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"Emberség - a világ világossága" 
Igen sokat hlvatkoztnm egy "embel'ibb .. épitészet~ 

re:' megpróbálom hát elmagyarázni, mit jelent ~zá
momra mint építész. számára ez a sz6. Az orgamkus 
epítészethez hasonlóan az emberi lénynek i~ belső ter
meszel ü tulajdonsága az emberség. ValamInt a nap
rendszer arányait !enyevekben merjük, ugyanígy a 
belső fény az emberség mértéke. Ez a meggondolás: az 
Ember mint világosság, felette áll minden számítás
nak. Mint a napvilág ól természetet, úgy ragyogja bE 
ez a belső fény - az emberi rény - az emberi szelle
met. 

Az emberi lény az ösztönök felett áll. Emberi képze
letünk e belső fény szülötte, ennek jegyében alkot és 
munkálkodik: ha meghal, tovább árad a létezés fénye 
ugyanígy, miként az emberben élt. Megvilágositja az 
ember szellemét, és ha életünkké válik, ha sugárzik 
belőlük a fény: egész fujtánkat beragyogja. Az emberi 
életben, az emberi munkában sugárzó fény igenlese 
igaz boldogságunk záloga." 

Frank Lloyd Wright, a huszadik század építészeté
nek egyik legnagyobb alakja, az unitátius papfiú és 
hh'ő ember Irta le e sorokat, amelyeket mottóul vá
lasztottam, emlékezve ennek az unitárius hitnek ala
pítójáról, Dávid Ferencről. 1979 az O emlékesz.tendeje 
volt, es sokan és sokat foglalkoztak vele. Megállapítot
ták kultúrhéroszi nagyságát, méltatták irodalmi jelen
lőségét, bemutatták előfutári jelentőséget az emberi
ség gondolkodásanak fejlődéstörténetében. Csak mi 
unitáriusok maradtunk adósak a mélyen hivő ember 
belső fényével és gazdagságával alkotó igaz ember 
megrajzolásával. Próbáljuk hát ezt. a képet fÖlvázoJni. 

A XVI. század közgondolkozása korábbi előzmények
re épül fel. Egy hatalmas gazdasági, szellemi és tár
sadalmi forradalomra, amely megbontja a középkol' 
7.árt és szentesített világképét, egyházi dogmákkal hi
telesített vllágnézetét. Felveti _ sokszor a megoldás 
igénye nélkül - az élet valamennyi sorskérdését . Ez 
a forradalom a reneszánsz. Okait most ne kutassuk, 
inkább azokat a ,.miérteket" nézzük, amelyek benne 
voltak a levegöben és benne éltek az emberségben is. 
csak éppen felvetésük volt idószerútlen a reneszánsz 
elótt. Ilyen sarkalatos probléma mindjárt az egyen. az 
individuum joga és kötelessége. De nem kevésbé fon
tos a világ dinamikus szemlélete, az ember fejlódésé
nek a gondolata, a történelem kérdése, a hiteles for
rasokhoz való visszatérés, az "ad fontes" szabálya. 
Mindezekból természetesen következik az ember mél
tóságának tézise, amelyet Wright a fenti idézettel hú
zott alá, fejezett ki a huszadik században, de amelyik 
benne égett a lizenhatodikbnn is. 

A reformáció sokat átvett e szellemi forradalom ból. 
Soha nem érezte azonban ezeknek az eszméknek for
radalmasító erejét. hanem átgyúrta, teologizálta, dokt
"ina és dogma tekintélyére emelte, és beJedoJgozta egy 
újabb hittani rendszer merev és korlátozó dogmaliká
jába, amellyel éppen olyan változtathatatlan hitelvi 
rendszer klépltésére tört, mint a középkori egyház 
volt.. Hal1atlan értéke van a reformációnak, nagysze
ra emberek vollak a refol·m(J. torok, de a vallásos élet tel
jességében nem tudták megragadni a fej lódést, ami a 

középkor után el kellett hogy következzék, és amelyet 
a reneszánsz megálmodott, megfogalmazott, bár meg
valósítani soha nem tudta. 

A hitújítás mozgalma mellett azonban volt egy tá
bor, amely a vallásos élet területén kísérelte meg tel
jesedésbe vinni mindazt, nmit a reneszánsz általaban 
megfogalmazott. Az egyén vallásossága és személyes 
intenziv hite, a vallásos élet dinamizmusa és történe
tisége, valamint fejlódése, az ad {ontes szabályának 
követkeZEtes véghezvitele a Szentirással, a keresztény
ség alapvetó szentkönyvével kapcsolatban ls, olyan fel
fedezések. amelyek nem teológiai alapon születtek 
ugyan, amelyek a reneszánsz gyennekei ugyan, de gaz
da,ggá elmélyü\tté és i ldottá tehették - és tették is -
a lizenhatodik század emberének vallásosságát. Erót és 
önbizalmat sugározhattak számára. Valóban a wrighti 

, belsó fényt sugárzó emberi mé1tóság ideálját öntötték 
formába. Orvosok, földrajztudósok. nyelvészek, a kor
szak szellEmi életének egyéb kiválóságai kapták meg 
az "eretnek" bélyegzőt, mert felülálltak a dogmatiká
kon mert bontogatní merték a dogmák sziklaszilárd
nak' látszó ralait, és élővé próbálták tenni a vallásos 
hitet. 

Dávid Ferenc ennek a , 'allásos reneszánsznak kép
viselője. Arculata annál is érdekesebb, mert a lapos és 
erős teológiai iskolán ment keresztül. indulásak:0r,._ és 
nem természettudomán~'os vagy nyelvesz oldal rollott. 
E tény egészségesen fegyelmezte_ az új ig~zságok fel
tárásánál. de tiszta hite és ig37.sagot kereso lelke nem 
engedte megállásra a vallás igazságainak tisztazása 
útján. Hányszor hangzott el a vád. hogy felel~tl.en úji
tó akinek csak a keresés {ontos. és nem a talalas. hol 
ott mennyi aggállyal és [éltésseJ il' barátjának. Pa!70-
Jognak. egy-egy újabb Iga7.ság me?ismerésekor: Ujra 
meg új ra átvizsgáltam, és a szenttrá~sal egybevete~
tem gondolataimat, es csak ezt látom .Igaz:s.ágn~k. Va
dolják. hogy lsten fiát alantas emben .~01l1l_ hl~zta le, 
holott eHeledkeznek róla: annyira becsulte es tts~telte 
az embert annyira hitt méltóságábM, h~y Jezust 
is közéjük merte sorolni. húsból _ ~ v~rból ,:al_~ 
embernek. Mintha úgy érezte volna o IS, "!mt 11 kesol 
tanítvány: .. M int a napvi lág a tennés1:ctet. ugy ragyog~ 
ja be ez a belső fény - az emberi fény - az emben 
szellemet." . 

d" k""' 1 • bennu""nket is ma élő tamtványo-Ez pe 19 oee.. '. k 
kat ' Dávid Fel'cnc szellemi öröksége nem .Jele~~W~~~
sebbet mint hogya reneszánsz em.bereszmeny
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" él - kben val6sttsuk meg. z egyen, 
ságát gyakorlati etun 'é k" össég keretein 
az Individuum joga és köte!ess ~ea IÓsít~~1. Mert .. az 
belül . önmagát megél ál ~S rrr;: Igenlése igaz boldog
emben munk~~an sug I"Z kevésbé {on lOS a világ dína-
ságunk záloga . ~e nem Lehet. hogy vannak 
mikus és történeh szemlélft:. fejlődés szemlélete 
olynnok, akiket a történet s g, a s ebben Dávid 
kiábrándít, én ~7.onban h a~ h~S~~~é~lem felelősségre 
Ferencet követjük -.? Vfm nz embcrisédnek. 
tanit. amire oly nagy sZÜ~~~~~Ód~rtk az emberisé~ ke
Minél nagyobb cnerglt\k ha álatáb~ ~nnál nagyobb rt 
zén. minél több gép áll S~lg. hatalo',a t jóra használja 
!elel6sségc annak, hogy ez II 

l 



lk t6munkárll ncm Ilc,lig nyomorú- Minden közösségnek - igy (\7. Unltúl'jw; Egyháznak 
(el. békeSségesEn ~ ember jé1.~sl méllóságának is elo- ls - [cltétJen joga. hogy n\apftóJtinak és nagy embe-
~ág okozására. l. a nmely különben Dávid Ferenc fel nek tanitásaIból leszarjc azt a tanulságot, ami leg-
feltétele. A bCkessgg n- aJáhúzott gondolata - az élet többet mond saját életében. A ma élő uni tárius ncm-
tnnítéSUlnak, bk crg;~t1e~ lchct6.~ége. Az ellene elkövc- zedék a jézusi szinten élő és felelősséget é rzö ember 
klteljCSCd

k
" no, '~lH,osabb támadások az emberség és hitét és igazságát szarl le Dúvld Ferenc tanitásaib61 ! 
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Dr. Lékai László 
A Magyar Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa dr. Lékol László biboros. 
esztergomi érseknek, a magyar kato
Iik'us pUspöki kar elnökének a ~~
gyar állam és a ka~ollkUS egyhál' •• <0-
uitt liialakult jó viszony ~unkálása. 
a nemzeti összefogás mélY I ~se, val~
min L a hawl és nemzelközl békcto
rekvésck érdekében végzett kim1-
ga.~ló tevékenysége elismeréséü\. 70. 
születésnapj;:: alkalmábó! a Mngynr 
Népköztársaság rublnokknl ékesftetl 
Zászl6rendjét ndományozta. 

A kitüntetést L,osonez! Pál, IIZ El
nöki Tanács elnöke adtn át. A kitün
telés á ladásánál jelen volt Aczél 
György. a Minisztcr tanács elnökhe-

A KONG UGY VISSZHANGJA : 

lyettcse, Sarlós István, a Haza[iu lI 
Népfront Országos Tanácsának tő
litJcira. Katona Imre. az Elnöki Ta
nács titkára. Miklós Im re államtit
kár. az Allami Egyházügyi Hivat..1l 
e1n'öke. A katolikus egyház képvise
letében dr. l jjas J ózsef Iul locsai ér
sek, Kádár László egri érsek és dr. 
Cserháti József püspök, a magyar ka
tolikus püspöki kar titkára vott je
len. 

Dr. Lékai Ldszl6 biborost hetvene_ 
dik születésnapján és magas kitOntc_ 
tése alkal mából dr. Ferencz József 
püspök és Bartók Béla íOgondnok 
köszöntötték. 

