet nem 
áH rendelkcn':sérc. 

Varga BéJa a figyelmes olvasót leltétJenill ~a 
kés7.tct1, hogy szcmben~ önmagával és feleJ}erl 
arra a kérdé:sre, hogy Jó kercsztény~ é6 jó unltá
tiuso(!. Az unitfirius fla\.a lság egyéb okok mellett szór· 
ványhclyzeténél fogva ls alig részeosülhetett hitokta
tásban az id6sebb ne~ék pedig II valaha megismert. iognlmakból 'Ilem órizhetett meg mindent em
lék<."'/.etében. Örvendetes alkalom e könyv olvasása, 
\.aJlulrnó,nyowsa orm, hogy tisztá7..zon bennünk .?Iyan 
fogalmakat, amelyeket mélyebb elgondolás nélkul el
fogadtunk magunkénak val.lottunk, vagy csak egy
szeruen t~domásul vettUnk anélkül, hogy azokat él-
ményszerűen átgondoltuk, átéltük volna. . 

A SZElF.l.6 hang.súlyozlA~ ugyan, hogy a hLt lsten 
ajándéka, dc kéu;:égtelenné teszi azt is, hogy ezt 

• 

lett u 
Ha a történelem kerekét kép7,.e!etben visszaforgat

juk Dávid Ferenc már tlrhalála vagy a Szent Berta~ 
lan éjszakája felé, S~.eI'Vét Mihály megégetése a ke
resztény Európában, s Igy hazármban is fokozatosan 
mInd több ,éleLvcszélyt" CedeZhetünk rel abban a 
puszta tényben, hogy a hivő ember a történe!t>m 
folyamán hogyan imádta Istenét, az.1'l milyen vallás
felekezethez tartozónak vallotta magát. Orbán Ba
láT..'; sz.ázlJl.efInégy évvel C1lelőtti unitárius vallásra 
való átté-rését is csak e fokozato&á.g lSmeretében 
ítélhetjük meg jelentőségéhez mérten. Ugyanis még az 
ő idejében is - ami kor az ökuménikus mozgalmat 
még hírből sem ismerték. - jóva! nagyobb szerepe 
volt egy ember életében annak, hogy milyen vallá
sú. hiszen .a vallott hit akkor még éppen úgy hozza
tartozott a s7.emélyazon05Sfu! nyilvántartott adatai
hoz, mint a. szUleth;i hely, vagy az anya neve. Or~ 
bán Balázs áttér&kIlCk az ő Idejében - amikor még 
a valóságban ls létezett az "államvalI.ás" íogalma -
még politik.'li kihatása is volt egyik életrajzírója sze
rint: "Mivel unItárius lett. s lemondott a báróságról, 
n kőZélctnek két hatalmas tényezőjét ingerelte maga 
ellen: a. klérust és az al"iszlokráclát."L A múlt suiUldi 
e szigol"bb megítélés mia~t ezért ritkábban is for~ 
dult elő, hogy .az cmbel'ek komoly Indok nélkül, pl. 
papjukkal ÖSS7.eveszve "mérgükben" változtatg;atták 
volna vallásukat, vagy csak azért, hogy miisodszor 
ls templomban eskUdhessene-k. 

A fentieket előrebocsátva megfillapíthatjuk, hogy 
indokoltan mutat rá Jakab EleklOrbán Balázs több 
életrajrlrójának an'a az alaptalan leegyszerűsítésére, 
mintha ez a~ elvhű, csontjáig jellemes ember pusz
tán bossz.uból hagyla volna el az ósö!mek bárÓL'lágot 
adományozó Mária Tel'éz.ia hitét csak azért, mel1. 
Fogarasi MIhály erdélyi katolikus püspök az Erdély~ 
szerte kÖZijsen elhatározott hazafias bojkott eiJenére 
- amikOr Ferenc J6zse[ Erdélyt o.s.ztrák tartománnyá 
lernln&ítve be akarta birodalmába olvasnanl 
mégis megjelent a Bécs által összehívott szebeni 
,.tartományi" gyiilésen. A sok között ez éppen lehe
tett az. áttérés elhatározásának egyik rugója, de egy 
ilyen lelklLs~, mindig a~ igazságot kereső em
bernél - s7erintcm is - sokkal méJyebbról jövő 

l. ELlen:t~k (Kolouv~r) l8It. JlInuár li--I ~z4mll 
2. JlIkllb ELek: F.mL~kl)euéd bár6 O.bdn 1.IMbs feleli 
J. Boros Cyllrw)', f'eren<n J6UCf: Orbt\n 1.I11It\1.S cml~kC, KOLOU
vol.r lm. 

t~I·t.,lomm~11 kdl kllóllenl. Ezt figyelembe véve me
lem lefml azt ll;, hOllY Vllr2a Béla konyvének meg
Jelcnl.C1Ó!;c e{::yhúzunk aJúndéka az unItárius hívek 
b~t It.'indcn unll;jrlu.~ \'aU.i~ Iránt crdcklődő clm~ 
Ilcdnl. v;\gyó cnlber .~ulmár.a ls. E könyv olyan ol
v:!-"m:my, amIt llcm csupán c-gyst.Cr v~link a ke
~unkbe, h;mc'!l amIhez nehéuégelnk. kétked6ieink 
j;orán vJsw..a-VI!i.';'l..atCl·hclUnk. f.:ppen wmol1>ége miaU 
céltalan erő[csztés lenne tartalmi:t akár csak .. 
foglalóan is ismertetnI. EhelyeU legyen elég ~~. 
Varga Béla könyve a rendkívül s1lé1E1; olvasottságÜ 
tudós alaP05Ságával, de ugyanakkor a hivó ember 
erős meggyóz6désével gyóz meg bennünket arról h 
nem egyházunk tagjainak száma határorr..a ~ ~ 
I>:~ket a világ egyházai. és a keresztény felekezetek 
ko7.Ött, hanem az unltfuius hlttnrtalom gazdagsága. 

Varga Béla .srep gondolata: minél szabadclvúbb al. 
egyház, annál fokozott.abb mértékben keU hogy meg_ 
~vetel~e tagjaitól az e~kölcsl felelÓSséget. Aki követ
nt tudja Varga Béla Irását, becsÜletesen megkísérli 
magáévá tenni gondolkodását, az bizonyára ezzel az; 
erk.~lcsl felelósségérzettel eltelve kÖSZÖni meg a könyv 
nyUjtotta gazdagodflSnt. 

Dr. Vcrncs Gyula 

Orbán Balázs? 
"vulkánikus" indokoknak kellett felszínre kCTülniök. 
Az alábbiakban ezekről szerebl.ém S7..E~rény velemé
nyemet röviden k.Iíejteni. 

A harminchat éves Orbán Balázst 1865-ben "vette 
át" egyházunkba Ferencz József kolouvári unitárius 
lelkész, a későbbiekben püspökünk. Jó barátságban 
lévén egymással, gyakori találkozásuk során nyilván 
nemegyszer esett szó közöttük az áttérés indokairól, 
s így .n címben feltett kórdésre elsösorban talán Fe
rencz József tudott volna válaszolni. O azonban csak 
egy rövid visszaemlékezésében - a teljesség igénye 
nélkül - érintóleges 2H emUti meg az áttérés egyik 
indokát, 1I\CVe:/lE!rt.esen az egyik anyai ágon felmenő 
unitárius 6söket: ,,186S-ben ismertmn meg Orbán Ba
lázst, er; évben tért át, Jlletóleg tért vissza - mert 
elődei szintén unitáriusok voltak - a róm. kat. egy~ 
házből az unitáriusba."1 Orbán Baláu ősei közUI 
ugyanis az erdélyi kancellár Péchi Simon felmenő 
ága unitárius volt s 6 maga Ls csak későbben tért 
át ü szombato:> valliisra. Orbán számára PéChi szom
batossága miatti bebörtönöztetése, egyidejűleg a fe
Jekezctek ·közöttl gyűlölködésl'e és a fejedelmi erő~ 
szakra. is negativ például szolgált (bövebben lásd az 
"Orbán Balázs öröksége" clmű cikkünket az Unitá
rius J!:let; 1979. évI 2. számában). 

Diákével ala~ az ou körülmény, hogy az alsó öt 
os7.tályt a s:t.ékelyudvarhelyi katolikus gi·mnáz.iumban 
végrett k.Isdiák a felsőbb oszt.1Iyok:at az ugyancsak 
udvarhelyi református gimnáziumban folytatta s mód
jában vott környékbeli lutheránus, görögk~et:i és 
unitárius diákokat is megismerni, a mind~ uJ I~t 
fogékony Baláz.<; látókörét már fiatalon ökuménikus 
irányba szélesftette. 

Tizenkilenc évesen. aránylag még zsenge kor~ban 
érték Orbán Balázst hosszu külföldi tartózk~ásan(lk 
első éveiben a keleti ulaz'lsa során .srnerzett kHibrán~ 
dltó tapasztalatai, amidőn 1848 húsvétján Jeru~· 
lembe zarándokolt. Megdöbbentette a felekezetek ko
zötti kUlönÖSC'll a rőmnl és a görög keresztény egy
házak közötti gyiUölködés, valamint a za~ndok.ok 
buzgó hitére .ulapowtt üzleti .szellem. Ezekrol, ml~t 
a Szent Sír lmolája .körüli vallásos könnene,~ e~~ 
résztvevője, fgy számol be .. Utazás Keleten Clmu 
könyve II. kötetében Dóma Dániel barátján~.: .. 

Egy bol'Vel"eSitett orni kÖvér szerzetes fUJja elol 
a 'litánItU s a zarándokok nagy vl.szgyertyákk.al ke
zükben térden málizvn. követik öt rámondva a fe
leletet. 'Minden kápalnil el6tt c:scngeblek, megállal~
nuk s Imádko7.nak _ a görögök s más valhisf~ e
zetűek nyelv-'fI)'Újtva csűlolódnak, ebből ~'Ita s 
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\'Cl~kcd&;. tárn.1d, előjónck :\ rendőrök (Wl"ők .knv:1-
szak) s rinoccrusbórbóJ koo1.illt korb:l.c.sok~:1 1 Imád
kOZÓl s csúfolódól jól cldÖngctnck. Nékem IS egyszer 
l'gy ll~' ~yél1.yát ke~mbc nyomtak, os .:!rI nem lud
\'11 c/:Cil járuJékot clindultmn ,·éllek, de mCg\'3Ilom, 
hogy .1 2-ik úthoz nem \'olt kcdnml. Azt. mondhat
mid, hogy hol Krisztus töviskot."Or'LÚt. hordott, ?tt csak 
cl lehet szenvedni egy kol"l><\csütést. I g~~., cl IS_ S7.en
vc<ltcm, keresztényi bu:t.gós,\gból nem u tém fobe az 
üt.lcgct S7ivé!yesen os1.1oWlt6 kavnszt, dc "államnak 
lcék:sége több napig t.1rtott. Még ~I nadrágom is ki· 
szakadt il hOSS7..as térdencsű.~zt'1sban. Csak így lehelt 
itt jÚI'fIi, mert ha iábnmon jál'trun volna, maguk 
hitsorsosaim vCliek volna íőbc. 

Midön látt.nm :1 ~:,Ui vakbuzgó 
híveit egymást utálva s . midőn 
láttam a türelmetlenség 
vedéJycit annyira fe1csigá:t;v<I, 
s il ka\·:I.'!Z°k korbácsai képesek 
megakadályozni, hogy minden 
ne gyilkoJj ákj midőn lálr,am a mysU· 
cizmusba burkolt hazugságot... az Úr 
templomát kereskedő raktán-á l imelyben 
a p..1P .1 kereskedő, a nép .1 vevö: lehetetlen volt ál 
nem látnom, hogy én egy POlitik;:lilag. elsüUyedt, val· 
It\sUag cHajulL nemzedék ut6PC1"C7..c\ felett tartok 
szemlét." 

Ez a kiábrándultstig: Orbán Balázs lelkében kitö· 
rölheletlen n)'omokat hagyott. s mikor a Szentföld 
után rneglekintette vágyainak netovábbja.ként Gö
rögOrs7.ág úgyszólván valamennyi müemlékét s a 
l'Omantikára hajJ.amoo [júban ezek felidézték a sok 
iS1ent tisztelő görög nep h6dltók elleni. hÓ&i szabad
ságharcát., gondolkozásában nosztalgilrusan az ógörög 
világ kultúrtörténelmébe menekült. Es amint sok hí
vő ember í!a.talon, tapasztalatlanul, a még éretlen 
tudásától megszédü!ve nemegys7.er átesik egy ateist:l 
perióduson, az emlitett csalódások, a hellén kultúr;::t 
tarka Istenségei s nem utolsósorban a francia forra 
dalom hámla5 jel szaván túli ateiWlus, a fiatal Orbán 
Balázst is időlegesen eltérítették egyfajta maga al
kotta természetvallás s7..cnthát'omsága felé: 

"Az én háromságomban a nagyszakállú atyát szaban
S<ignak, a fiút testvériséghek s a galambot egyenlő
OOgnek hivják. Az én vallásom az, melyet Plato, 
Pytagorns, Socrates, Krisztus hirdettek". Az én 
srenteim azok, akik elhaltak a szabadság hirdetése 
ben, a nép védelmében, Az én vallásom vértanúi 
azok. akik a zsarnokság véres bárdja alatt elhullot
tak."1 

Keleti utaz..1sa után Orbán Balázs még hossz.ú éve
ket töltött Konstantinápolyban, J ól megt.anulván tö
rökül, megismerte a mohamedán vaJlás monoteiunu
S.'lt, Ugyancsak Konstantinápolyban volt egy magy.:u· 
nyelvU pl'Otestans amerikai missziós iskola, amelynek 
anyagi lélét az ötvenes évek végén veszély fenyeget
vén, megmentése érdekében Orbán Balázs _ mint a 
Kolozsvári Közlöny konstantinápolyi levelezője _ 
II lap útján gyűjtést pl'óbált szcrve7.ni . Orbán Balázs 
s6gortin."\k, Velic:s Károlynak emlékiratai szerint en
nek. az iskolának unitárius papja volt: Sikerillt ma
gy~r protestáns hitközséget alapitanunk. "hogy magyar 
emlgránsok összetartó kapcsa leg~'en, agyerekeknek 
ma,gyar nyelv tanulásában legyen l'é<;zük, en lettem 
~"gondnOk, a pap Dudás János lelt, O Amerikában 
, .... ~Ista pap volt, s ott lett protestáns s késöbb uni
~k~ hl!s7,ónok, s onnnn kmdötték hov.ánk lelkész-

n .Ar- 6 révén tehát .1 mlnden Ir/mt érdeklÓl:lést ta
te~ ló Orbán Balázs már <.Ibban <.11. időben jsmere
&. c1. sze~.he1.ctt az <'Imerlk<'li unitál'iusok léteZéséről 
~'> hlt('lv("tröl. 

. Igy <.Ilakultak. formálódt.nk Orbán Balázs vallási 
~~kli, n~lel, amíg t:l7.enhárom évi távollét után 
7tJM~~~céves korában, 1359-b<!n viss7~"I nem lél,t ha~ 
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Az. erdclyi <'Iny.1föld, "'melyhe?, új erőt meríteni 
modern Anteuszkcnt vls.v.atért, I; amely H;renhármn 
év után .. déli K{lrpdtokon átkelve - "mint irja _ 
áhit.1tos muzulmán ként csókolt.n meg, I;ol"ll(\önló fQr
dllhltot hozott életében, s nemc$lk POlillkai pártál\{l
s.ának mcgv(llaszlá.sában S7..olsált cSo.11hatatlan iránytű 
gY<'lnánt, hanem lléhány évalalt ""lIúst nézeteinek 
is halIu'Ozott kön'onalakat adott. 

AmIko\' IS61-ben az u\'alkodó szoro~tott helyzeté
ben rQvld Időre vissz..1áHította. a magyar alkotmányt 
Ol·bán Bnlá7.s lelkesen vetette bele magát apoliliká: 
ba, li mint meghivotl, l-{osZ~ vett a gróf Bethlen JánQli 
1\1t<.l1 Kol07.sván3 öss7.ehivott székely ~lem7.eli gyülé
sen. KoI07.svál'l'ól bá\'ó DánIel Gábor, az. 1Ulitarlus 
egyhd;: /6gondnoka viUc saját fogatán haza Széke!}'
udvnrhclyre, s .17. ott tartott lelkes nagygyúlésnek 
mti\' Orbán Balázs volt a jegyzője. Amikor aztán az 
alkotmdnyosság rövid pünkösdi királys..1ga után ,őfel
sége" lélegzeLhez jutva, újra visszatért az abs~iutiz
mus eszközeihez, a provi7,Órium évei <'Ilatt Orbán Ba
JM.s is tartózkodott a közéleti szerepléstól, de mig a 
birtokos nemesség politikai passzivitásba vonult., s a 
székelység is a maga 48-asságában tétlenségbe mere
vedett, Orbán ismét kezébe vette a vándorbotot s el
indult egy, a keleti utazá.sánál mér[öldekben tán rö
videbb, de jelent.&ségében annál sokkal nagyobb uta
zásra: szülőföldje, a székely székek bejárására, Ez a 
több éves tanulmányút a "Székelyföld leirása" hatal
m,1S, kCmerithetetJen anyagának hangyaszorgalmú be
gyűjtése, rendszerezése mellett nekünk, uniláriusok
nak vallási szempontból is jclcntós nyereség volt, 
mcrt - akárcsak Pál apostolban damaszkuszi útján 
- Orbán Balázsban is ez utazás tapasztaLatai, be
nyomásai alapján érlelooöU meg végső elhatározása 
vallásunk feivéteJere, s adta vissza hitét a felekezetek 
közötti béke JÖVŐjében. 

ll. rész 

Mit is tapasztalt hát aZ unitáriusokl'ól Orbán Ba-
11705, amiko\' vándorút"ja egy~ állomásához érve 
megtekintette a templomot, a har:l1lgot, a kelyheket, 
átbúvárkodla az egyházi feljegy"7.éseket, családi leve
lesUidákat., helytörténet4 kJ'ónlkakat? 

A "S7..ékelyföld leirása" köteteit lapo?,gat6 unitárius
nak a székely unitáriusság elmúlt száz.1dok alat1i 
gyakori üldöztetése, templomainak elfoglalása, erö
sz..'1kos áttéritése szúr elsősorban szemet., Jett légyen 
aZ akár az erdélyi fejedelem, aká!" a Habsburg csá
özár uralma alatt, Teljes biztonságban csak János 
z"igmond idejében érezhették magukat anélkül azon
ban, hogy más felekezetek l'Ovásá.r.l kihasználták vol
n" a fejedelem unitárius voltát. 

Orbán Balá7.s pl. a Szent-lványról szóló leírásában 
an'Ó\ számol be. hogy II köuég l<.lkosságának zöme 
eredetileg unitál'ius volt, amikor 1725 karácsonya első 
napján. egy század dra.gonyt\S.S.11 kikal'dla pozUik aZ 
imádkozó IInitáriusokat a templomból. s aki nem írt 
olá olyan kötelezvényt, hogy a kepCt a jövőben a 
katolikus papnak ad ja, mal·háit elhajtották. Nagyte
remi községben vi57.ont Bethlen Mikl&>, a református 
új földesúr téritetIe át erá<;z..'lklutl reformátusnak <'IZ 
unitárius lakoss;'igot. S;;:cntháromsdgon az unitáriusok 
templomát 1752. március 30-án istentisztelet alatt egy 
katonatim1. _ a környékbeli katolikusokat feICegy
vel'ezve _ elfoglalta, s többeket agyonl6ttek, Hiába 
kél'vényczt.ék a főkormánysreken , .1 templom a ka
tolikusoké maradt. Kadl faluban az unit .... irius templO
mot néhány katolikus, Kun Mátyás tókirálybil'Ó se
gitségével 1729-ben erószakknl elvétet1e, Nagyetllye 
községben a je7.5uit.ák 1729-bell kal'ilatalollllll.ll elfog
lalták az uniL1l'iusok tempJom~\t, Orbán Balázs ennek 
lomyáb<J felmá.szv."l még látta azt a kétmázsis h:t
rangot. mely en".ykol· <'11; unitár ius híveket hh;a imá
ra, amint a rajt .. levő körirnt ls bir.onyitotta: "Maros 
székben Nw;:y Emie Unitaria EcIE'lSin hnr,:lngja 1663", 

E történelmi visszapi!lantjsok hangvételéb6! is vi
lágosan kiérzik, hogy már ezek az üldöztetések fel· 
keltett&. a hatalmaskodók elnyomá.s..1 ellen egés7. ólc
Ilm. lit - l"ocnd.szerint cl't'!dménytelenÜl - küzdö s 
annak! minden Cormáját ~etc5 Orb. ... n Balázs mély 
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rOkOrlS7J!rlvét .ti:'.. unltllrlusok. n ~yöngébbek ir(jnt. 
Ugyancsak u gyöngébb fél mellé áll a politikában is, 
amIdőn nem volt 1l1ljlandó 11 ,'cncg • .''!!. lIabsbu"~-kjszol
~áJó Tisz .. Kúlm!ln hlLsOsf.w.eka körlH tol008ók köze 
vegyblnl. 1111nem 11 klss1i,mú - soks".or kicsúfol!. 
dc jottányit scm engedő - akkori s7..élsóbaloldaH 
képviselők kÖ7btt foglalt helyet. Az unitáriusok iránti 
eme "gyön)::"eségbó]" fakadó szimp.átiáját Orbán Balazs 
CJt}' ujságclkkben - amelyben egyébként Fcrencz 
JÓ15e1 pUsptikké választását üdvözölte - hatarowttan 
meg is fogalmazta ilyeténképpen: 