A vatikáni válasz 
Nicdentein Péter, a svájci Grau

bünden kanton ta minsi gyülekezeté
nek szabadelvű protestáns lelkésze. 
ismert író, a ki egyben a Schweize
risches Verein fü r Freles Christen
tum szervezetének alelnöke. 1980 
januárjában nyilt levelet frt II. Já
nos Pál pápának. E levél előbb jan. 
2-án, a kanton lapjában a "Der 
BOndner Protestant" , majd a 
Schwetzerisches Reformlertes Volks-• blatt c. szakszemle lebr. 14-1 szá· 
mában jelent meg. E terjedelmes 
és utalásokban gazdag levél tartal
mi Ismertetése megha ladná lapu nk 
terjedelmét. Sok utalás történt ben
ne azokra az ökumenikus találko. 
wkra és egyUttmunkálkodnsra, mely 
a kanton területén a katolikusok 
és protestánsok között az elmúlt 
években megvalÓSultak. A levélben 
emlltést tett egy néhai Fi lep Imré
tól hallott adomára ls. NIederstein 
levelére a Vatikántól az alábbi vá-
lasz érkezett . • 

Kelt 
15 ·én. 

A" álla mtitkárság 

o. VaUk6nbo.n, J980. jo.nuár 

A z Allamtitktirság igazol ja Nie
derstein Péter taminsi l elkész úrnak 

f. év jan. 7-rő! keltezett l evelét , és 
baráti üdvözlettel átnyújt ja az 005-
servato Romano német nyelva hetl
lapjának legutóbbi számát. E szám
ban a Pápának néhány megnyilat 
kozása olv asható, melyek legutóbbi 
Wrökországi útja során hangzottak 
el. Ezekbő! választ nyerhet ti. levél
ben felve tett néhány kérdésre. Ami 
a tanitdsi jog sérelmezett elvonását 
illeti , szükséges Támutatnunk aTra, 
hogy az illetékes pápai bizottság 
megítélése szerint, ebben az esetben 
sérelmet szenvedett. mind elvi. mind 
fllJako rlati vonatkozásban az az azo
nosulás, melyet ti. katolikus egyház 
teológusaitól elvár. tgy néhánll gon
dot okozó kéTdést közvetlenü! az 
érintett teol ógushoz kellene hlléz
nic. aki kötelezve volt arra. hogy a 
neki fontosnak tűnő eredmények<.'t 
olllan forrnában és olyan mértékben 
vigye be az összegyházi életbe, hogy 
o.zok a lehető legnagyobb szá.mu 

hivó számára igazi lelki llllÜmölesö
ket érle lhessenek. 

Mons. G. G. RE, ülnök 
__ o --·_----_.---._00 _____ --_._---.-. _. __ ._. ___ . __ __ 

Laputll.·. J..·edves olvasóinal.-

Iwl.Lemes húsvéti ül~r&epelwt. J..·íVÓ/IILld.· 

2 UNITA81tJS eLET 

Képes Ojszövetség 
magyar nyelven 

A Magyar Biblia Tanács legutóbbi 
ülésén tájékoztatást adott a ma
gya r nyelven kiadott és az utóbbi ,30 
es7.tendöben eladott bibliákról. 

A Károli-féle forditás különböző 
tipusai ból összesen 3 19 ezer példány 
jelent meg, mig az új fordítású 
protestáns bibliából 17 ezer. A re
formátus sa;tóoszlály raktárában 
mind a Károli, mind az új t orditá
sú bibllából megfeleló példányszám 
van, és eze k a protes/áns könyves
boltban is megvásáTolhatók. 

A Maoyar Biblia Tanács a Biblia 
társIdatok Vtiáaszövetségének tdmo
fIatásáva l 1980-ban 20 ezer példány
ban szere tné magyar nyelven meg
jelente tni az új fordUású 'Ojszövet
seg szövegéve l a Képes 'O;szövetsé
(let. Ez a kiadván1l eddig hat külön
böZO nyelven jelent meg. A kön1lV
nek közel 200 művészi színes f ény
képe van. melyet a bibliatársulatok 
vUágszl:ivet.sége téritésmestesen bo
csát a magyar kiadás Tendelkezése
re. A képes Bibliában Idtható felvé
telek a bibliai hetyszínek mai f el
vé/eleit mutat ják. A kiadványt az 
Egl/etemi Nyomda fog j a elóállitani. 

Amerikai vendég látogatása 
Budapesten járt az amerikai kép

viselőház kereskedelmi bi zottsága
nak delegácIójával dr. Joseph' Fi
sher paz'lamenU képvisel ő. Az ame
I'ikal nagykövetség útján jelezték 
azt az 6hajukat, hogy szeretnék 
meglátogatni püspökünket és fó
gondnokunknt. Ja n. 13-án de. lálo
g-atást lettek a püspöki irodában. 
kfsérelükben volt Kenneth H . Baj
le!/. Il budapesti a merikai nagykö
vetség ugyancsak unitárius vallású 
els6 titkára' és felesége. utóbbiak 
évekkel eze lőtt a washingtoni uni
tárius gyOleke7.etben kötöttek há
zasságot. 

Részt vettek II vendégek II vasár
nap d.e. istentiszteleten. melyen 
HUlZti János lelkész prédikált. Dr. 
Ferenez J6zser püspök az istentisz
telet végén bemutaUa és köszöntöt
te a vendégeket. Dr. FisheT több 
cIkluson át az amerikai unitárius
univerzalistn egyház világi elnöké
nek tisztét töltötte be. relesége pe
dig éveken át a vasárnapi iskolá
ban. II gyermek-istentiszteleten ta
nított. Dr. Fisher meleg. közvetlen 
hanJton köszönte meg az üdvöz
lést és tolmácsolta az amerikai uni
tárlusok jelenlegi elnökének. dr P ic
kettnek köszöntését. Az is tentisztelet 
után II vendégek Hl/szt·j J ános lel
kész lakásón kedves időt töltöttek 
el az egyház és n budnpesti gyüle
kezet vezetlil nek ttírsaságáblln. 



Harmincöt esztendő 
Anlikor a tollal keziInkbe vesszük. a zon gondolko

d un k . hoS)' at é rtékelés rendjén a m ult. a Jelen "agy 
a holna pi jö"e ndó kapja a részletesebb ha ngsúly t. 

A harmincöt en tendö régen a lig volt tijbb, mini 
egy á tlagos entberül tii. Ma Igen jelentős korszak. mely 
a második "ilárháború ulá ni vá ltozásokat pergeti em· 
Jé ke:r.e liink elő lt. 

1945-lIen ha llgatlak cl a feg)"verek ha"tt'i.nk földjc n, 
hóna pOkkal korá bban a keleti országrészben és á prilis 
4-én a nyugati hnlá rvidéken ls. 

Jni hivő emberek ürömmel adunk há lá t az egy igaz 
Is tennek. hogy immá ron harmincöt eszte ndeje béke 
van, ninesen bá boru. Ez a békeszünet hosszabb a ko
rábbiakoál. A világ eg)' nagy részen, igy hazánkban is. 
ez alatt az idii a latt melrváltozoU a tá rsadalmi rend. 
!\1eguünl a kizsákmá nyolás CS ft, s zocia Usta tá rsada
lom körüIDlcn~'ei köz(Ut jókedVŰ emberek é pítik a jö
vendöl. 

Tudjuk, hogy az é pítés munktlJa ma sem könnyu. 
A mültna k sok nehézséget , terhét k ell legyőzni. Régi 
bcgyökcrczeU clképzclósekct kell új já rormálni. Nem
csak a lerombolt c pületeke t , gazdaságot , ipart kelle tt 
felt\piteni. hanem ílj lelkületet formálni a dolgozó em
ber s ZÍ\'ében. Nem más nak, nem kizsákmányolónak. 
hanem magána k, gyermekeinek, unoká ina k építette és 
Clljtj ma is az orszagot. 

A kori bbl (ivtized csendessége helyett ma új r hl 
tleghi borus szc lek fujdogilnak. A 117.aba~s:ilot , :el et 
a llZovJet Cllapa lok vérá ldoz"la harcolt kl ré3zU : 
meg ke lJ védeni, a mai támadókka l szemben n re, 

A vllíi~ po l illka csemenyei minket sem . ha k 
érintetle nül, Oda kell figyelnünk minden e lle~~;t 
megnyilatkozásra. Vi laszolnunk kell az Iga7.talan ti.. 
matlá..,okra. A megingókn:'k meg kell magyarázni 
hogy a7. új társadalmi rentl ma e rŐsebb miM olt 
harmincöt évvel ezelőtt. A S7.oclalbmusna'k ereje vm 
egr rc jobban átöleli a7. egéu vilt'i.got. Sokkal több : 
87.övetségesünk ma, mint volt korá bba n 
_Nekün~ hív_ő embereknek az emlékezésen túlme

noen, hItunkboi fa kadóan tennivalóink ls "annak. Eg\'
házi éle Ulnkben. idehaza, de külfijjdl hItrokona ink kÖ
ZÖlJ ls, ~ang5ulyoznunk kell , hogy a béke megtar
táMm ak utja a fegyverkezés csökkentese. a leszerelés, 
~ bé kés egym ás m ellett élés, a7. ellentéteknek " iták 
uUán va ló rendezése. Nincs helye a világban' a túsz
sze~désnek. a ter~orn~k. Elitl l!ük azoka t , akik a spert 
vIlagába a polUlka es az e rOS'l a k fegyvereit akarják 
be vezetnI. 

lIá ll'ida tos szívvel ürventlünk anna k. hogy az idei 
tavaszon is megöjul a te rmésze!, hogy a hó alul kl
dugjá k fejük et a virágok. IIinni a kar juk, hogy ezek 
ma is és holnap ís; a béke "irágai ! ' 

Az államsegély t 1984 végéig változatlan összegben folyósít ják 
1948. október 7-én, a református egyházzal azonos 

időpontban, az elsők között írta aié a Magyarországi 
UnitArIus Egyház is az állam és az egyház között meg
kötött egye1.ményt, mely lényegileg elismerte az állam 
és az egyház különválását. 1948-ban az állam kötele
zettséget vállalt, hogy húsz esztendős időtartamra, öt
év~nkéntí 250/0-os csökkenté$sel továbbra is folyósíta
ni fogja az egyháznak az addigi államsegélyt . Az egy
házak kérésére az állam nem élt az ötévenkénti csök
kentés lehetóségével. 1968-ban, a határidő lejártak61' 
az egyházak kérték az államot bz államsegély további 
Colyósftására. Az állam, elismerve az egyházaknak a 
szocialista államban tett jószolgálatait, teljesítette e 
kérést, és azóta időről időre - általában újabb öt esz
tendőkre - továbbra is biztosította az államsegély t. 

1979 dC(:emberében az utolsó megállapított ciklus 
lejáróban vol t. Az egyházak, köztük egyházunk leg
főbb kormányzó testülete is kérte az államsegélynek 
lovábbi időre való biztosítását, hangsúlyozva, hogy 
enélkill a támogatás nélkül az egyház nem tudná tel
jeslteni híveivel szemben vállal t kötelezettsége it kü
lönösképpen a sok javítást és modernizálást igénYlŐ 
egyházi lélesítmén)'ek renoválását. 

Kérésünk újra meghallgatásra taMlt. Miklós Imre 

Az Országos Béketanács 
a Parlament vadásztermében január l 8-án ta rtotta ez 
évi első ülését. 

Sebestyén Nándorné elnökl megnyitójában kifejt€t
te, hogy a kiéleződött nemzetközi helyzetben jelenté
sen megnövekedett a békemozgalom, Igy az Országos 
Béketanács szerepe, munkaköre és feladatai. 

A tavalyi munkáról és az Idei feladatokról adott 
mélyreható elemzést dr. Kovács Béla az OBT föUtká
I·a. A napi hirekben szereplő legutóbbi fejleményeket 
a magyar kormány állásfoglalásúval megegyező módon 
érlé~elte a . Béketanács. BejelenteUe, hogy a tervek 
szennt máJUS 8-II . között f6vúl'osunkban ülésezik a 
Béke VIlágtanács Elnöksége. A lényeg az _ mondotta 
a főtitkár -, hogy erősödjék a nemzetközi biztonság, 
rolytatódjék az: enyhülési poliUka, és történjen előre
lépés a lesz.erelésben . 

államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, az 
\ 980. január 10-én keltezett alábbi levelet intézte püs
pökünkhöz: 

" A Magyar Népköztársasag Kormánya helyt adott 
az egyházak vezető testületei - köztük a Magyaror
szagi Unitárius EgyMz Zsinat! Fötanacsa - kérése
nek, és úgy határozott, hogy 1984. december 31-ig to
vábbra is biztosítja az államsegélyeket az 1979. évben 
juuatott összegeknek megfelelő m cr tékben. 

Szocialista államunk mindig méltányolta a megál
lapodásokon alapuló kölcsönös megbec.!ülés és jó vi
szony légkörét, megertést tanúsítva az egl/házak anya
gf helyzete iránt. _ 

Bizalommal es készséggel tekintünk a most elkezdo
dó új évtizedre. MeggyőződésUnk, hogy folytatódik és 
tovább fejlődik jó egyilUműködésiink és az unitárÍ!/$ 
egyház vezetői, papsága és hívei segUóen munkálkod-
1zak hazánk békés, boldog jólétének építésén.:' 

Egyházunk Képviselő Tanácsa február 18-tm .~rtott 
rendes évnegyedi gyúlésében örömmel ,és k?s:OI;eltel 
vette tudomásul az á llamunk jÓindulatu segl tokeszsé
gét tanúsító é r tesítést. Egyházunk vezetői , p~l=!~a! ~~ 
hivei a jövőben is az állam és az egyház közottl J~ 
egyetértés szellemében kivánják munkájukat folytatm. 

A beszámolót követő vitában suimos fe1s~álalás 
hangzott el Egyházi részről dr. Bartha. Tibor .bszán: 
túli református püspÖk, zsinati elnök és .Dr .. Varko~!Jl 
Imre prépost, kanonok, az Actio Catholica Igazgatoja 

szólaltak fel. t O' ember c 
Dr. Vdrko~yi íelsz6~alása meg.jeO'.en ~~ etJkezö meg~ 

katolikus hetilapban, mnen Idézz a v 
állapitását: 6 költő knek van egy sze-

- Garai Gábornak, kivál . n v l"S meg-
rinlem csodálatos verse : Az aátlst~k·s:: :kk~r végez
örökít egy jelenetet. A légtor~ i~ tC ha mindig pon
hetik el s.zemkáp~áztató. f:n alougj~k meg egymás ke
tosan, a pI llanat tört részé , h· • emberek .u,vall-

, M é .. k és benne rn l\' . . 
z t. agyar n pun ' . I émelykor nehéz feladll.tun
csak akkor végezhetjük E nu t tört részében is mell
kat. ha pontosan, néha a pi ~n~ é t Ez biztosítéka az 
találjuk és meg~ogjuk egy"!lmá::k 'és el"edményeinek. 
1980-as év békéjének, nyu." d Jakab Jenő képvisel-

A tanácskozáson lapun a r. 
le. 
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Channing és a magyar unitárizmus 
Kett6~1.A1. esztendöveI ezelőtt ~;r;U~etet.t H.780. ápril.iS 

7.) Channln~ E. Vil mos az IImenkaL umtár:lusok egYik 
JcsJelenh'lsebb prédikátora és gond~l~od~~a . 

A plilY.1válnsztás II család tradició) kovetkeztében 
m okozott gondol. Teológiai tanulmányokat folyl3-

:1;1 és huszonkét éves korában, 1802-ben lelkessze 
s~c~tEJték. A következö évl>f7n az akkori amerikai elet 
egyik l egjelentősebb szellemi centrumában, Bostonban 
kezdte meg mu nkásságM .. ~ur6p~ba~ telt. u~~sát. ki
véve, Itt folyt le papi kotelessegemek teljesItéseben 
Channingnak tiszta. nyugodt élete. .. .. .. 

Pa.pi hivatala e1s6 éveiben. I?hannmg ---: U"J:l Rene La
vallée francia tudós a Francia Akadé~la pá1yáza~ra 
Is-?-bcn írt tanulmányában - emben természetunk 
irá;;u emelkedett nézetéool, embertársai iránt viselt 
természetéból Iolyólag ékes szólását igen .természete
sen az emberiséget sújtó legnagyobb csapas - a ha- • 
boro elle n fordítoUa. Különböző a lkalmakkor három 
beszédet tar tott a háború ellen; nagyobb hatás okáért 
rész t vett n háborük elleni tilnte tésekben, béketársu
la tokat a lakított, s 81.Oknak é letet kölcsönzött. 

Közben a teológiai viták küzdóterére lépett, és ke
zébe vette az unltárizrnus ügyét. Ká lvin tanaitól ide
genkedett. J8D9-ben szembeszállt a Bostonban akkor 
"mindenható presbi tcr i áni7.mus türei metle nségével." 
Az 1819-1826 közötti évekbe n az unitárizmus védel
mére Boston ban és New-Yorkban tart beszédeket, és 
(rja eikkeit a Christian Examlner c. folyói ratban. A 
vitdk során sok méltánytalanság érte. de azok csak fej
lesztették lelkében a tü relem szelle mét . Ebben az idő
ben írja felekezeti jellegU:il független - tisztán vallásos 
és keresztény dolgoz.atalt,· melyeknek egyedüli tárgya 
J ézus Krisztus ntlgysága és crkö1csiségének magasz
tos szépsége, valamint azon kötelezettségünk, hogy 
gyakoroljuk tan ításait. és utanouuk erényeit. 

'- l I 

.~ 

CHANNING EMl..e KTEl\1PI..Ol\1A 
Newport, Rhode Is la nd á llantban 
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1819-ben tartotm Baltimol"C-b., n híres beszédét, mely 
irá nymutató volt az amerikai unitátiusok életében. J!:r
dekes megemHteni, hogy Channing. aki nem ismer te a 
magyar Dávid Ferenc tan(tru;ait, e mlitett beszédének 
alaplgéjéúl ugyanazt a gondolatot vfllasztoUa. mely 
mottóként szerepelt Dávid Ferenc: es társai által 1568-
ban kindott latin nyelllú "De fals.., et vera ... n eimú 
kMetben: "Omnia prob.,te, quod bonum est tenete" 
tiete utolsó tizenkét évében (1830-1842) a társadalom 
Igazi re lormátora. E korszakban írt múveiben nincs 
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felekezeti kérdés, n kereszténység ar. ember iség vallá
sa, mely rés;:letek helyett az egész emberiség ügyét 
öleli (el. Harcol a S7.egénység, a bún éli fl tudatlanság 
ellen, foglyOkat látogat. népkönyvtáraka t alapit E 
korra I::sik a ra bszolgaság elleni kü :o:delme. Az e~beri 
jogok iránti tisztelete oly nagy, hogy a fels7.abaditást 
nem akarja erőszakolni . hanem arabszolgak tulajdo
nosainak önkéntes.ségélÖl várja el. 

A X I ~. század~n már .. k~pcsolat létesül t a magyal' 
és amertkal unltartusok kozott, de nem tudjuk az évét 
annak, hogy Channing és kortársainak munkái mikor 
jutottak e~ az unItáriusok kolozsvári központjába. 

Az Elmult száz esztendő unitárius irodalmában sok 
s:o:ó esett Channing kátéjáról. melyet Kriza J ános dol
gozott át és adott kl magyar nyelven. Dr. Erdő János 
kolozsvári professzor érdeme, hogy a Keresztény Mag
vető 1975. évi 2-3. Sl'..ámában "Egy névtelen káté 134.5-
001, Channing E. kátéja Kriza János átdolgo~ban" 
eimen 25 oldalon ismerteti e munka történetét. A hiá
nyos adatok miaU sajnos eddig nem tudtuk, hogy Can
ning "Elements ot religion and morality in the form 
of a catechism" című kátéja angol nyelven melyik év
ben jelent meg. 

Kérésemre a Harvard egyetem Andovcr -Harvard teo
lógiai könyvtára szives volt megküldeni Canning emlí
tett kátéja fénymásolatát, melyból megállnpithattam, 
hogy a káté a fentebb emlitett angol eimmel, de a 
szenő nevének a í e1tüntetése nélkül jelent meg Bos
tonban IBI3-ban, John Eliot nyomdájában . Az a pél
dány, melyről fénymásolatot kaptam, l B34. -ben kerü lt 
az emlitett könyvtár birtokába Charles EHot Norton, 
a Harvard Egyetem profess7.ora ajándékából. 

A 12 oldalas kis kátéhoz a szenó elős7.ót írt - mely 
alatt ugyancsak nem olvasható a szerző ne ve. Az elő
szó alatt kétsoros szedésben a következó három-három 
belü olvasható: W. E. C. és S. C. T. A megküldött fény 
másolat első oldalán, az előttem ismeretle n könyvtá
ros kézírással teloldja a betúk értelmét. Az első há
rom betüt mi magunk is megoldhaltuk volna: William 
Ellery Channin". A második sorban levő három betúl 
így oldottak fel : Sam C. Thacher. Az amerikai Chan
ning irodalom nagy munkáinak hiányaban nem tudjuk 
megmondani, hogy az utóbb emlitett személy - a jel-
7.és szerint lelkész - milyen töltött be a káté 
szerkesztésében. Tórsszerzöre abból 
a tényből , hogy az előszó szövege 
annak utolsó beke7.dése többes szám 
volt írva. 