. Gyöngének lenni 11 legnagyobb nyomor, mondá 
Miíton. Gyöngének lenni a legnagyobb eró, mond
halom én, ha az unitáriusok életét tekintem. Gyön
Jtcs&.günknck kti.nönheti.k, hogy egy ('lekezet sem 
féltékeny rájuk, li hogy az állam is nem sorozta j61 
fizetett czifra S't..Olgái kÖ'1k mint. a Ikat.. klérust. Gyön~ 
geségük érzete bizt.atj~. az unitáriusoka.t pá~tl<l:n 
összetartásra; gyöngeséguk tudata serkenti a kozve~ 
lemény t támogatásukra."l 

Ugyancsak a gyöngébbek megbecsüléséről vall hi~ 
tet a bözödújfalusi, összesen száznegyven szombato/> 
székely életének, hitének ismertetése kapcsán főm\\~ 
vének első (udvarhelyszékij kötetében: "." ők ren~ 
dilletlenül ragaszkodnak óseik től öröklött hitükhöz.,. 
li ily szilárdság még akkor is becsülést érdemel, ha 
talán tévelygők lennének." Az ut, amelyen az ~m~ 
berek az üdvösséget keresik, különböző lehet, de ki 
becsületesen él, az bármely uton elérheti azt," Nem 
véJe11en hát hogya parlamentben is Orbán Balázs 
volt egyik légharcosabb szoozólója az igazi vaUássza~ 
badságnak. 

Am tul a múlt idők fent leirt szomol'ú eseményein, 
Orbán Balázs munkájából derűs optimizmmsal csen~ 
ül ki, hogy magától a székely néptől távol áll a [ele~ 
kezeli gyűlölködés, s nem egy példát hoz fel a kü~ 
lönCéle vallású székelyek kalákaszerű összetartásara, 
s az alantas felekezeti ellentéteken való felülemelke~ 
désre, Közöttük jarva, már nyomát sem látta az 
unitáriusok korábbi lebecsülésének, 

Igy büszkeséggel irta le, hogy pl, Fiatfalván közös 
templomuk van a reformátusoknak az unitáriusok-
kal, vagy hogy Csók/alván templomai is e két 
vallásfelekezetúeknek kerítésben vannak 
foglalva". A a vallási türelemre 
utal azon nem egy olyan fa~ 

luban járt, különféle felekezet 
dicséri De 

,;zé.. 

telaka illetve 68 
rendát mokány 
Keresztúrra, Orbán Balá?.'; éppen ezért lett az egy~ 
szerű székely ember vallas!elekezetek fölötti nagy
vonalús.'lg.í t tilkrözö eme jelképes gyöngyszemnek ; 
a székelykeresztúri unitárius gimnázlumnak patl'ónu~ 
sa, íögondnoka, alapítványtevője, majd örökségha~ 
gyója. mert ezt sok kicsi székely falu önel'ejéböl 
"inadta ki", (tgy - túl az emlitettelren - pl Homo
ródalmás Oklánd, Karácsonyfalva, Homor6dkemény~ 
falva és Abásfalva székelyei 150 szekér meszet éget~ 
tek ki és hoztak be Keresztúrra,)' 

Orbán Balázs unit.h;usokhoz való vonzódását Co
kozta az is, hogy ő fedezte fel az énlaki unitárius 
lemplo~ban Muzsnai György székelyrovásírásos -
aZÓl.1 ~íres.sé valt. - unitárius hit.vallását.: "Gcol'gyius 
M~al. csak egy az isten, Deut VI". s hogy ezt 
Knza János unitárius pi.lspők ereklyeként rendelte 
épségben !",egŐ~znl. g: párját ritkító felfedezésről 
Orbán Balazs eloze!es engedélyével a sajtóban elsőnek 
Szabó Karoly számolt be a "Koszoru" 1864. évro~ 
lyam 22~i számában,) 

A klvülal16 szemében az egyházköz.ség a pap mel~ 
lett elsŐ$Orban magukban a hívekben realizálódik, s 
ezért az ő tet1ei'k, magatartásuk alapján ítélik meg 
vallásukat is, Nézzilk meg hat, milyenek.'nek is látta 

l. A~ "Udvorhely" 1876, oUlluSZluS 31-l ti7.~nla 
l, S"ndor János: A szckclykcrcszluri unItárIus glmná>;\um 
töt1(!nCtC, 1600, 

°d'b(,n BatÍlUl nz unitárius embereket, 1\ mcly tulajdon~ 
s galk hatottuk reá clh(lt~lrm .. Ólag, 

Fő, tulajdon:ságukkl."Tlt :. szellcml javaIkat tudt'> 
t~~,lJUkat, iskold1.otl.sl'lt.;ukat emeli ki s h~~ o:p~
.07.ottU~ akil~ a,legke\'<.'!\ebb analfabéta, A s.::ékcl ~ 

k:reszturl umt(,l'Ius glmnf'1.ium lsmcrleté!;én ... l ezc~ 
~~;a~O~f:tő&lŐkret olv~hatjuk; "Az erdeIyi unihiriu= 

. I ogva ugy a vl'lrmegyékbcn minI. 
szék~ly székekben voltak saját tanintézeteik Fö t"a 
~kvesük volt. mindig, hogy ha bár szám~a n~ 
evesCJ~ vannak ls, de értelmJségben s ebből eredő 

szellemi, erőben gyarapodjanak, s azért a lani téze~ 
tekre kiváló figyelem volt fordítva., ," ~ 
I!=tt nézeteinek Orbán Balázs a parlament plénuma 

e o sem késlekedett hangot adni a tanfelügyelöi in 
tézmény~ől folyó vita. során, az 1873, február 28-l 
r~lszólalasaba.n: "Van az erdélyi részekben egy kis 
hltfelekezet: az unitáriusok; ezeknek népnevelése oly 
f~kon ~,ll, mint Europa legműveltebb országaiban' 
nmcs kozseg! hol, jó, iskola s jó tanító ne lenne, ~ 
az 52 OOO"Tlyl ':lmtá~1usnak ,férfinemében alig lehet 
olyat találni, ki lnu, olv3Sm nc tudna, pedig e nep 
Európa legszegényebb, legelnyomottabb népe volt, de 
voltak a közművelödésnek buzgó áldozatkész aPos~ 
tolai, akik a nép buzgalmát, művcltségl hajlamát fel 
tudták ébreszteni." 

Orbán 'Balá2S e lényegében reális alapokon nyugvó 
megáJlapíMsának értékéb6l mit sem von le az a kö· 
rülmény, hogy ezt a megtigyelesét, továbbá az alábbi 
idézetben ismertetett egyéb előnyös "unitárius" tu~ 
lajdon.ságokat. is egy sajátos, "vallási-biológiai" tör~ 
vényszerüséggel igyeks7.ik könyvének mal'OSS'2.éki kö~ 
te1eben, Szen!yerice község leirása során megmagya
I'ázni: 

",.,a keleti vallásúak a legkevésbé szorgalmasak 
és munkásak; mit nézetem szelint ". leginkább val
lásUk, főleg az az által megülni rendelt sok ünnep~ 
napok s a szigOI'U - tápláló eledeleket eltlltó - böjt 
idéz elő; mert az ilnnep tétlenség hez, a tétlenség 
iszákoss.ághoz szoktatja, a. böjt pedig elerötleníti e 
nepfajt. Utánuk jönnek a. katolikusok, kiknél ugyan~ 
azon okok, bár kisebb mértékben ugyanazon ered~ 
ményt. idézik elő; miért. a proLestáns népség az előb
bieknél mindenhol szorgalmasabb és munkásabb, s 

'így jólétben is van, Azonban a Székelyföldön még a 
protestánsok között is e tekintetben kivalnak és elöl
járnak az uni tál'iusok, részint, mert sokaig üldö;nre 
lévén, ez életreval6ságukat Cejlesztette, de főleg azért, 
mert a népnevelés ezen hitCelekezet híveinél áll leg~ 
jobban hazánkban. Ezen kedvező credmény legszem~ 
betúnőbben feltünik Szent-Gericén, hol általános jó~ 
létben élő vidor, munkás népet találunk.,. amellett 
a.-: unitálius népesség testvéries, ö.ssz,el.artó, egymást 
kölcsönösen segitő és támogató, kiváióan becsüle1es, 
vallásos és jÓUln életű", Azt mondhatná erre egy 
tu!s.-:igoru ítész, hogy talán véleményemben részre· 
hajló vagyok, midőn egy Calu lakóinak szebb tulaj
donair61 egy egés.-: népo.sztályra vonható előnyös íté
letet hozok." az, aki a két Homl'ód, vagy a Nyikó 
és Gagy vize völgy{"flek, valamint Aranyosszék ha
vasaljai részének csaknem kizár61agosan unitárlusok 
által lakott vidékein behatóan fogja a népéletet ta~ 
nulmányozni, nem kétlem, hogy az, ethnográfia nép~ 
osztá!yzatomat igazoltnak fogja találni," 

VégC".retül _ de nem utolsósorban - arról kell még 
szólnom, milyennek látta Orbán Baláu magáL az 
unitá\;us vallds t. hiszen alig hihető, hogya már el
mondottak mellett az unitáriussá váJás folyamatában 
a megismert unitárius hitelvek ne ragndták voLna 
meg e racionális gondolkodású, fogékony fiatalem~ 
bert, s ne let1ek volna ezek is sorsdöntőek elhalA
roz.ására, fme néhány megállllpltása: 

" ,., a refonnatio korából származott legifjabb s 
legtisztultabb hitvallás", melyet. az ország fejedel~ 
me is vallott cgykoron s mivel a józan ésszel és az 
evangéliummal egyező' elveket vall, hitem S7.erint 
nemcsak a múlt, hanem a jövő valllisa. is, mert at 
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I, Orbltn Wl.~": 1\ ~1I.('1~,.tNd lelrn$ll l, 1I.(i!el (Uju,'I.."t:~' 
"""h" JI b.n1t'_nt'h'<C'1 
:t. HOl'(\!! G~-(!l"ll..~', n..,nkl G.lbOr: Omln f)..'\l.u..~ ellllt'l<o! 1~~I~
\>If, l_ 
l, l""lold;'l ll;~, dl'N.'l\llx-r : •• \ sdfl'$ 
L .. l'dnl.mrly" Ift::1. .,,,,"Ja1U,. 11-1l<l.,\m,· 

• , 
Ol''bún lla!:\7.l> .('~~'&r. det(' au ~ldl\l;.U\, hOQl bill'