A7,. is feltételezés tárgya. hogy Kriza Channingnek 
€Zzel az írásával már berlini tanulmányi éveinek ide
je alatt OB35-I B371. vagy csak onnan val? hazatér te 
után Kol07.5várt isme rkedett-e meg. Mmdenesett'e 
t843-ban már engedélyt kél' egyhúzi (őhatóságától egy 
káté kiadására. Az engedélyt l B43. december 31-én 
megkapja. de a k:Hé Ismerellen okból 7sa~ 1~45,be.n 
jelent meg. " A kel-eszlény vallás ~!e~el kerdesek e~ 
feleletEkben az unitáriusok szerént Clmen. fl szerzo · 
nevének reltüntetése nélkül. A múvet az unitárius köz
ludat "Kriza kátéja" néven ismeri. E munka igen nép
szerű volt. és 19.39-ben jelent meg? kiadása a~nak el
lenére hogy a többség már 1864-tól Ferencz Jozsef lel 
kész., későbbi pilspök (1876-1928) kátéját használta. 
Ennek átdolgo7.ott kiadását használjuk ma is. . . . 
Erdő János emlitett tanulmányában megallapltJa. 

hogy Channing kátéja 21 kérdését és 83 téteIb?I ?116 
feleletét K riUl János (püspök 1861-1875) 30. kerdesrc 
és 114 tételből álló feleletre bővítette ki. Kn.za n;un
kájában a szósurinti fordítás dr. Erdő megallapl.tás71 
szerint az eredeti szövegnek kb. 20 _százalékát teszI kl. 
Helyes. tehál a z., ha az 1845-ben K?lozs~árt magyar 
nyelven. a szerző megjelölése nélkul kladotl _ k~tél 
,.Ch:lnning-Kri ..... ' ká lén.:'1k" nevezzük. Ez ~ el~o blzo
nyiték, hogy Channing hatása a magyar urutanzmusra 
1845 ótn kimutatható. . 

Az 1842-ben elhalt Chnnning munkái rendre ellu
tottdk Kolozsvárra. Krl ..... ' J ános püspök érdeme. ho~ 
tanártnrsaival együtt. nz amerikai unltárhlsok noyagl 
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támOS'ltá$át ls megszcrve~e, megkC'".:dlc Channing mü. " k masyar nyelven való kiadását., több kötetben. 
\ e~ne eali kötet 18iO.ben jelent meg Kolozsvárt, tehát 
Ul. ~vvel korábban, mint Chnnnlng születésének. sz{rz· 
éves évrordulója. E kötelhez Krlza János "püspök .~I" 
előszót. és közli Channing életrajzát. A kotetben o~ 
Ch:mnlns.tnnulmány jelent meg, mel7ek t~rsadalm, 
tárgyú témákat dolgoztak (el. ': (ordltók: Sl~én Do
mokos, Ferencz József, Benczédl Gergely, Uzom Gábor 
és Kovácsi Antal. A következő é,:,ben jelent meg a má
sodik kötet, mtly vallásos tárgyu besz~eket t~.rtalm~
zou, a harmadikban élet- és jeJlemra)zok k~l'ultek ki
adásra, a negyedikben ismét vnl!ásos tárgyu .dolgOzn
tokat találunk, az ötödil,ben pedig lár.sadalml és. va.~ 
lásos tárgyú tanulmányokat. Az ~Iső. kotet fordllóL ko
zött is emJitettekhez a következo kötetekben ~ég a 
következők csatlakoztak: Sándor Mózes, _ ~.ar0s.~ Ger
gely, Krlza János, Kovács János. A~. elso ~t ko~~t .~z 
1870 és 1874 kÖ7..öUi években, tehát még Knza puspok 
életében Jelent meg. A fordítások közül Fere':l.cz Jó
l'.sef és Simén Domokos 7-7, Kovácsi Antal, ot, Ben
czédl Gergely három, Sándor Mózes és MaroSI Gergely 
kettő-kettő, Kriza János és Uzoni Gábor egy-egy Chan_ 
ning-irást fordit.oU le, Az ,első kötet I!legjelenése után 
e kötetet a magyar unitál'luSOk megkuldték Bostoobu 
amerikai unitárius testvéreiknek, az alábbi levél kísé
retében: 

Kedves A tyánkflai az Úrban! 

Igen kedvező kötelességet vélilnk teljesíteni, mi
dőn Channing munkálnak magyar nyelven kia
dott e lső kötetéből négy példányt ezennel Önök
nek megküldünk, s annak történetéről és jövő 
tervünkről Önöket értesileni kívánjuk. 

Altalánosan érzett hiány volt eddig nálunk 
oly [i\antróp művekben, mint a Channlngé, Bár' 
egyes műveit közöltük "Keresztény Magvető " 
dmű folyóiratunkban, - mindazáltal az érzett 
szükséget nem pótolhattuk, Amint tehát önök 
segélye a múlt évben megérkezett, azonnal mun
kába vettük Channing művelnek magyar nyel
ven leendő kiadását, Arról meg voltunk gYÖZőd
ve, hogy az egyházi elem szívesen veendi Chan
ning egyházi dolgozatait. De, hogy az 6 művei
nek mentől nagyobb elterjedést eszközölhessUnk 
célszerúbbnek láttuk oly múvekkel kezdeni meg 
az ö munkáinak kiadását, amelyek egyetemes 
társadalmi, nevelési, filosofiai és emberiségi 
szempontokból biztos befolyást eszközöljenek 
társadalmunk osztályára. 

E czélb61 szemeltünk ki az elso kötet számára 
amelyek ez Ido szerint, olvasó közönségünknek 
legkedvesebb olvasmányai legyenek s a világi 
elemben is kedvet keJtsenek Channing munkál 
iránt, amelyek előtte ez Ideig ismeretlenek va
lának, 

Klvil.logattunk ennélfogva öt beszédet (Lectu
re) l. Az Önmúvelésről, 2, A jelen korszakokról 
3, A munkásosztályok emelésél'ől, 4. tszrevéte~ 
lek a nemzeti irodalom felett, 5. f:szrevételek a 
nevel~ felett, és ezeket sikerült fordításban 
Chanmngnek püspökünk, főtiszt, Kriza János ÚI~ 
által irt rövid életrajzával együtt, amint a mel
lékelt példányok mutatják, kiadnunk. 

MI azt hisszük, hogy midőn önök minket e 
vá,ualat megindításában anyagi segélyekkel oly 
sZlyes,en támogattak, a legszebb krisztusi missiót 
telJesltett~k: tanitás, nevelés á ltal emelni fel 
a~ e,mbe.fLséget arra a magaslatra, ahol Krisztus 
és ~~ ~ Igaz tanítványa, Channlng állottak. Egy
C~lSm.lOd arr61 ls meg vagyunk győződve, hogy 
kl ~~nLng munkálnak magyar nyelven leendő 
. a asa il legszebb gyümölcsöt termi meg ha
~~nkkb""kaZ unltárizmusnak, a tiszta ker igaz-
sugo na terjesztésére. . 

Kaáll Nagy Elek 
főgondnok 

Kriza János 
püspök 

Papp Mózes 
eg)'házl főjegyző 

Az umerikal unitáriusok májusi kl.l1:gyúlbükön e le
I'elet bemutntták, és 1871. július 31-r61 Bostonból kel. 
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tezve, Kaáli Nagy Elek 16gondnokhoz az alábbi leve
Iet intézték. 

Kedves Uram! 

Önnek az amerikai unitáriusokhoz küldött le.
velét veltük, és a társulat évi gyűlésének be
mutattuk, A gyűlésről vnló tudósitást mind On
nek, mind pedig az Önök magyar egyházáb61 
előttem ismeretes egyéneknek elkUldöttem, 

Az én hivatalos működésem a gyúlessel be
végződött; s részint a hivatalból való kilépé
sem miatti elfoglaltatásom, részint betegségem 
miatt semmi választ nem küldöttünk Önöknek. 
Engedje meg ki fejeznem és biztosItanom Ont 
arról a nagy érdeklődésről , amelyet az Ön le
vele ébl'esztett valamint arról az elégtételfÓl, 
amelyet az öntlkkel folytatolt érintkemből szár
mazott barátságos viszonyból merltünk, 

A dr. Channing iratninak egy kötete örömmel 
fogadtatott, és mi hálás érzelemmel, vagyunk 
Önök igyekezete iránt, amellyel Önök azokat 
honfitársaikkal megismertetIék, 
Midőn Brassai úrnak Angliában lelt látoga

tásáról tudomást szereztünk, az az óhajtás éb
t'edt fel bennünk: vajha Ő, vagyegyházuknak 
más képviselője Amerikába is eljőne; én azt 
reménylem, hogy nem messze az .idő, .. ~ikor 
Önök közül valamelyüket itt üdvözölhetjük". 

Az én utódom az Amerikai Unitárius Társu
lat titkári hivatalában tisztelendő R. R. Schif
fen úr és én jól tudom, hogy ő kedv~s köte.
lességnek tartja emez érintkezés segj~őJe lenm, 
amely az Onök Coosistorluma és rt ml Társula
tunk közt keletkezett, s amely - remélem -
hovatovább mind szorosabb lesz. 

Teljes tisztelettel vagyok Onnek igaz hive, 
Lowc Károly 

Krlza püspök, akinek elévülhetetlen é rdemei vol
lak Channing munkáinak magyar nyelven való nép
szerúsltése vonalán, 1875-ben meghalt, és ezzel a kö
tetek kladá,sa egyelőre megakadl. 1880-ban a~ ame
rikai unitáriusok megemlékeztek Channlng születésé
nek szbadlk évfordulóJáról, Nébány évvel ezel6.tt 
jelent meg Channing beszédelb61 egy válogatás "A tö
kéletes élet" elmen, Ez az évrorduló indftotta arra 
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Kri~a utódjA! , Fel'Cncz J óz...<;cf p ll."pökljt, hogy Chan 
ninI! mIkeinek VI , kou·tét !s megjelentesse, E kötel
hez Irt e l6s:t.'lvábnn Fe rencz J ózsef pilspök Igy Ir : 

Ml utan n megelőző öt köte tben korunk ez a pos
loii szellemtl szónokán Ilk és írójának éJetében meg
Jelent mtivelból klvüloga ttuk s a mngynr Olva só kU
~önségnek bemu tatltlk a zokat, amelyeke t ugy a Chan
ning nemes és embel'lcs gondolkou'ismód já nnk jellcm
zése mint suját viszonyaink szempontjából kivá lóa n 
becs'eseknek s klh:érdekueknek tnrlOlluk ; miután a 
megcJözötl köte tekbő l jóformán csnk n1.on beszédei 
és é rtekezésel mnl'ndtnk ki Chnnnl ngnek, amelyek n 
rnbsWlgaság kérdésével (oglnkoznak, s így specialitel' 
amerikai viszonyokat é r intenek: e vállalatunkat be
vCgezettnek lekintettIlk, 

Azon ba n a közelebb m ult 1880-dlk évben, mint 
Chnnnlng születése s zázad ik évfol'dulóján, Am eL' ikn, 
Anglia s az e urópa i Continens több helye in az ő em
lékére n mdezctl Un nepélyek, minket is ana indítot
tak, hogy e nugy szellem iránti tiszte letünket ez al
kalomból is va lami uton ki fejezzük. Emlé künnepély 
tnrtá sána k nálunk nem lett vol na oly jelen tősege, 
mint Amerikában és Angliában ; nem is tudtuk volna 
azt oly meMze kih a tóv á tenni, mint Olta n i hitrok o· 
naink, kik ez emlékilnepélyre, jelesen Amerikába n, a 
legjelesebb hltszónokoknt és írókat nyerté k meg, val
láskülönbség nélkUl , s ezeknek ez a lkalomból elm on
dot t va gy r~o l vasoH bes7:éd ei böl é s érteke zései böl egy 
egész kis Cha nning -il'odulmat teremtettek ; Angliában 
emellett Channing összes muveiböl 100 ooo példánYban 
egy uj és olcsó kiadást rendezven, a zt. mOndhatni, a Z 
emlékünnepély alkalmával elkapdosták, Mi ezeket te 
k intetbe véve. az em lékünnepély helyet t a Channin g 
muveiból korábban kiadott ö l k ötete t egy hatodikkal 
megb6vitni határoztuk el, amelyet ezen nel tcstvél'ei 
után bocsátunk. 

E kötet tizenkét beszédet (oglnl magában, me lyeket 
Channing há tr a hngyott , s é lete u tolsó éveiben ír t dol 
gozataib61 választott és a dott ki u no kaöccse és cm
lékirója, Channing Henry Vi lmos 1873- ban, e czim 
alat! : -A tökéletes élet .. , 

~Valóban, az i tt k özlött tize nkét bes zCd megannyi 
sugara, együtt pedig teljes fényképe a tökéletes é let
nek, melyet az ember e földön vallás -er kölcsi t ekin 
tetben elé!'het, s amelynek m egvalósi tá sá t a keresz
tény va llás egyetlen, n agy czéljának tart Channi ng 
nemes lelk e, Me l't hnbár e beszédek ml nde nike ö n 
magában is egy bevégzett egészet alkot, le hetetlen 
aWkban az összhungot észre nem venni. Mi n th a c 
beszédek kiválasztásában és l'endezésében egyenesen 
az Icu ~olna czélja a kiadónak is, hog.)' Cha nning h it 
és erkölcsta ni r endszerét a maga logikai egymásután
Jában és sorrendjében {el tüntesse,~" 

Enyedi György költészete 

E k<>te,tben me~jelent ti zenkét beszéd klSl.Q\ FereI'\C1 
J Ól.Sc f pils j)Ök, l3e nczédl Gergely Kovács Jnnos K 
vÁcsi Antal, Pé ter!! Dénes és S;ros C yd,,, , " .~. 
sl.édet fordito lt. - ""'
. lAZ e lsö ma~)'ar nyelvu uni tárius [oh'oi rnt t86\.be.n 
J? enl meg KOlozw árolt Keresztény MAgvető I 
Eb ben a köletben l3uzo~líny Af ' C men 
ha t jUk Cha nnln, nek K' , ' rO,n o l'd llásábnn oIVM-
r . .< ,,,_,,,ps7.IU$ H'ánU szerelel" dmG 
r ns,,!, A ma már 86 éVfolya áb j ' 

Magvet6ben nr. elmu lt é r dlll• an uró Keresztény 
I
" 1 ~ v Ize ekbe n S7.Ílmo~ Ismel'te-

, tanu m"ny és rordl tás jelent mei( Ch ' 
ké t püspök ön k ivül Kovácsi Antnl KOVác~n~á~grÓlpt 
lerfi I?én~ és , Bo!'()s György a ' legSWrgalma~~bbak 
Ch a nnmg ,,~AI és életműve további Ismertetésében 
~z amenkm unitáriusok tör ténet irój!! dl' E E M 

Wllbur 1952-ben megjelen t kiadása' IS:' ' Id lá 
Chann in? nek II m agyar unitá ri l.mUSI'; gY llkOr~1 1 \n~ 
~~{tl~~t~;be~s 1 ~~gá~I:~CtJ'k"'ö h,ogy, legfontosabb műve i 

... . z It Jelenlek meg magyn-
I' UI ; .I:o I'demes megemlfteni a zt , hogy Wilbul' e mlilcll 
n~g~ m~tn,~ájában n em tesz említést KI'IzlI J ános pUs
pöki müködésél'61, a nnak ellenére, hogy két alka lom
ma l személyesen is k utató munkát végzett Kolozsvárt 
és Budapesten n k ét világháború kÖl,ötti id fiben. Igy 
a magyar és_ ezen keresztül 1\ k üUöld i unitárillssiig 
csak d r, Erd,o Jánosna k 1915-ben me~je lenl tanuhmí
nyáb,óI értesült arról, hogy K rizn lé nyegileg: Channin (.: 
k á té]á t fo rdította és dolgol.ta á t 1845-ben m egjelent 
fen te bb már em lí tett munkájába n, E rendkivül ri tka 
~ i s .köte~ egyik példánya budapesti kö nyvtürunk fél tve 
orlÖtt k lllcse, 

C hanning nemcsa k (ordilóira h atott, akik k özölt 
volt egyházunk h a rom püspöke, számos teológiai pro
fess'Z()l'a és kolozsvári lelkésze, hanem n ké t , 'i lághá 
ború közötti és azt követő idök kolozsvári unitárius 
teológiai tana raira is, Channing hatáSa d r. Varga 
Béla, d l', Borbély István , d l". Kiss Elek, dr. Sl.ent
I V{lIIyi S andor és mások IrodalmI m unká sságában \s 
k lmu tathutó, 

Az a ngol uniUiriusok "The In qu! rel'" című lap Ja
n a k 1980, januá r i számaban ,Four H undred Years" . . ' Clm u írásában Ke nneth Twinn mugyarul is tudó an-
gol unitárius lelkész részletesen ismerteti tavaly Bu · 
da pesten kiadott " Dlivid Fe!'enc es az unitárius val
lás" címú kötctUn kel, m ely d L' , Vargu Bé la hittani tn
n ulmányai t t a rtalmazzn, Ö is megállap ít ja, h ogy 
Channing hatása Vat'ga Béla [~Uogásában is kövel
he tő, 

1980. április 22-én Bud a pesten Ch anning-emlékiin
n epély t t a rtunk nületése kéts :r.áz éves forduló jan, A 
m egemlékezést dr. J a ck !'Il e ndelsohn a m erika i unitá 
rius lelkésl. ta rtja, Előadását egyidejüll'g tolmácsol juk, 

Dr, Ferencz József 

Egyházunk harmadik püspöke, 
Enyedi GvörOIl (1 592-1597) Dávid 
Ferenc hűséges tan ítvá nya volt. Tu
domány?s teológIai m unkásságáról 
és pl'édlkátori tevékenységéről már 
több alkalomll1 111 S1.6ltunk a m ult
ban. 

l.Usságot. ostor07..Ó h um anista felfogás 
is. 

n titkos v iszony E nyediné l is bún, 
tcrminológiája szerin t "buja ság" , De 
a széphistória erkölcsi re ndjében ez 
nem A legnagyobb bun, egyértel
műen a Irnpzsi , gőgös a p.'l , Tan k 
l'edus elitélésére helye:zi II hang
súlyt. Az apa k éts zer ls \'étke
zik. e1l5sl.Ör, amiko\' nem veszi Ci 
gyelembe az ember i természetet, 
!; ez soclOl'ja t itkos v i s~.onybn II 
~)'.crelmeseket, Másodszo\', a miko,' n 
szúrma:t.; s szelinli nemességet emeli 
mInden egyéni tulajdonság fölé. 
Végső soron a szúrma 'l.ás slelinti 
"személyváloga t.; s" e llen s1.6l6 hu
mnnlst.'l gondola lok hatl\rol,Z.;k meg 
a \DŰ fe lfogását. Enyedi elismeri te
há l a szerelem JogossóJ!:át , de. még 
nem szerepeltet e n nek á bl'áwlnsnrn 
valhísos [eUognsának megfelelő tiSz
ta e l'kölcsiség: ü embcl-pál'\' Igy, bt.r 
II tnnulság elSÖSOrb.:tn nz a pá l..-nak 
s'l.ÓI, óva tosstigra inti nr. ifjn~at is : 
~ A2: vak szeretetet tavasztassa tok, 
lsten szerent legyen tU h ázasságlok.,," 

Al. Irodalomtörténell Közlemé
nyek eg)'ik t.w aly! s:r.á múban Ludd
nVl Má~\a tanulmá nyt. Irt "a szere
le(n-kep alakutása n XVI. s:t.; z.ad 
vég! és X VlI , század elej i magyal' 
Irodalomban" eimen, Ennek rend
Jén ismertell n korabeli széphistó
liákat, melyek köl.Ü\ több a hál..1S
ság k érdését fogalm31.t.a meg, s nb
ban fontos t ényezöként a ha~..asfelek 
egymlis Ir lint! 5'~retetét. hangsülyoz
za, vala.mlnt n s;,;ü\ők fele lősségét . 
Megnyilvánul bennUk uz érdckh;\. 

6 UNITARI\lS 2 LET 

A következőkben Idézzük a szcr:w 
megállap ításai t.. 
"Ebből II csoportból h u manist.'l 

gondola tvi!úgúval k iemelkedik 
Enyedi G yö rgy GisQuardus és Gis
mo ndája, 

Abban , hogy u szerelme t szépnek 
és gyönyörködtetónek ab rázol ja, ha
sonUt az elóz6 széphistória-csoport
hoz.. A szerelem itt ls végzeles, rom 
last ok ozó hat.'lIOIl1, de nem a z em
berek smndékn ellenel'e ervényesmő 
va k erő, E1. a hatalom, a szere lmi 
kivlinsitg az e mbel' te rm észeté ben 
l'ejllk , s csak akkoL' v á lik puszt ító 
e rövé, ha Icl'més:r.etellenes a k adó
lyok ba ütközik, Ilyen tel'més~tel1e 
nes uka dá ly a ra ngkülönbség, a z Öl.
vegyi fogadalom, Mindezek ellenére 

• 



Az unitárizmus igazolódik 
Rev. A. J. Long menchesteri unitárius dékán könyvszemlé je 

tvekkel eze/dU Sir Wln,ton ChuTeili, ti késóbbi ~r/~ 
államférli é~ konzerva tlv pdrti vezér, eOIl ,politikai 
beszéd során 611f/ólag ezt mondto: "M/ndnya,on .,zo
clal isták v agyun k manapság!" 