!1\u'(' adja 1:< rCJcl lit. o.'m~L", omibc belefogott. csi. 
nálja l~lkll:omel"eI('o;eJl, "n,gy inkább sehogyan sem 
EgyfQl'tl.\:I.l\ komoly:m "cU ~hot mindent, leID'en n~ 
l::Jto!a, IlUmlmftny"tll, fcnyké~. Ól'ftsmesterseg, Y~' 
hnzáju S7.0~:\lnln. akár orsr...'\ggyúl«i:i \'it.'\kk31. akár 
1011:11, eletcnek \mlll\riusk~l\t letöltött utolsó hus:ron
öt endeje azt bizonyiljn, hogy .. unitftriu...o;ság"--ot 
Ls nagyon komolynn vette, hl.!Wler'l a keresztitri uni
t:\rius Il,imnt\zium l<'glelklls.meret~b f6Gondnoka 
le~l. az Iskola sll\mám három alapiWM\'t ls t~n s 
1-ns:::,'tJnn jelent6$ n..\izét reá ~" w., - , , 

Orbán ~á~ olyan rendületlen hi\"(~ lett, eID'hl\z;.i
nak ls, allUb'en ooand1is.snl ..,.. :llt.mnal Sl.Olg:\ltu ha
l:\já\ s s7.~keb· n~-pét, ' 

Dr, l\Iárkos Jenő 

Üzenet a hausszák földjéről 
Gyt~l'n~kO\i oll'1k'Um\ny:tim hnw-jnek sorob.'m ell';

!.."elú helyet. ragl:tlL el ."1 killönbö~ lndi/\nI6nök6k 
meUeit T:lI'to'Ul, n ll1ajomembet- ~~ S.'\f\df.'rs., n fol~'ml\ 
11m. Ilki hn\I..~L'\ kummU f.'léJI hajó:ron fel O;>S alli .1 
Nij,,"ei' folymllon , 

K .. \s6bb i"h">kel II kci....., é l1&ü h6lMket relniltott~i.k 
Intik :la Afrika-lII.:uQk .ss -\":ld:ipok, :\kiknek éln~ 
nyel es knlnndj:\i legnlnbb olyan it.&~lnms.'1k voltak. 
nlinL tlZ cl6z6k~, cs.'\k e:!ek mir nem a" irói fnn1ü;a,ia 
SIiI!emL'fl,rei \'Qltnk, St.'lru;::,'t' os Lhing,stone l~ruko
dlsn, Hnnwkn és Zialmmd úUein\s.'1 •• -\.lnuissy, Tele
ki, S:lt!(-li61yi .. 't> Klnenbo:>:rget' \'udMztmlandjai közel 
h~.ik II fcl,."'('cte foldres:z ,n;.unomrn el~eteUennek 
tün6 \'i1:ii;'l\t. Mnjd \'égül Al~ Sd\w~uer zárln &t 
rt sor1, :lld em'oori \'18 neHemi l\3g)'s.1.g:wn.l immiron 
jdkL'PP<! \'ált, .. '18 tlel'C e.g,\'be!olTOn Afrikn újkori 
h,K'h .. neI rllt;'\'el, 

&a (\ mcgldler&en \'erox>:> ~ fu\"CS.'1 n.h-sor c$,:lk 
('g)'\·.'I!.'\mlben közös: ti S'!t';~6k mind-mind \'ala
miJ,\..-.n ktlprsolmb.'U1 \'oI.mk n rek~e földn' ,:.sreI. M
riklwal. 

Atrikánu, tunirúl onhon legfeljebb t:&'1k .:mnyit tu
dunk,. amet~it islrolsi t:\nulmall.;\-nink sw::.\n e!&'\jd
tltotmnk, Nn, n~ h(\ \'al.'\kl n..~-on énieldMik, ak
k<'!.r M'\i'nnyil Sik Endl"! kön,n'~ megl.udhnt a 
f\lldl\.'S<t tfu1~clma"6l_ En u kOll.;\ .... i"t ()\\'as\-n azon
b.:Ul n\:\I: m:\s termetre en.lnk : ~ kcrulÜllk az em
~ t6rtén~l,",,"nek CIl.,\·ik g,.\'Asms (e~~~: u 
~-nrmllm.sitl\s kG1'Sl..'1IclhClZ. 

iAm ... 1 \~&\.yh6sökt61 indultunk ..\s u g.\'tIrm_'\!06í
tá.", na. nfrii..-ai ~PL--k {(~Ilenn~ nil:\$.'\ ~'-s w- újro
K\"l.um.'\lO&it~ \'$e16 mtpi prob!em:Um\l tahüjuk mn
gunk.'1t, 

Minde:.\. csuk nat.... bol'S..1.tottruu e1Ól-e, mi\-el az 
('m~ det~l\clc \"'drntlan fordul6ponuru,nru minda.."'On, 
od,Al$: ~dn'M.l.'.ien\\l fclh:llmomu é;;. lt'its~,.'n.rn nem 
:>ui\: ",~,--"t k~\iseló i5me~':\g életre kel. o':s \)u.-
5.lIcl'""h'ekbe rmoorodik, 

,Xlllam Nt a (\lrduk'PO-"Ito! az }e.'enene. runikor 
h\,'a.!.'\lQs m~,bd~ Ni.gérhiba Ut3Er.lm. hogy fcl 
~'P~~ ;t X~ ~'i'" mel!ckfolyáján ~. d'ltt"nt6-
~U\~ &minek ~\~-el. e.,.~ iI'u\iuel. bt