HOfJII ez téllulegestn iaaz-e, - és hogu: ez az. álli/ás 
eál/álfahin valós-e ma - természetesen Illen ke.Uénn. 
De a brit teal6ghl területén úgy néz ki, egyre I1lkább 
igaz lehet az 11001/ mi mindnyájan unHáriusoJ.: va
DlfUnk manap"ógt Noha még mindig 1.>0:.0"1 eO llá ltal6:n 
nem, vagll csak keve., hel llen esik emiltes az ~Il.lta
rius szóró' teológiai v itákon, és még azt ti hozzajaru
lást sem ismerJék el, amit az unitarizmu8 tett hozzá 
ti múltban a keresz tény gondolkodá shoz, a folyó polé
midk legCöbbje (ahoOIl 1977 közismer.t . . és sokat. vita 
tott kiadvánlIának esetében is) v aloJabo n uTlltarius 
gondolatok k/jríU forogtak. (The My th of God lnca r
nate) Sót egy, a brit anglikánok lapjában, a The 
Church Times-ban nem régiben megjelent cikI;. a ke
reszténység altaláno.! oyengülését Anglia ban az "uni
tárizmusnak való beMdolas"-nok tulajdonítja. 

E fi9ll elemre méltó irárlyzat legutóbbi példaja egy 
kis kön IIV Don Cupitt veze tö anglikán teológustól, aki 
CI cambridOei Emmanuel College dékánja, és egyike 
a The My th of God lncarnate 8zerzÖinek. A könIIv 
dme: Jesus and the Gospel of God (Jézus és l sten 
eVClngéliuma), és egyike a Lutterworth kiadó hCl lCldó 
k iCldványaiból álló új sorozatának, kifejezetlen arra 
szánv a, hogya ke resztény hit néhány támpillé ret 
kérdöjelezze meg. Igen hathatósan mutatja meg Jézus 
mint az istenség egyediili. megfe8tesiUése tradicioná
lis foga lmának tel jes képtelenségét; és bdr sehol nem 
ismeri el az uni tárizmushoz való tartozását, világosan 
és meggyőzöen sorolja fel azon érvek legtöbbjét, me
lyeket ClZ unHariusok hasznainak évszázadok óta. 

D. Cupilt sul y t helyez arra, hogll az " l sten Fia" ki
fejez ést metafóraként kell értelmezni, mel1l ,többé-ke
vésbé azt jelenti , amit az " lsten embere" a modern 
szóhasznalatban, Jézus - mondja - az Istent leg
j obban k/nyilatkoztató ember volt, lsten lelkével t elít
ve, Meg van győzödve arról, ha az " lsten Fia" kifeje 
zést szószerint értelmezzük, akkor magát Jézust tor
zf tjuk el $ ront juk meg. 

A könyv egyik leonagyszerübb vonása, hogy fe/ele
venftl a korai unHárizmu! sok jellemző állasfoglala
sat. A ~zerzö hallGsulyozza, hogvakeresztény egyház 
a legelejé töl kezdve elhomályosította. és elferdítette 
Jézus eredeti üZenetél. 1011 - mondja _ a keresz
tél1yséGen belül egy uj és radikális reformációra van 
szükséG, egy olyan reformációra mel1l a Luther Már
tonénál i8 sokkClL mélvreható bb. Nincs más módja 
annak, írja, hogll a vCllós Jézust v isszahelyezziik ere-

deU közpon~iságba CI kere.ztenv hitben. Jézu$nak 
m i nt ember-I stennek, a hami. kultu'za el kell tűnjék 
hOGY az laati Jézus szava Ismét hallható legyen. A 
m.agyar anyanllelvii unitáriusokat különő$en érdekel-
111 fogja az, hogy a nagy Dávid Ferenc tani tásainak 
$zámos vluzhanoját fedezik fel a könyvben. 

Ahhoz, 1I0gy f elfogju.k Jézus Igazi értelmét mondj a 
Don CupHt, vissza kell mennűnk a keresztén!Íség doo
ma tlkus felépítménye mögé, s akkor felfedezzük az ö$! 
prófétai hitet , hogll "lsten egy, é, l sten lélek". Kö
ve t v,. az anglikan teológia gondolatmenetét: a tradi
cionális kereszténység közbeiktCltla a feltámCldott 
K r i sztust ember és l sten közé. 

,. Krisztus t villámhdrífóként használták, hogy elhá
rítsa a lélek I stennel v aló talalkozá.sának ü tését ... 
Semmi sem l ellet hamisabb Jézussal szemben mint 
at, ha az istentisztelet elsődleges alanvává tessrilk. ha 
épp a valÓság ellenében, amit mtnden áron megpró
bált szembesíteni az emberekkel, használjuk Ot 
pajzsként ." 

Ez a k/hivó él serkentő könyv tlz rögzlt6 jegyze t 
megdöbbentő sorozatával zarul, összefoglalva a szerzö 
álláspontját . Ezek igen hasznos alapot nylijtanának a 
további megbeszélésekhez. Ugyanakkor arra U emlé
keztetnek, hOOIl D9n Cupltt nem ér~ egyet a tradicio
nális, illetve kOTtárs unitárIzmus minden aspektusó.val. 

VCIl óban ö is, m int sok haladó gondolkodású társa, 
még mindig a t radicionális tanitásokban akar értelmet 
találni, még a Szentháromság gondolatában ls. Itt kü
l önösképpen úgy tiiní/.;, mintha meghasonlot! valna 
korábbi krHikájával, hogy nekünk "nemcsCIk hogy ki 
kell szabadltanunk Jézust a dogmCItIzmus fogságából, 
de I stetIt meg kell szabadftanunk a metafizikai Tab
ságból." S ez" pont valóban megvlla
gítja a szerzö 

Komoly vannak a racionálís ls!cmhit egész 
kérd~séve l és rosszalja az angol nyelvii vi -
lag az elavult is tenfogalomhoz, 
meltl PCl/eu-ig uralkodott, OIVan 
igény mely mély és nehéz filozófiai prob-
temát vet fel. 

Az unitáriusok, és - Temétiük - még sokan má
sok nag von hálásak l esznek ezért a kereszténység új, 
kríÚkus interpretácfójának valóba !! izgató védóbeszé
déért, melll felismeri, hogy elóbbre valók az inkarná
c!ónól és a meg váltás dogmájánál Jézus saját szavai 
l sten el közelgő urCllmáról, melyek készek me~vallanf, 
hogy a történelmi Jézus, a "KirállIság herold,a" sok
ka l nClgyobb jelent6ségii a teológiCli Krisztusnál, az 
egyedül! istenl/úndl. 

Fordltott.a: Szent-Iványi Ilona 

-------------------
Hírünk a nagy világban , 

A svájci legjelentősebb napilap a 
Neue ZUr'cher Z(!ltung 1979. a ugu;z_ 
tus 22-1 számában kéthasábos is
mertetés jelen"t meg Gottfried 
Burkhard tollából ,,400 éves a Ma
gyarországi Unltár'lus Egyház" i_ 
men. c 

Bevezetőjében arról í r , hogy 
" . ." . Magyal'ország lakosságából 6 5 
ml1ll6 II római ka tolikus és 24 mil
lió tal"t,ozik II kálvln l sta -~ürichi 
Irányultu Herormált Egyház tagjai 
50ráb~ , kb. 430006 II luthen\nus 
egy.hllzhoz és 20 OOO protesl:i.ns uni
lánus, akIk közül kb. 8000 Budupes_ 
len lakik. 

A Magyarországgal szomszédos 
Romániában 130 unitllrius egyház-

község van és lélekszámuk kb. 
tOO OOO. Élükön egy püspök a ll Ko
lozsvár székhellyel, ahol egyetemi 
fokú teológiaI intézet is m(lködik, a 
három korábban önálló kálvinista, 
luthet'ánus és unitárius akadémiák 
összevonásáb61. 

[ja. 
• 1919 tenn-

400, 
Cikkének további részében feje-

zetekben részletesen ismerteti: A 
reformáció Magllarországon, Az unt
tárius hUfelfogá, és Dávid Ferenc 
(1520-1579) életét, 

Befejezésként ezt Irja: ".,. Ma
gyarországon és Romániában a pl"o
testánsok és köztük elsősorban az 
unitárlusok az ellenreformáció Ide
Jén a Habsburg császárság alatt a 
legsúlyosabb zaklalásoknak vollak 
ki téve, Az unitarizmus 400 éves tör
ténelmében tántorlthatatlanul a 
VAllási tUrelmes.séget és a vallássza
ba'dságot tette magáévá. Ma teoló
glnilag egy erős hlt(l "dogma-men
tes" reformált kereszténységet kép
visel. Magyarorsw-gon a politikai 
viszonyok biztosítják.a zavnrtalan 
vallasgyakol"iatot. Az összes egyhá
zakat ökoménikUS-kerentényl barát
ság ((lzj össze egymásspi." 

Dr. K I " J 6ueJ 

VNlTARIU8 tr .8'J" 



• 

• 

TRAGOEDIA FRANCISCI DAVIDIS 
A koJo;esvári "Korunk" c. sl.emlc 1919. évi 10. 

s7Ámában dr. Bodor Andnb, a kolozsvári Ba
bcs-Bólyal Egyetem professzora magyar nyelvre 
fOl'dltona Bod Péter XVIII. s2:ázadi neves CI'· 
délyi tudós lenti dmú dolgoz3lát (Dávid Fe
renc trHgédláju), mely m: 1781-ben Leidenbcn 
kiadott Historia Unitariorum Jn TI'Q.T'LS$ylvanJ.a 
e/mú latin nyclvű művében Jelent meg. 

A 'rordító Bodor András megállapitja, hogy 
Bod Péter töl,ténészhcz illő tárgyilagossággal 

í~mertetl az országgyűlés fontosabb m01.zana
tait. A je l enlevőket, de II per igazi hátteret sem 
ismerI. tppcn csak megjegyzi, hogy II gyűlés 
végén fl kancellár, Kendi Sándor "a fejedelem, 
a saját és u jezsuita nevében megvallotla a há
I'omságot és Dávid Ferenc véleményét mint is
tenkáromlásl elItéIte". 

Ma már tudjuk, hogy az említett jezsuita Le· 
leszi János, a Báthoriak által Erdélybe befoga
dott jezsuiták vezetője, akinek a perről Rómá
ba küldött levelében (KorUIlk, 1968. 8:1208-
1216.) kltünik a per megrendezett, politikai jel
lege, "amelyen már a tárYValás eMu megvan 
a döntés, a vádlott kivételével taldn mindenki 
csupán előre betanult szere pét jdtssza". 

Aoz. alábbi részleteket dr. Bodor Audrás pro
fesswr szives engedélye alapján köoz.öljük a 
Korunkban megjelent tel jes szövegből. 