. ló .az 0C'&lA~ t"Itoik c'i uk\ ~'\~ 1bbb 
U. tt 100..\'1 l.~'\ga.. A ~",r ~ 1\.'Uas 
elWno..~'t. je!enti ~ a tneGblw, ~ .:t ~ ~ 
~~~~:~ \'01.1\ ~al gyrums.ton nto'C mm-

"r NJ· ~:Uo ~ OOColyás., hogy melS ors:c'..~ 
SQ~~ nt":nt e&l~ feh~ '~ük 3. \-er
~'t .a nleG!~ÚoSIt>-n ct.- piad konkurrenc.i:lh3.n:oon, 
sd ~ It :\!.gy.~ t~ l\3&)~b teriUeul oc'
':;~~ .\ n\mt\$Y «I 80 milli\) lakt"CS4\'3l (pontt:o;:. nd.'Irot 
Don ~1nak I'('CK\d);p 'dI'C',l , II ~''''t!(i'-.!dr.-yte .... u. 

.1 \.I'NlTAarus fl ,ET 

ol:\jkincsé\'(:!1. :1 kontinens ~'ik leg}elcnt6s0..--bb es 
lt!gjobban feJlőd6 OI'l>"7ÁgIl, A gl.line..'\i-öböl p..'\1"Ijan fek
!\Zik, nem m .. ---ssre ... 'SZ.'lkrn 3Z .cgyenJit6t61, 

Wli "-Sle II fe jlettebb, ip.!U'OSodottabb, II tWTlt.-\pe
~e", fÖI'úro.<;.s.'ll, L.'lg0&.":Il cs a Niget' deltájabnn fel
fed~t\. oIajkincs1l.kel együtt, Az. oés"ki l'I!t;z .a hagyo-. 
nll.i.llyokut. jobb.:m 6rz6, állntteny~ jelent&;. 
de ~'l.'blrent Ii-nyegesen fejll'Uenebb orsz9gd ' A 
hnussn lakoS$1.g S7.inle teljes egé...--eben mohamedIin 
I·allisü. \'eetői n nagyhatalmú, koruer\'atl\' emireN>, 
és itt cl a sokotói szultán is. aki. a mohrunedin 
\'Hál: második legmagnsnbb rnn.,"Ú t!g,\-M7i m.Htas..iga, 

AL or:.,--z:ll:. két gaul..'\Sá,g:i küJ6n~ 
mc-l!eLL .'I törzsi meglehet&en ~-
oszrják a luk"ClSS."\got. A 
.n..'tgr n..-pc.soport alkotja 
nld;; tOl'abbi SU 
i;'~!ti nenurtet, 

.'\ sokIéle llL>pcsopnr: ol::!; kfitönbö:r:6 nye!\'jáni.sok 
minu, ejp~ nig\'l"lni nyehTÓl nem is besrelhe
lünk, ~ lli! 0I-sIDg hi\'atnlos, de egyben a minden.'1.'1pl 
e!elben h3.SU\lUt kÖZ'Ö.';. nyeln~ m: :lngal, 

.'\1 Of'S?!ig polilik:li ~:\!lo!nek jeJent6s d:i1um.. 19.9, 
('Október l -.e, Ekkor ünnepelte N~ria (üggel!en~ \'a
lns.\nnk 19-ik .h1ol'dulóját, de ugyunettkor n 13 ';vi 
h.'U.l(U\ui ur.tlom ,-egeI is jeloenrelle e~ II nap, Ami más 
[ejJ&:lö onw\gb..'\n s:tinle sehol sem .s.ik"'eliilt • .'I "'-mo
nll.i kQrmán."z:nt, miután kh'i;'~he nl'. orsz3.got u pol
!;l\rhábon.l Ö!'\"én,\' .. 'b6l - melynek soran !lZ iilrio:mtok 
sz.11'1li.lt több miUior:l becsülik - ~ v;szon}'l~ rend
be!e~ a pzd.'\Sdgi delet is. dles könJ .. 'rs ro: nme
nkai \",i.la.'<~tfui 1'eIld."Zemek megfelel6 $Z.'lI·,'}Zas(lk
b..'U'l g)'.ktl'S p..'rmnk .'Idta tiL a hM::\!mal, 

.'u orsz.i.g e:etenek jelentt\s. pillrulut!'ib..'l:n i..iW. ... "'tle
nw a he!,\-sDnen f~'clni ruokm az esem~'eke!, 
runeI)'ek or.hon lU. új.~ ro\"llrob.'U\ legfeljebb el"
~('$Ségllel, 1únm"k, de in a ~"llrm..'ll(N.t..'\;; ~\'Sdm_ 
dai urán l~U'ejótl, t~&!en orsVig nenu:ettti \"atás:i
nak !~tfon!O&.,\gll esenleflJ ... 'h jde:;ik, nem mmden
IUipi :dka~m .. ,t adnnk az u;o'3llC$.3.k mesnin.'i! jön 
m~'afTI.'\K. 

persze u ~ a politilrni ~~'f zajló al"3dai.'l. De 
Illot lehel !""imi etO" a s:.ükre szabott ibenetben az 
ottllon tn.lradoluknak abból. lU'lU a nundeniupi .. 'let
tM.-n korilh-~ ru; t'IllbNt. ill Attika kÖZlt>pen_ ,", tel
jesen .. lt<!t'Ó khma. a tekNe bónl lakos;:Jg _ aki" 
ko)ZO::t.. In, aho! .·Iek. {dlk<2len nlt$-'WUnolharo a fe
hen. .... :-Ám.'\ _, a n..'P'f"C'k. ,.U ~":e!ek. i~ álm
\Ok, nm~ et{\"SZO\;d ld: e!et' trundftl apró mo.z
mlla.l.a, ,uni nund-nund a!apjaib:m külöobPik ou ou
t.\ln.i .l!et!orm,II.:M, 
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Embert n~11'ÓlJtíl6 relndllt Hl 1\ 1~lll{,l1lk('(I<'oc II 
ht'lyl,\lIIL~. Icslll('~-I<"lkJl('l{. ' 
MéW~ /I hclyl.11!lb III <'J:,Y Idő ulnn a1k()tel<"7.elL~é5C_ 

nt'k, kutc)t·,' •. o:(\gutlk t ..... k 'nth~h'i. hn vllt\sCO<'IIIA "tilt, hogy 
lll. Nl'n II fölch'tlszell, CS kuU)nt1!l('1l Itt, 1\ !'ilnlwr:l ddl 
Nal:'u'"ldl-k("Il, ohol fl \,'1. \'nlf1bnn e!U'N J<,1(.>n\ 117. {-IN -
1<,1, VI1.et. kt'!l :\dnl 117.oknnk, akik cl,c;b,rwbnn Il~ 
(',II:~S7.~l\"tclc ll es elégtelen Vr7.t()~I\S/'\r\", kdvetke7.ICbr·n 
:;11nl<'l mlndcntnjl:l \I'bllU»1 1)(-'\1.' ~ben ~/cnvcdnck ('.\ 
Illl.~zt u I nflk. 

Okuménikus újságírói konferenci8 
A,. ('u l'6 l)[11 e/,U'hnzl lIJs!ígh'Ók lll. 

öku11Icniku,<; TaniÍc.<; renClc~bcn 
~.cplcmlJel' lll-23 J,.-Ű7.1}U wrlolhlk 
konrercncláJuknl 68 kÖ7.gyú\6.~i1kct 
SIófok· Ba llllofl.S7.éplllkon. 

E munkllk./Jl\ÖSSég tagjnl cSo/lkncm 
hUll7, ol'S7.ltgból dclcgálódlnk, egyben 
illi cUl'Óp<11 egyhó;/'l újshgll'ók SZCI'
Vl.'"lc tc, mcly mindég ft Jegldösze
nlbb kél"(l6'!ek I eJ.<;lIlncn ItIlrtú,oW.vnl 
Ilt,Yeks;o;lk Uli cgyhá1.l snjtón kel'csll
tul ls n;o; embcl'lsóg bóI<é'> egyUtlélé
sénG<: U~yél. szol,sfllnl. A tnnflcsko
~:lsok fő tém!IJn, méltÓlm M, Uf:l.Y 
s/.ol~fllntúhol~ "A;o; cgyUttélés (d Ic
]wt&égel" cimet viselte, 

A tnnócSkOz.1s1 dr, Prö/llc KliJ'oly, 
n7. Okuménlkus Tanács f6Utkórn kö
ti7,önWllC, mujd J nc Roas, n vélll"C
hnjt6bll.oltS:\g holland t..1gja mon
dott urme])i mcg('mlékel.ést. 

A;o; els\l na]>.I tan.'\cskoliis I'efel'ú
lurm\t dr, Mohuir Bó!a, II Hm'~1r1ns 
Népfr'Onl lItkAr" t:u'loHn 11.1. "Enyhil
lés lllérlejte" eimmel. Eloodállflbrul 
\)elwlóull fo~lnlkozoll II H uznf\lls 

DIAKÓNIA 
A Ma!O'al'ol'Sl~'tgi EVflngéllkus 

EJ!Yhóz új folyöil':llol indllott, mely 
évente kél nlk;llommal Jelenik meg, 
A s/~z'keszlöblzot\.<;ág elnöke, D, dl', 
Ktlldy Zoll{m püspök-elnök, bevel.e
tG 11'ású\)ull mngynn1::-.:.-..o, hogy mlél't 
,.dlak6nla"-szolglllal cimel adtak :w. 
új foly61mtnak, ' 

, .. " Az egyluh élelfunkci6jünu], 
legfl l rog6bb mep:jelöl(-se fl dlnk6nlu, 
l~u.('1 együtt nzt is Ikl kell monda
nunk, hogy az egyház egye~len he. 
Iyes éleHolmúja n diakónia, Vugyls 
n vihígb..1n !lZ egyház _ ha v~I IÓb.1n 

egyhl'l7. - cs.1k n szeretet éleUol'llnÍl
Júban elllel, nmi m.1.<; S'l.6vnl a.;o;l Je· 
lenti, hogy a7. egyház azért vun II vj· 
lágon, hogy s~f1SCn, Segitsen 117':'-..01, 
uml az embcI' lelki és ~1nyugl boldo
~1I1l\sál l1l07.ditja elő, Ezt (I dlnk6ni· 
fIt Uz egyhfl7. csak u!::)' vége7.hetl, Im 
Ile", maglu'u tekint, hanem u;o; em
ben'e, akin segiteni akar, 

Tehflt nem önmagát akarja meg
segíteni VUGY éppen megmenlenl, 
hanem a;o; embert, akinek mélt6.ni
gát, bl!k6,lH, kenyerét, Jöv6Jét ve
szély fenyegeti", 

Népfrontnak hlllilnk:,liiik 
tött és Kl 

vel 
7.6 egy 
fogó mozgalQmmal. Makarl OI'().~7, Ol'
todox püspök nz emberI együltél~ 
pS7.1chol6gial és toolól;lo\ össze!üggé
sci vel foglalko7.ott, e nagy témllt Jól 
ótfogó el6ndásban, - "A rnngynz' 
egyhÚ?A'Ik publlcls.zUJMI tevékcnY8é
sége - egyházi publlchw,tlkn ét-; ke· 
res;o;tcny felel&ség" eimmel !HIgy é l'· 
(hSkHldést és sok ho;o;zús7.616st Idvál
t6 el&'1dást tmloU !Ir, Tóth K{u'Oly, 
I'efol'mfltus pUspök, II Ker'CSztény 
Békekonferencia elnöJw, 

A konferenclll a looI6glal-polltl
kll! ÖS$'J'.efUggésekkel, u publ!clsz\!
kul fe ladatokknl é.~ ti mun'k'akő?.(i..<;
ség jövőjével, vnlamlnt u :I?.el'vezet 
elött líII6 feladaldkkal foglulkol.oU, 

A liirónnpon a munkacsoporlok 
Jelentéseinek meghn llgatás..1 után 
Lakatos Ernő, 11/. MTI ve7.érllla:t.,gu
tójflnak el~ö hclyellcsc tMtott szóm
ndaldkbun is ga'l.du~, ~{)kh'{U1yú tá
j6ko;o;tutót LI mUAynrol'S?.flJ,lI publl
cls7,tikM6l és (IZ cnyhUléshez vuló 
hOl.:.-.áJ(u'u16sr61. 

A kÖ;r.gyÚ lés uj l'l1.vfllasztoUu a 
Munkaközösség OgyvC7.('tö tls7.tség
viselőit: dr, AraltIlOS Zoltflnl, az 
Okuménikus Tanács tltkárt.t, a Ma
Gyarországi RefQrmátus Egyhá;o; 
Zsinati Irodájának vezetöJél elnökké 
H, Kouwenhovcn-I, n Holland IIli Ró
mnl Katolikus Egyhlill Püspöki Kon
ferenclájának sz6vfv6Jct alelnökké, 
G, Johann NDK-bell laps1.cnkcszt1lt 
tilklÍ!'t'Ú és G, Brubacker luxembur
gi egy-hfl::-.! InpszeITkesllt6t ])énzl(II'os
sá, 

Dr, Bart/w 'l'JooI' ror01'ml.lus pUs
pök, nll Okuménll,us Tnnács elnöke 
II ,korúercnciu I'l!sztvevől SlilmUl'u 
ünnepl vacsorát udoU 11 kŐ1.gyQl~ 
?..'uónupJ(mak estéjén az Inte1'J)I'css 
s11.U6 éuel;mében, m elyen al. AlJn
ml Egyházügyi HIvatolt dr, POl,~onyl 
Lás7.1ó, n protestün"q f60sztilly veze
t6je és Crll6k Károlya sajtó- él; 16-
jéko'l.tatli.'ii osztály vC7,clőjc képvi
sellék. 

A szervezés nem ;könnyu munluí
jút Papp J{mos 7.slnotl osztályvezelŐ 
néhúny fintai lelkész segitségével 
vl:p:ezte, MunltfiJult ugynnugy hoz· 
7i.jál'Ult II lkonJez'enelll sllterl:hcz, 
mint ~1l1 clóndúsok, tlljékOl.tntúsok 
térr!llJa és hangja, nmely mInden 
sl.empontból méltó voll e s:r.cI'vC'",et 
munkájáho:!.: és felndntuihoz, 

Egyhúzunkat 611 lnpunkat II kon
ferencián Huszti Jflnas budnpcsll 
lclkésl~ egyh .. td k/jzü"ylgll~sató 
képvi,selt.c, 

A református egyház 
zsin ati irOdájának 

új vezetője 
l A ZSIn.11 elnijksi!ge Kot'dcll At ll
~ ,ZSlnall tnnllcS06nak dunúntull 

pib])Ökk6 tÖI'tlonl vtUus;o;t:'L.'1l1t köve, 
tően a mCI:.'Urt's.cdou 'aJlnaU Iroda. 
ve1,c161 t1~g betöltésével dr. Ara. 
ny05 Zolt:fi.n lunulmllnyl o,'i1,tályve7.c_ 
lőt bl1.la meg, 

Új diszdoktorok 
A Budapesti Rerormátus Teológiai 

Akndémla okt. H-én lartotrt Unnep! 
ülásén jele." !kUUöldl és h..1Mi 91,!!. 

mélylsegeket avntolt dfs?.doklol'ai 
k?::-'ó cgyhfl?unk !képviseletében püs
pök és fögondnok veLtek részt, az 
nvntásl ünnepségen neVC7.('tesen' 

~'ilaret kijevi metl'Opolltiit, 'aki 
S1":lmos nelllzeW<ö;o;1 egyházi szerve· 
1.elben kéllVlseJl egyM7.flt; ForOOlI 
PÚl bereg;.~~.lisl.1 l'erol'm/ilu,~ Iclkészt, 
II Sl.ovJeLunló k{II'p..'\ ln ljul terilletén 
élő magyul' )'erOI'ml'ttusOk: püspökét; 
.Jől'gen Moltma!m Wblngenl egyele
ml teológiai proresszort, nz egyhll1.i 
irodalom jeles múvel6Jét; Ulrich 
Frlck stuttgarll lelkés~.t, 37. Egyesült 
Bibliatársulatok föUtkál'{it és Boly
tyá!l János budapu!oU reCormátus 
lelkészt, a Reformtl.tus Egyhtl.z és a 
Confessio s7_(lI1kcs1,t6jét, szflmos egy
házt klállltá.'l l'cndC7.6jét, egyhlllJ 
(I'ól, 

Amerikai 
unitárius asszony arcképe 
az egydolláros jél1lpénzen 
tl'dekes los egyben jelentős ese· 

ményre hfvto fcl n f!gyelmünket a 
l.sinuti Unnep~égek alkalmával a ná
lunk Járt dr, Harl'ington Donnldné 
s;o;. Sztl.nlh6 VIlIna, 

Elmondottll, hogy 1.17. [~gyesüll AI· 
lamokbnn [970·ben uj, Cém egydol
lal'OS él'mét boc1I6lOttuk kl, melyen 
cl:.'y n/SI rej Iflthat6, MeileUe a fel
(rás: l n God wc ll'Ust - Istenben 
bízunk. A ké l) SI/san B, AulllOlI!J 
as.~l.onyl ábrtl.?.o lja, akI 1820-190íi 
között élt; unitárius asszonyként 
egyik el6hnz'COSu voll a nól egyen
jogúsagnnk hazájában, Ezt II JOgot 
a~ amerikai oss:wnyok csak Susnn 
B, Anthony hfllfiln után 14 év\'cl, 
1920-oon kllptflk meg, 
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SZENTMÁRTONI BODÓ JÁNOS 
A XV II. sliitad oktató kö/téslc{(m ck unit.áriu s tnűvc!ője 

Szabó G y u la " A mas,)'ar VCI'''L'li ok ta tó köHC~"CI ',"'" 
tenele 1 772·i~" c. kunyvc ól XVII. sz:\z~d fLll a lanos JI'I
lcmzéseról szólva föJ emlitl, hOIlY C ~l.1I:wdban kISZC,I\'
sedik az okta tó költésze t t:\rgya, dc nem használják 
(ö l polem ikus célok m . A .kol' kóltés7.ete t ürclmes~bb
nek mutatko~jk. s mcgszunlk az el6z6 szózad ~rosen 
feddő és korholó ha nRia ls. Szabó G yu lo megitélése 
szerin t n XVIl . század köllészetét m: nz oktatási. cél 
j ellemzi. mell' nr. e~kij]csi eszmék (ejtcseté~én ~u l .'1 
különböző foglnlkozasok ."mcrtetésére és dLcsélctére 
is kiterjed. 

Az Akadémiai Kiadó Stol/_Tarnócz_Varga Imre 
összeáll itasábnn megjelentc teU Régi Magyar Költők 
Tára 4. kötete nz IIllitáriu$ok költészelér tatg~alvll e l
mondja, hogy a XVII , suízad elsó háto m évt IZedében 
!ellendüló egyhá ZI énekköltészet mellett he.!ye t ka p. a 
Szabó Gyula e mlítette ok ta tó, tanHó kollés7.et IS! 
amelynek egyi k unittidus kép\'iselóje /, Szentmá l·tol1L 
SOdó János. Szerzlmártoni Bod6 életéről nem sokat tu
dunk. 

szólva a 
ség részére ,~;o~:o;:~:~::~ 
czedi Gergelu a Keresztény 
dai unitá rius algimná:dum i 
tanulmányában emlékezik 

munkájában II 
a kinek életét 

egy Radécius Bálint un itárius püspökhöz irt 
kapcsola tban . Siménfalvi Guörgu a Keresztén)' l\'lag
\'etö emlite tt évfolya mában Szentmártoni Sodót a To
roekószentgyörgyön 1583-1893 közölI szolgáló unitá
rius papok sorában említi röl. 

Szabó Gyula 191O-ben megjelent munkája nem is 
meri Szentmártoni Bodónak sem születési, sem halálo 
zási évét, de a munkáinak végsó strófái ban közölt ada 
tokból a lTa következtet, hogya XVI. század végén szü
letett a Ma ros- Torda megye! Nyárád (Csik) szent
mártonban. Az unitáriusok költészeté t tá rgyaló munka 
feltételezése szerint vagy fia, vagy közeli rokona az 
1596-1600-ig a kolozsvári unitárius iskola igazgatójá
nak, Szentmá rton i Bálintnak, akit Gál Kelemen "A ko
lozsvári unitárius kollégium története" c. munkája sze
rint "Tordáról hoznak Kol07.svÚrTa iskolaigazgatónak". 
Az "Unilóriusok kültésze te" c. munka szerint Szent
mártoni Bodó János Iskoláit Kolozsvárt végzi, majd 
J6lS-ban Dic~ószenlmártonban reclol". J622-1634-:g 
Tot'ockószentgyörgy, iG34-töl Kolozs unitárius papja. 

Szentmártoni Bodó irodalmi tevékenysége lelkész
s'egének e két állomáshelyéhez !üzooik. 

TorockószentgyörgYön, az ottani vasbányászok élete 
és a vasnak a mindenna pi életben tapasztalt sokirányú 
haszna ihleti "A vasról szóló ének" megírására. E 48 
verss?.akból álló. il bányászatot propagáló és d icsérő 
vers - a 7. szakaszban foglaltak szerin t. _ azt kíván
ja elmondani, hog)' amOyen sok gonddal és bajjal jár 
a vas megtalálása, éppen olyan bölcsen használja föl 
az ember a maga és a köz hasznára. Az un itáriusok 
költészete" c. munka a verset kapcsolatba hozza Beth
len Gábor fejedelem ipar- és bá nyafejlesztö törekvé
sével. 

1628-ban IrJa meg Szentmártoni Bodó bIbliai tárg}'u 
két kézIratos példányban is fennma radó versét A té
kozló fiúnak historiájá"_t, amelynek egykorú dallamát 
KodálU Zoltón a Hont megyei Nagypeszeken ;e,yezte 
föl. • 

A bibliai tÖI·ténetbe Szentmártoni Bodó beleiktatja 
saját korának életkörUlményeit, ami elront.ja a vers 
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I;n·t:llrnl kor"t.el"űségCit. A munka cCil7.alát a 209 ~zaka
sms vcnl IllY tolmtíclIOlja: Az Ifjú pNdáj<ln a bűnös 
embel' térjen IstenhC'.f_ Dömótör Tekla ,.A régi ma
gyar d rámai e mlCikek" c. munk€lba n feljegyzi. hogy e 
versel egy Ismeretlen ferencrendi uerzetes felhasznál
ja hallOnló cfmG munkájában. 

1632- ben Irja meg Szentmártoni Sodó másik bibliai 
tá rgyu, a 116 versszakból álló, a XIX. suízad második 
feléig sz.'\mos ponyvaklndást megérő munkáját: .,His
torlu az Márla Magdolnának sok búneiból való jó re
ménystlg alatt kegyes megtéréséról"' c. munkáját. Az 
.. Un itárlullOk kullészete" c. munka szerint Mária Ma g
dolna hlstÓl"llIja olyan népkönyv. amellyel a nyomdá
szok a vásári közönség olvasási s7.omját akarják kielé
gíteni. A m unka fÓS1.e replŐje az a bibliai Má r ia Mag
dolnn , a ki nek személyét Szentmártoni Bodó egybeol 
vasz tja n Jézus lábalt olajja l megkenó Máriával és Lá 
zárnak Má ria néven ismert nővére a la kjával. A mun
lIát Szen tmá rtoni Bodó - a min t az a z olvasóhoz ir t 
a ján lásból ki tünlk - "a vétkes élet megjobbitására és 
a z Istenhez vezető uta k járására v :lló ösztönzés végett 
ir ja."' Az un itá r iusok költészete" c. munka fölemliti, 
hogy a h istÓl'ia d:llla mával BartÓk Bé/a is találkozott. 
a csiki falvakba n, a moldvai és bukovinai csángók kö
zött . 

t633-ba n lá t napvilágol "A vadászá$1lak d icséreté ról 
I'aló e llek" . E vers jelentöségét Szabó Gyula művelő

déstör téne ti szempontból értékeli. Ugyanis a 44 sza
kaszból álló vers részletesen lel rja 3 kor öltözködési 
szokásait és a z egyes állatbőrök fel használási lehe tősé 
gé t. Szabó G yula véleménye szerint ,,a nemes játék" 
n3k a d icsé retén feli smerhető az eről tetettség nyom3. 
A vers célja , hogy a z ifja k a z "ocsmány tobzódás" he
lye tt ,,3 nemes vadászatot üzzék'·. 

J6H-ben, kolozsi p3Psága idejen készül el a 36 vers
szak ból álló " A malom es ácsmesterség di cséreteröl 
való éllek", a me ly ben a sze rzö - Szabó Gyula megál
lapítása szednt - szintén m int "a munka költöje lép 
elénk", Az " Unitáriusok költészete" c. m unka szerint 
a vers egy "Kolozs vm.- ben lakó molná r kérésére" ké
szült. 

1645-ben lá t ntlpvilágot ,.A sónak dicséretéröl való 
maguar Tutml/sok" c, 75 versszakos, 'T hury Mihály ka
mamispánnak ajánlott. ének, mely a só hasznát és a 
sóbányászatot ismel·teti. Szabó Gyula megítélése sze
rint ezt a munkát a dolgozó ember szeretetén felül 
Erdély szeretete jellemzi. 

Mind az Unitá riusok költészete, mind Szabó G yula 
megemlékezik Szentmárton i Bodó elveszett "Krisz~us 