Bekösoz.őntötl a nap, amelyen aoz. áldozatot be kel
lelt mutatni. Parancsot adtak, hogy Dávid Ferencet 
vezessék elő a szokott őrizet alatt. Az ellenfél már 
egy héttel korábban elment Gyulafehérvárra. Azok, 
akiknek ez feladata volt, a parancsot végt'ehajtották. 
A szerencsétlen pásztor - könnyeinket alig tudjuk 
cUojtani! - sem lábát, sem kezét nem tudta rende
sen mooz.gatni, félholtan tettek a szekélTe, s csaknem 
az egésoz. város (Kolo"Z.Svár) könnyezve kísérte a tá
vozót. O maga alig tudolt ennyit mondani: "Már 
lsten veletek, többé engem nem fogtok látni". Elju
tottak Tordáig; Itt a testvérek hozzá akartak menni, 
es Péter meg Miklós csak nagy rimánkodás után 
kaptak engedélyt erre. Tordal'ól Enyedre mentek, ahol 
éppen népes vásár volt; végül a hat'madik nap meg
él'keoz.tek Gyulafehérvána. Az órlzetet azon a napon 
még ugyanaz az őrség laUa el. Masnap átvitték a pré
postság palotájába, és engedélyt adtak, hogy a papok 
közül valaki fel akarná keresni, azt szabadon meg
tehesse. 

Am alig teJt el egy félórányi idó - ezalatt éppen 
csak átöltözön - , mar sürgették, hogy menjen be ti 
tanácskozásra. A nagy rohanásban nem talált senkit, 
akit kiválaszthatoH volna, hogy segitségére legyen, 
ezért előzetesen tárgyalnI a testvérekkel (hitsorsosokkal) 
nem tudott; végül is a vejét szólította fel : "Jöjj , fiam 
- mondá -, te légy aoz. én segítségem! Az lsten, aki t 
tisztelek, és akinek Igazságáért küzdök, velünk lesz. 
De ki beszél majd az egyházért _ kérdezte _ vagy 
az egyház nevében 1" Ezt kiáltozták oda: "Magának 
a vőnek kellene azt meglennie." A vő ekkor erősen 
megpirongalta őket, és azt bizonygatta: illetlen, hogy 
az, aki nem egyhazi ember, legyen az egyhéz hangja, 
ezért errf<' meg kell választani Ová!"i MIklós és Péter 
urakat, ö maga mindent, amit tehet és kell, meg fog 
tcnm az apósáért. BelenyugsUlnak ebbe a tervbe és 
vltorláikat Ist(!nz"e bizva, a veszedelmek hatalmas ten
gerére szálltak, és bementek a fejedelem aulájaba. 
A szánalomraméltó Ferenc úr a hosszas betegség 
és testének meggyengült egészségi állapota miatt, bár 
lábal remegtek, állni kénys-z.erÜlt mindaddig, míg a 
méltóságos fejedetem a részvéttöl meghatódva széket 
vitetett számflra. 

Első tekintetre a tanácskozás rettenetes volt olyan 
amilyet talán Rómában lehetett hHn!; de az Or erőt 
adott nekik, hogy mindenen telU\emelkedJenek. A 
méltóságos fejedelem örelségéhez mé1tóan egyedül ilIt 
mintegy a bíról székben; oldalát mindkét felól taná
csot alkotva a vezetők rendje övezte, utlmuk a vitézi 
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r~nd, végUl:. ncm kb s"Z-ámban, s7.crc nc6\:Uenségük el
b.l.rálásalu osszehfvott nemesek kovetkel.tek . Ezek kő
zou, a szembenálló fél számához képest, u7.ok voltak 
kevesebben, akik . az ö vallásukat követték, A másik 
oldalon, a~ol a köt· be1'.nrult, jobb felól, hármas sorok. 
ban vá~lólk ültek. Ezeknek feje és ~zónoka Bltmdrata 
volt, akt - Szót kapván - , ezeket mondta ' 

"Méltóságos fejedelem, nagyságo~ szenátorok nem. 
zctes nemesek, valamennyiek ! Megvallom lsten' T 
Felséged é~ ti valamennyietek előtt, hogy kénys:era: 
ség alatt tettem és teszem azt, amit tes7.eki en ugyanis 
Ferenc uramat, múr egy éve vagy már régebb óta r . 
gyelmeztet~~m! lev~lcjmben intettcm, dc élőszóban Ős 
il. hozzá ~.':Ildött htttestvérek által ls , hogy álljon el 
ettő! az uJttástól, es mösokat is tartson féken, dc in
téseunnek engedelmeskedni nem akart. Mivel tehát 
e lór~ láttam az keletkeoz.ő cme veszedelmet, 

I kénytelen voltam e I·OSSZ.' 

nem úoz.ünk 
től kezdve ", m.;;:,;;,;m,;: a " 
fogolyként tartottam", 

uram lihegve, ahogy 
, emlékszel. a váradi 

érvekkel meg 
Attól aoz. idó· 

s-z.efinl, 

AmIkor a dok tO t· elTe válaszolni akart, Kendi Stm. 
dor Ilyenforma beszéddel félbeszakltotla: "Te pedig, 
Dávid Ferenc, tudd meg, hogy jelentették u méltÓsá· 
gos fejedelemnek, miszerint te a tanból újítottál és 
nyilvános egyházi beszédekben Istenre és az ő Fi'úra, 
Jézus Krisztusra lázítóan, gyalázatos káromlásokat 
szórtál, s erről őfelsége nem kósza hírekböl értesült, 
hanem ezek a te testvéreid, tanítványaid és munk,,
társaid - s közben ujjal mutatott a hamis testvérek
re -, akikkel együtt ugyanabban a gyülekeoz.etben 
lorgolódtál, ugyanabban az egyházban tanítottál, je· 
lentettek fel téged a méltóságos fejedelemnek, és vá
doltok ezzel az újitással. Most pedig a méltóságos fe
jedelem a te saját vallomásodat akarja hallani an'ól, 
amit felségének jelentettek, nehogy valakinek oka le
gyen a panaszra, miszerint téged kihallgatatlanul ítel
nek et" 

Ekkor Ferenc urllm nagy nehezen (elállt, és köze
lebb ment a fejedelemheoz., amennyit'e csak engedték, 
hogy a fejedelem hallhassa szavait, és így szólt: "Mél
tóságos fejedelc.m, látod, egészségem roaanl és meg
törött, lsten keze megérinteU engem, hangom elvette 
úgy, hogy én magam felelni nem tudok, engedtessék 
meg ezért fiamnak (lejével vejére mutatott, kezét 
ugyanis fel emelni már nem tudta), hogy ő beszéljen 
helyettem." A fejedelem nem értette meg, mert a sze
rencsétlen alig tudta lorgatni nyelvét, ezért a vőt kér· 
dezte meg, hogy mit is akar. Ez előadta apósa kéré· 
sét. A fejedelem tüstént beleegyezett, ők pedig vissza
mentek helyükre. 

Ekko!" Kendi Sándot·, Idnyitva valamilyen ?sszehaj. 
tóti papirost amelyre kérdések voltak feljegyezve, 
azokat ilyenképpen adta elő: "Elősz?l" aoz.t kér~eoz.zük 
tőled Dávid Ferenc: besoz.éllél-e a gyülekezet elott a r· 
ról, hogy az Imában Krisztust nem kell se~.itsé~üI 
hivni? Másodszor, hogy akik Krisoz.tust segHségul h.lV ' 
ják, úgy tévelyegnek, mintha a boldogságos Mán~t, 
Pétert, pált és más halolt szenteket hfvná~ak se~lt
ségül T' A doktor ekkor Dá.vid Feren.c Val?m2lyen Irá
sát mutatta elő, hogy vallja be, v<lJon . a7. o műve-e. 
A szerencsétlen embe!" felelni kezdett ugy, aho~y tu· 
dott de soz.avait senki sem értette me~. Ezért II mel
Jelt~ álló vő, aki rülét a szájáhooz. kózel tartotta, és 
már korábbról Ismert minden dolgot , és nagyon fel-
készült ember volt, valaszolt: . . . 

Először az írást Illetően: AmI a mténk, anól nem 
tasadjuk, hogya miénk, nmi viszon.t a ~.?soké, és 
nevünkben terjeszt ik, nzt most sem követelJ uk a ma.
\,;unkénak Dc tlZ a bizonyos írás nem Olyasv<l:!amÖ 
umelyet ~ost meg kellene védeni vagy cófolm". 
ugyanis azt szcretne, hu a mindkét részrő) elC<?gadott 
rellételek érvénybcn maradnának. A per ugy~ms m~g 
folyamatban van, és nem adhat választ . addIg .. amlg 
a lengyel és a mi egyházunk Itéletét vórJa. "AmI pe. 

I 
J 
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dig _ mondotta (ugyanis ~7. l_pósa szuvnit adl::,- elöj 
_ az én kérd6seml"C tartozik ~ azokra II kérdésekre, 
amelyeket II méltóságos fc:iedelem ~U fel .. ;' ~kkor 
a doktor képtelen volt el':'15elnl n vo bes,zédét, cs azt 
követelte. hogy maga Dnnd Ferenc mond~a el. hogy ri 
maga és az filta!a mondon sZllvalt a (eJedelem jO~' 
ludor titkara feJJcgyezhesse. A szcrenc:s~t1~n hozzá IS 
kezdett de amikor nem lehetett hallant, Ismet enge
délyt adt.:lk a vőnek, hogy helyette beszéljen. A vő 
elmondta. hogy DáVid Ferenc Kolozsváron ri kúnul 
mennycgzúröl beszélt , és m: ,"IUlobi következtetésI 
vonta Ic: ( .. Bármiféle Istentisztelet, mely lsten szav!'!
ban nincs meghagyva és cll'cndclvc, az Istennek lwd
ves nem lehet. Kri sztus segltségül hívása, szívem 
mély meggyőződése szel'int, a szent iratokban l sten 
meghagyásaként vagy I'endeleteként sehol sem talál· 
ható, Következésképpen az nem lehet kedves Isten 
előtt, Ami pedig a második kérdést illeti, ezeket mond
tam: valóban, ha a Kl"lsztus segítségül hivására vo,
natkozó ésszerű okokat, vagy azt akarjuk fürkészni 
és kutatni, hogyan lehet segitsélo:ilI hivni emberi ko
holmányok és saját eszünk alapján, bizony ugyanazon 
okok a lapján a szenteket is, akár életben vannak, 
akál' halottak, segftségül hivhatjul(." 