halá láról és feltámadásáról" irt dialógusáról. Az elob
bi azt ls föltételezi, hogy a szerzó rövidebb verseket, 
főképpen halotti bucsuztatókat is írt. 

Szabó Gyula szerin t Szentmál'toni Bodó "úgy szám, 
mint terjedelem tekintetében munkájával jelentékeny 
helyet fogl31 el száz.."lda Irodalmában. Minden munk~
ja mé lységes optimizmust sugároz, mindenkit csak d.~ 
csérni tud s feddő ereje is s zelid intelmekben merül 
k i." Szent:ná rtoni Bodót találóan jellemzi az Erdélyi 
Múzeum 1902-es évi, XIX. évf.-ában Versenyi György: 
"Az ember oly hosszu i dő OIán érdeklodéssel oJvassa 
II régi világ e munkás, gondolkodó, a maga korában s 
még ezután ls sokáig nagyhatásu írónak sajátságos el
mélkedéseit, a munkás, békés élet dicsőítését, jóakaró 
intelmeit, buzdításait." 

Kelemen ~Iiklós 
• 
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Látogatás Japánban 
A tavaszi c/Ök(!,fZUlctck, mC(Jbe

$~élétek során még Ili/lClellennek 
fijn/. IlOfJY júl/us 23-ón, va/óban Ic 
fOf}ok s=álllll, 13 órás repUllhit urán 
Tokió rcpi1l6terén. TrópUSi 116ség
ben II Rlssllo-Kosei-Kal képviselői 
fOGadtak, aldk sűrű programot szer
ve,ztck az oH tő/Wrt három lIétre. Az 
IRP ké,J!)iseletében JS ragu de/cgó
eiónl.: amerikni, európIIi Jiotolokból 
dUt és az ottani ifjúsági csoportok
kal találkoztunk. 

A z els6 napokat Tokióban város
.,ézéssel tölt6ttilk. közös problémák 
megbeszélésével tanulmányi csopor
tokban japán Jilllalokkal. Engem 
kertek fcl, hogy az európai ifjúság 
val/asas IIclyze/éről tartsak előadót/. 
Mindenütt nagy szeretettel fogad
tak, eoyesek II hunok révén Jélig· 
meddig rokonnak is tartoUak. 

A tokiói tartozkodás alatt abban 
a megtlszteltetésben lS részünk volt, 
hogy a népes és befolyásos laikusok
ból álló vallásos buddhista szerve· 
zet, a ~jssho-Kosei-Kai alapítója és 
elnöke, Nikkyo Niwano is fO(ladott 
sót egy szan/á/fáb61 készült imafij, 
zérrel is megajándékozta a je/enie
vóket. Emberi magatartásúból, I!ité
feléből., érdekes elóadasúból sokat ta
nultunk. 

Maga Tokió a vilag legnépesebb 
vár osa, toronyházakkal, felhőkarco

lókka l ; s bámulatos, hogy az utca ne
vek, házszámok nélkUli vá.rosban a 
11 millió p.mber milyen ügyesen köz
lekedik. 

lJtunk következő reszében vidéki 

.\"fllloista ICmplomokal, j/.lpapokat, 
buddhista szerzeteseke/, s szabadel
dl keresztényeket láfOf7altunk. A ja
pán vcndég/drás feledhetetlen ma
rad. 

Láttam a világ lcgllagl/obb brollZ
szobrát, a Narába1! levő, 50 ln ma_ 
oas Buddha-uobrot, Kyoto csodála_ 
/os arannyal festett fa/emplomail, a 
japán zászló felkelő napjának va
lóban vörÖs korongját, az osakai vi, 
lágkiállítás heil/et, az IgazOI//)noy
halászok szigetet. A termeuefi csa
pások. földrengesek hazájában egy 
I!emrég meg müködő vulkánhoz ls 
elkalauzollak, 

Megrenditó volt aHirosimában 
átélt augusztus 6-i emMkünnepély. 
Reggel eG'I/ percre megállt az élet a 
700 ezer lakosú, gyönyörü modern 
városban, .. Japán barátaink fel
hangok. nélkül, gyászol ták a naOY 
háborús csapásr. Az emlékmúzeum
ban, s az emlékparkban tett séta ne
kem is, a hábor ú után szil/etett fia
talnak is fájt. Fájt, mert átéreztem 
mindazt a borzalmat, sz/)nyűséget, 
ember telenséget, melyet a háború 
nemcsak. hazámban okozott. A vi
lágbéke sziikségességét ott fogtam 
fel igazán, 

Utunk cé l ja a kapcsolatteremtés 
volt, az annyira más kultúrába és fra
dici6k.ba ágyazott emberekkel. Ba, 
rátsáG'ok szövődtek, s reméljUk, hoOY 
a közös jó iiYI/ érdekében még vi
szontlátjuk egymást. 

Szent-Iványi Ilona 

Amerikai egyházi vezetők Carter elnöknél 
Az Egyesült AUamok 27 legjelen

tősebb egyházai nak képviselői szept. 
l 2-én felkeresték a washingtoni Fe
her Házban Cartel' elnököt és biztosf
\.ották őt arról , hogy az amerikai 
egyházi vezetők állást foglalnak a 
SALT ll. egyezmény mielőbbi raLi
fikálása érdekében. Carler elnök I'eg
gelin látta vendégi.11 az öt felkere.<;o 

Schweizerisches Reformiertes 
VolksblaU 

A svájci szabadelvű pI'olestánsok 
113. évfolyamában járó fenti cfmu 
évfoiyamának szerkes7.tóbizottsá
ga megvált07..Ott. 

Willy Bremi muUen:d lelkés7, ma
gas életkorára való tekintettel viS"/.:
szavonul a lap szel1!teszt6ségelól. A 
szabadelvű protestánsokat tömörítő 
svájci Vere!n rür Freises Christen
tum a lap szerkesztéSével három lel
k~zt bí7..ott meg. Az új szerkesztő
bIzottság tagjai: U~l Herter furnai 
lelkésmő, Werner Laubi aaraui és 
Peter Niederstein ta.minsi lelkész:. 

Szeretettel 'kÖ!;7.öntjÜk az új S7.er
kesztőket, akik közül Peter Nieder
stein lelkész többször járt hazánk
ban, 1968-ban rés7"!' vett zsinatunkon 
több cikkét [ordításban lapunk ha
sábja ln is kÜ'.:readtuk. 

egyházi személyiségeket, akiknek 
soraiban az amerikai unitárius egy
házat dr. Eugen Picketf elnök, dr. 
W. F, Schulz ügyvezető alelnök és 
Robert Z. Alper, 'az egyház wa.<;hin~
toni irodájának igazgatója képvisel
téle Carter bes7,édében hangsúlyoz
ta, hogy milyen nagy presztJz.s-vC'Sz
teséget. jelentene Országa számára 
az, ha a SALT II. ratifikálását meg
ukadályoznák, s e""a:cl módot adná
nak a Szovjetuniónuk arra, hogy az 
amerikaiakat tazt<;a húborút fjz.ító 
népnek. A SALT IT . jelent6ségét 
nemzet.bi7,tonsági szempontból Zblg
niew B rzezinski nemzetbiztonsáJ;i 
rőlanácsad6 ismertette a megjelentek 
előtt. 

A Fehér Há7, elhagyásakor az eJ;y
házi szem151yiségek találkozlak Co
rct.ta Scott King asszonnyal a meg
gyilkolt néger békeharoos egyházi 
vezető özvegyével és együtt imád
koztak a tartós békéért. 

Még a konzervatív vona1at képvi
selő Kroll philadelphiai kardinális is 
úgy nyilatkozott, hogy az ország ve
zetői a nemzeti biztonság megól'7.ésc 
mellett az egész emberiSé~ érdekeit. 
tekintik. arojkol' a jelentős egye7 ... 
meny ratifikálását szorgalm.1Zzák . 

A szenátusi tárgyalásokra előre
láthatólag még az iden sor kerül. 
Annak eredményéről lapunk olvasói 
a napisajt6ból majd él1.esülhetnek. 

AZ ORSZAGOS 
BEKETANACS 

Az OI'Swgos Békelan(lC$ hétról 
hétre Olyan gU7.dag progl'arnol ho
nyoHi le, hogy ml, kéthavonk('1ll 
megjelenő lap, nem tudunk minden 
eseményről s7..úmo~ adni. 

el'dcmcs azonban megemléke7,ni 
illTól a saJtótáj&oztatór61 melyen 
holland rIat,'ll vendégek \'eÚek I'észt 
akiknek nevében J. Wasseflbe~ó 
szilmolt be ke-.... .deményezésUkl'Öl és 
munkájukról. 

A neutronbomba és a tOmegpu.w.~ 
Ut6 fcgyvel'ek elterjedése elleni tH
lakozásul, holland kculeményezé .. ,re 
egy nemzetközi békestaféta alakult 
mely gondolataikat elviszi a kti1ön: 
böz6 oI"$7.ágokba. A hazánkba iáto
gatott kUldött.'!ég más lizocialist.'l és 
k.1pltalista országokat is felkeres. 
Mo ....... galmukat s7.ázharminc, kti1ön_ 
bözö polltikal beállítottságú embe)" 
ke7,(leménY~l.te, a'klk tiltakozó ak
ciót indí toUak a 'neutronbomba grár
t.1sa ellen. Ke7.deménye7..(}sUkl"(' több 
mInt cgymillió-kéts7..áze7.<'r ember 
íl,ta alá azt a petíciót, amit a hol
land parlament elé terjesztettek. 
Hatására tavaly márciusban Ams_ 
terdamban a nem7.etköz.i békeMrum 
rCs7.tvevÓi felhívást Intéztek a hel
sinki 7..ár60kmányt aláírt országok 
népeihez, kérve, hogy állítsák meg 
a fegyverkezési, elsősorban nukleá
ris fegyverkezési hajszát. A háboru 
óta ez a m07..galom válloUa ki a leg
népesebb holland tömegtOntetést, 
melyben a neutronbomba gyártású
nak megakadályows-it követelték 

A most ujra indult békestaféta 
a nemzeti békemo7..galmak leszere
lest 'k ívánó megnyilatkozásait eljut
tatja Waldheim ENSZ-fótitkárhoz is. 

FRElES 

Ez a szervezet. mely a Német 
Súivetségi Köztársaságban működik, 
a tartományi egyhál',akban működő 
lelkészek és teológia! profess7..orok 
közUl amkat tömöríti, akik a hit 
dolgaiban a szabad vizsgálódás 
eszméjét fontosnak tartják. A szer
vezet elnöke dr. Uriich Mann, a 
saarbrückenl egyetem profess7.ora. 
Hnvl szemIéjük Freies Chris tentum 
címen jelenik meg. szerkesz.tó bi-
7..otls ágának tagJaí közül nálunk a 
legismertebbek: dr. Walter Kappus 
és dr, Andreas RÖssler, mindketlen 
Sluttga!1ban élnek. Dr. Rössler a 
nY;;lrat Imm{lron másodízben csal~d
Jával együtt a Balaton mellett. töl
tötte és több alkalommal beszelge
tést folytatott egyházunk képviselői
veL ., 

evente tanulmányi konferenCI t 
rendeznek, mely az idén sajnos egy
beesik az IARF évi rendes la~ács
ülésével. , fgy a7.on nem képvIsel
telhetjük egyházunkat. 

A tunácskO' .... ..ást a Ruhr~vldék egyik 
S7,ép városában. Mülhe!mlx:n tarl
ják november 16-16, napjam. 
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Az ember lehetséges természeteiről A szegényember régésze 
Fenti cfm(ln Vidrányi Katalin, ti 

Magy tu' Tudományos A!kadémln Fi
lozófia I Intézetének tudományos 
munkaL:\rsn tanulmányt frt n Vlld
gQssdg aug.-szepl..! számában. Itt 
5".61 Soeinus és Pucci vitáJáról, .'lZ 
ember eredeti áU.lpotár6J. 

KevéSbé köztudott - :\lInpftja 
meg _ az II vitu. mely az "eretne
kek" körében BÚ1.clbcn .... 'tjJolt, anol 
F. Soclnus és F. Pucci vltntkO't;lluk 
az ember cl-edeti, tchlít bűnbeesés 
elölt aJJupot/u"óJ. 

Faustus Socinus neve és munkás
S:ig<1 jól Ismert lapunk olvns6i előtt. 
Francesco Pucci-tól (1543-1597?1 
meg keJ! jegyeznünk, hogy cgyi)(e 
volt {l XVI. SZÚl' .. 1d SOkilt s7-Cflvcdett 
olasz helcl'OOox gondolkodÓlna'l<. 
Mint felnőtt ember kC'/.di meg teo
lógiai tanulmányait, egész EUI'6Im
ban vitatkozik, majd 1585 körül 
visszatér ti katolikus egyhftl.ba. Mint 
eretneket fejc .. ";k le R6mCtban 1597 
körül. 

Sodnussal Pucci Bázelben vitat
k07.ott al': 157Q-es évek végén, n'miJ<o!' 
mindketten BÚ7.elben éltek. A mo
dernebb unitárius egyháztörténelmi 
munkák 'kÖ7.Ul E, M . Wilbur: A His
tory of Unit..'\rinnism, Socinianism 
and ils Anlecedents. Cambridge, 
USA, 1945, nem emliti e vltát. Szól 
róla a siklósi tudományos talál.ko
zón is részi veU G. H. Williams 
"The Radical ReCormaUon" c. nugy 

összeCog!nJ.1slLoon (772. lapon). Socl- E elmen kÖ1.öll é nlekes belI7.étl-:c
nus \oi.táoo keveredett F. pucci-val té!!l 11 NéJ)3zava c~ylk 'I1lfln:hllll 87it
_ kja WUlinms _ aki (l $zOnt Bcr- nm dr. László Cvula egyetemi pro
talan éjS7.akai mé!l.7itr1f1s utiln tért (CS.\I7.()rral , cgyhfll',unk t..,gJúval. 
!tt .a protestánsok táboráb:.l. f:lctét Arra n kérdéSl"e, hogy II profe;1.
az 1540-1595 ;kÖ7.ti Id6.rc teszI. Pucci S7.(1 ,·t mint a s7.e~ény emberek ré-
1577 júniusában tlz tételben foglul- "és1kt mrlju nyilván ti tudomlLny 
ja ÖSS7.e az emberi tenn~.etl·ól v.aló és u mllgyar érdeklődök sokusflg.'\ 
né2efeil, melyekre Socinus viilas-J'..olt. n tud68 C'l.l felelte : ' 
Pucci viS-l.Ontvú.laS7A'\ In'lsbnn 1577. Heisenberg fogalmazta meg. 
július l-jén kelt. Soclnus h 05SZÚ vá- hogya legminuciózusabb kutal(,sok 
1ll..S7.a 'később írflsb.'\n is megjelent végé n eljutunk ünmagunkhoz. A7,.(:rl 
munkili gyűjtcmél\Yes kiadásában. <I vagyok .. I s7.cgényember n~!;c.<;7.e, 
Bibliotheca Fratl·um Polonol1.lmb,un mert ml ma!;unk ls lI7.()k voltunk . 
a XVII . század derekán, Hollnndlú- Azt lJZ életet közvetve, annIIk ;IZ 
ban "De statu primi hominis ante életnek II lCI'mésrotraj71it keresem. 
lupsum" címen (II. Mt«t 253. és köv. amit nngyapámék éllek. umit mi 
lapjain). Első kiad(lsa. mint L. Fir- magunk ls éltünk. Ez ;ll. egyik. A 
po újabb kutatásai nyomán Vidrá- másik «gy újabb sikon ad érlclmet 
nyi megállapltju, Rakowbun jelent ennek u munkának. A kr6nikáink. 
meg 1610-oon. oklevell'lnk, az h·úsos Qrnlékek, mint 

A vita tar:talmi lelrúsát i11clócn a tlkténcUudomány rOI·I·ásal, CSiLk 
utalunk VicU·ány:i Katalin rej tegeté- utalás.'17,cr{íen foglnlkol':n<lk a 57oC
seire. Örvendünk, hogy a tudomá- genyemberl·cl. Jogi alnnykénl, bUn
nyos swkirodalom újm éS újra Iog- l.el.endőként. ~ mlndennnpjalról, 
lalkozik u XVI. S7..á7..ad nntilrinlt'l- mindarról, amiben semmivel sc volt 
rius vezetö szellemeinek eddig ke- szegényebb .a fölötte élőknél, ncm 
vésbé ismert vitáival és állásfogla-lásaival is. tud a tÖI·ténettudomány. Nincs a da

J!Jrdekesnek tartjuk Idézni Vidrá
nyi zúró megáUapUását: "Az anti
trinitá.rjzmus egyik legkövetke7.ete
sebb, Sodnusnál jóval radikálisabb 
végiggondolója a magyar Dávid Fe
renc ... 

t.a róla. A:zwl nekUnk, régészeknek 
kell törődni. Feltárjuk az egykori 
tclephelyekel, falvakat, temetőket, II 

abból megpróbáljuk viss:w.állitanl, 
vissza - nem véletlenül mondom 
_ álmodni azt, amilyen ez az élet 
egykor lehetett. 

Egyházi gyűjtemények kincsei Kossuth amerikai kézírásos 
• • ne'legye 

Különösen rilika anyag került be· 
mutatásra az. Ipmművészeti Múze.
umban. Hat magyarországi egyház: 
a római katolikus, evangélikus, re
fOImátus, izraelit.a és ortodox egy
há7..ak össwgyújtőu kincseit kölcsö
nö?ék e"1. allw.lorru·a a nyilvánosság 
szamál'a. 

A különféle egyházak liturgikus 
eszközei eddig úgyszólván nemcsak 
II nagy:közönség rés7krc. de még a 
:;7.akembel"e"k szúm{u·a is nagyrészt 
lsmerdtlen mü!-emckek. A középkor
t.ól. e~.cn_ 'a XIX, szá'tadig képvi
selik a muvésl.ettörténet korszakait 
és azokat az értékes sajátosságokat 
am~lyckkcl a magyar művészet gU7; 
d~~:~otta az ~etemes múvés7.elet. 
Kulon 6Zlnt kölcsönÖ"1. II kiálHtásnak 
az együttese, amely az ökumené 
szellemében, cgymásmellE:tt békés 

megértésben mutatja be a >különféle 
vallások megórz.ött kincseit. 

A szobrok, 'képek, ötvöstárgya'k, 
kerámiák és telCtilmúvek ncm egy
házak szerint, hanem művészettör. 
ténetl stíluskorszako1cra bontva ke
rülnek bemutatásra. 

Egyik ve7.etO elv szeri.nt C'1. u be
mu'tatolt -anyag nem a múzeumokba 
ketiJlt egyház.i anyagol 'kivánja is
mertetni, hanem az egyhúzak tuJ~l j
donát képező, eddig ismeretlen anya
got. 

Ez aZ egyik oka. annak, hogy {IZ 
Unitárius Egyház nem mutathaUa 
Itt be pid. ru: Ádámosról sz.úmazó 
un. "Dávid Ferenc padját", mert az 
a Nem.z2ti Müzcwn ,,1000 éVes klál
litúsának" értékes darabja. 

Ky-né 

Az anyanyelvi konferencia védnöksége 
auguntus 6-10. kozött turtotlu ülé
sé~ Budapesten. A Magyarok Vi1f1g_ 
87.ovetsCge gond07..lisábnn 1970-ben 
megalakuit malU'Ur anyanyelvi kon
rrenCla azt a célt tűzte kl hogy se
g \.se .a kOlföldim élő magyarsá" 
anya.nyelvének ápoltl.s6t. a magyar 
kultura 6'rZését, f('j1eli"i,Ll<Sét. A mint
egy négyévenként m"'l/.rendC7.ésre ke
rill6 konrerenclák kÖ7"öll U7. anyu~ 
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nyelvi mO'4::a1om munkájának foly
tonosságár61 és a tervek elkészftésé
ről a .kétévenként ülésező vé(lnöks(!g 
gondoskodik, 

Az a nyanyelvi mo;r.gulomban 1\Cl':

uettől [ogva rés7.t ves7.nek az egyhá-
7.ak hw.al és külföldi képvlS(!lőJ ls. 
Egyházunknt c neves találk<Yl.ón Bnt
lók Béla fógondnokunk képvlsclte. 

A Zs inati ünnepségek. alkalmával 
egyházunk szaklevéltárának adomá
nyozta. dr. Hurringlonné Si'"h Szánth6 
Vilma New York-I lelk.és:cnö, a~.t az 
eddig al': USA-b..'\n Ő!7.ött névjegyct, 
moly Ikézll"ássul a KOSSUTH alá

írást viselI. 
A névjeggycl Kossuth minden VU

lószínüség swdnt búcsút veU vulu
melyik mncl·ikni ismerö!létöl, mel·t ,I 
névjegycn n jobb alsó sal"Okban a 
p,p.c, jcll':és o lvasható. Lovélt.1runk 
nevéhen dr. KálIl(lkl-Kls Cé-....a 57';lk· 
levé.Ltáros. Jevélbcn mondoU kÖSZÖ
netet M. ahíndékoz6nak. 

Haypál Béla 80 éves 
IIUyp:11 Béla buda i ny. I"crorma lu~ 

cspe l·cs-lclk/!sJ'~ 80. élet.é.vét betöltve, 
MIaadó \S lcntlS1.Wlctcn s7.oJgált okl. 
14--én II S7JJágyJ Dezs6 téri templom· 
ban, Ha.yptl.l Béla és egykori ('<IcsaP
ja Huypál Benö eSp('rcs évt.l:.r..OOcken 
(It jó bar(lt..'ll voltak Józ.,n Mi.1<l Ófj 
unItárlu., püspöknek. S7.eI'eteLtf!1 }«(J. 

!I~öntjUk e szép jubileum alknlm{l
ból. AZ IstentisztClcll:n pOspökUnk 
ls részt Vf!tt. 
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Külföldi hírek 

" .... 10, Reli· 
dr. AndrN$ 

IlI4adAsh köz· 
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tudták IdIll:lnbö;Mi összogckkcl ,egi. 
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,~:.)~:.;;~:edd !1I IIrc~cn álló kolo~ lor
~~ (NSZK) b~Cl·kCsz· 
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UNITAslUS ELET 

~ptulaJdonol 

II Mllgyaronzágl Unitárius Eg )'ház 
"'c leI65 nerkcuu) és klodÓ' 

Dr. Fe,.el1cz ,J,bs d 
V., N agy laüc IL t. Budapes', 10S$ 

T6vb.: US-09 ~. 

Szcrkcutl II "",erkentG 

u.::nt/Z-N - Zrinyi NYQmd". 

F. v.: DOlgi\r imr" ' I'ZérJgllzKat6 
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