Mialatt ezeket elmondotta, és a jegyző lejegyezte, 
fl doktor gúnyos nevetéssel e szavokban tört ki: "Visz
szatérletek a zsidózá.~I'a (juoalzmusra)." Ferenc úr halk 
hangon válaszolt: "DoktOl' ur, néh{my évvel ezelő t t te 
is éppen ezen a véleményen voltáL" (Miután Lukács 
S7.a\'ult feljegyezték, Kendi eli smerte a vallomás he
lyességét, és kijelentette, hogy ha nem mondott volna 
igll1:at, a beszédet a Kolozsváron hallgató és Gyula
fehél'várra megidézett tanuk !'ábi7.onyították volna.) 
Ennek végeztével a doktor fe lálh, és kiokádva férges 
lelkiismeretét, ezekre a sz.l.vakra fakadt: "Ferenc ur 
azt álHtja, hogy én is ugyanazon véleményen voltam. 
Bn viszont állítom és tanuságot teszek Isten előtt; a 
méltóságos fejedelem és az egész egyhá:/: előtt, hogy 
nem voltam, és ebben sohasem értettem egyet, mi 
több, ha akár mondtam, akár írtam valamit ilyen 
értelemben, azt most VisS7,avonom és elállok tőle." 
Még hozzáfűzte: "Te is így fogsz eljárni, Dávid Fc
l'cnc!" Amire a vő hirtelen fellobbanva ezt mondta: 
"Nem fogja tenni. nem az állhatatosság, hanem a léha 
embel' sajálja, hogy az egyszcr kimondott szót min
den ok nélkü] visszavonja" Amire az öreg (ti. Bland
rata) megjegyezte: ,.Ne akard saját magadat is elve
sziten!!" "Végre legyen meg az l sten akarata" - vá· 
laszolta mcgvetéssel Lukács, 

Miután mindent elolvastuk, amit akartak, Lukács 
felnólftotta az apósát, álljon fel , és kérje meg a fe 
jedelmet, hogy elsősorban szigoru fogsága, ezután 
megl'oskadt egészsége miatt já ruljon hozzá a védelem 
másnapra való elhalasztásához, hiszen még a bún
ügyekben is három napot szoktak engedélyezni a 
vádlottnak arra, .hogy a vádlónak válaszoljon de meg 
az idő is eljárt, s m áL' csaknem 12 óra van, ezenkivill 
ők maguk is felk észüleUenek, mert bl7.ony nem adtak 
elég időt számukra és sem a fiaikkal, sem a papok,· 
kal nem tudtak megbeszélést folytatni (E kérés körül 
ismét nagy összecsapás kcletke7.ett a két fél között és 
Dá vid ellenfelei váltig hajtogatták, hogy az e1hal~z
tásra nincsen szükség.) Mialatt a tanácskozás arról 
folyt, vajo~ az ügyet el kell-e másnapra halasztani , 
vagy sem, oket kiküldték a teremből amire azt kezd
ték követelni, hogy vádlóik szintén hagyják el a ter
met, nehogy ők legyenek a birák is. Követelésüket 
azonban nem engedélyezték. A ta nácskozás bereje
zése után bebocsátották őket, megadták a halasz
tást, és engedélYC'l:ték, hogy bárki bemehessen Dávid 
Ferenchez. (Klderlilt, hogy az elle nfél azért harcolt az 
elhalasztt'ls ellen, mert attól tartott, ami be is kö
vetkezett, hogy közben CyulufehéL'ván'a él'keznek II 
DáVid Ferencet támogató főnemesek is.) Mindenki 
v~sszatért sZálláshelyére, DlLvid Ferencet pedig a bör
tönbe vez.elték. 

.1'. , kőv17tkezö napon a fejedelem meghagyása szerint 
kör~lbelÜl fél hét órakor Ismét a palotába indultak. 
DáVid Ferencet ereje annyi ra elhagyta, hogy mar lép
ni s,:m tudott. hanem négy pap vlUe a helyére. 

Miután a terem e lcsendesült, engedélyt kaptuk a 
s~óldsra (Dávid Ferencnek és övéinek kevesebb időt 

("ll -"1.avaikat nem mél
Blandrutll a Lukiu::CSUl 

1\ vő ezután houá
ami apósának védel_ 

, a méltóságos fejede. 
, valamint a kónyvekel 

tőle. Miután maga Lu: 
kirendelték vagy inkább kive_ 

.' Lukács nagyon hevesen azt 
az após vádlói is vonulja_ 
nép minden törvénye val

.a!kotmtmya ezt követeli. (Kendi ' Sán. 
el Luká.cs kél'csét, hogy a tanács

van a vádlókra.) 
Mielőtt , kivezették volna öket, Dávid Fe-

renc még egyszer arra intette a doktort. hogy gon. 
dolja jól meg, és laltsa magát az Irás feltételeihez. 
ö ':Iaga ugyanis nem utalltja vissUl aláírását, ha va. 
laki helyesebb té teleket javaSOlna: várja meg a len
gyel és, az erdélyi egyházak itéletét, úgy, ahogyan ö 
maga J;\Vasolta. Erre a doktor megkérdezte: "Haj
landó vagy belenyugodni il lengyel egyházak ítéle
tébeT' (Mivel Dávid Ferenc késlekedett a válasszal 
L~kács ismét össze;wrdUlt Blandratával, de Kendi 
S.mdoL' rendre utaSltolta.) Dávid Ferenc el1enben ezt 
~elelte a doktornak: HA lengyelol'szági derék férfiak 
)\6letének magam alávetem. omennyiben a kéziratot 
megküldík." Amire a doktOl' megkérdezte: "Bs nem 
fOgunk tovább vitatkozni róla?" Dávid Ferenc mint
egy a halál elöérzetével ezt válaszolla: ,.Bn mostan. 
tó l fogva nem vitatkozom". Erre a doktor felkiál
tOlt: "Nagyszeru! Megigérte, hogy alá fogja irni a 
lengyel egyhá7.ak itéletét, ugyanis maguk a lengyelek 
mégpedig háromszáz egyház. eJ(ogadták a Krisztus 
segftségül hívásának tanát, és eITől egy nagyon szép 
dialógust fog laltak írásba. Ebből azután az egyház 
meg: fogja érteni a lengyelek iléletét. De nehogy va
laki azt álHthassa, hogy neki ez nem volt meg, iratát 
a mi iratai nkkal együtt elküldjük Lengyelországba, 
s miután megkapjuk onnan az itéletet, a mi és az ő 
írúsaival együtt sajtó a lá rende7-zűk." 

Ennek befejeztével DávId Ferencet kivezetik, és 
azokat is kipal'anesolják, akik a7. Ő feJekezetén van· 
nak. A tanácskozás éppen másfél órát tartott. (A ta
nácskozásról kiszivárgott hll'ek nem voltak kedvezőek 
Dávid Ferenc számára.) Hogy a fejedelem és a bí
rák mentegetni tudják magUkat, és tiszta lelkiismere
tüket megtal' tsák, v;ídlóikat Iszonyú és rettenetes es· 
kUnek vetették alá, ti. annak: ,. Vajon ők részesei és 
tudatában voltak-e ennek az ujltásnak és vélekedés
nek? Azután meg: vajon ez káromlása-e az Isten
nek?" Először a doktor állt fel , és ilyenféle esküt tett : 
"Sn. Blandrata Cyörgy, vallomást tesz,ek a mi.nden
ható Isten és az ő Cia, az Úr Jézus Krisztus elolt, és 
a s7.ent angyalok és lsten választottjai előtt, hogy 
semmiben sem voltam Dávid Ferencnek ezen a véle
ményén, sem részese. sem tudÓja onnak nem voltam: 
és állItom, hogy az új, és ezen,[cHü1 l ste!1nek ~s a~ o 
fiának iszonyotos káromlása.' Egymast kovetocn 
ugyanigy tették le mások is az esküt, száms,zerint kb. 
25 személy. lA szerző külön is Idézi HunyadI D~eter 
és Szegedi Lajos minden mértékei meghaladó tulw.-

salt.) kO lk l k Utána a magyarországi trinltáriusok ve ez e az 
eskütételre. Míg a többiek úgy tették, le az esküt, 
mintha összeesküvést szőttek volna Dá,:"d Ferenc ha
lálá ra, az egyik közülük (a nagybánym egyhá~ pász
tora) meg akarván menteni lelkiismeretét, megJegyez
te: "Azt akarom, hogy lelkiismeretem szabad l eg~en , 
számvetésemet semmiképpen sem szeretném elkote
lezni. Sn ugyanis lelkIismeretesen megvallom: hogy 
DáVid Ferencet ujításáért el nem ítélem. Ugyams már 
a váradi vitán, amikor nem titkolta .. hogy I zrae l~ek 
amaz egyetlen Istenére kell hallgatni, és hOgy' KrISZ
tusnak az Atyja egyedülvató. már kluíl'ta az Istensé
géből a fiút és a szentlelket, ;Imi által j.ó llehe~ köz
vetlenÜl nem tagadta. hogy Krisztust lmádm kell, 
mégis valójában közvetve már akkol' tagadta. Tehát 
állítom, hogy is most semmit sem újított." Ezt ~aUva 
a többiek rossz néven veUék. mer t elpártolt löluk. 

A sorrendben u tolsó Kendi Sándor a fejedelem, a 
saját és a jel"-Suita nevében megvallotta a háromsá-
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J:o t. és D.1 v ld Ferenc vdcmé nyét min t is lenk6romlas t mégis fl le lk iism eret ~znblldsá~át föICje kell helyez
nün k:' A lighogy ki mondta c sJ.tlvakut , oz egész ne
!1'e&>ég: , fe lá ll t, e~ csedel.vc a l L kérte. hog)' II pa pok 
Qgyél halasszák m ás napra. (Attól tartva, hogy fel
~cnUk pa pi hlva ta\ukbó1. nevUket mindannyian fel
Ir ták Cg)' lapl" ll , sőt még Lukács nevét is odaírták. 
Másnap m egjelentek a fcjedel m i palot:lban, és vá.la
mennYlcn csatlakozta k Blnndrala vélemenyenez' Lu
kács azonban viláJ: i mivoltá ra hivatkozva azt' ál/ i
tolta , hogy ra az Innovációs törvény nem vonatkoz
hatUL EITe őrizetbe vették, és az innováciÓ!; törveny t a 
világ iakra is kite rjesztették. Harmadnap Dávid Feren
cet Dévára szálll tottdk, ahol novem ber \ ~ -én a vár
börtönben m egha lt .) 

elítélte. • '"ü· I 11m!'!! IÍladUik II katonáknnk, hogy t egy-= ve 
silk el és többé senkit nem engedtek hozzá , 561. az 

f~nP<lto'k sokáig JótS1.adoztak n kn la pjÓval. és 16-
b~kknl rAI:lPostak. mIg :17. egyik könyör.ü!et~ test vér 
neki vissza nem vllle. (Dnvid Ferenc ella~ohl~a után 

kancellár azzal fenyegette m eg kovetÖIt. hogy 
n gynnnz a btintelés vnr mi ndazok~a, akik az e lítél t 
Uél ményéhez ragaSzkodnak, és felh wta őket, högy le
~ye~ek tnnt'lbl:ulnysngol .K risztus .i m,ádásA.I'ó!. ~ !el
hh'ósra senki sem válaSZOlt. Végül IS ana kélték a 
kancellárt hogy ügyükct halnsSUl másna pra.) Ekkor 
O\"árl Pét'e r Igy S7.ó lt: " Bizony a halál igen keserü, 

Szó a szótlanságról 
Sok szó esik a szóról. 
JánoS, az evangelis ta, egyene~en 

vele kezdi a v ilágot, mondvan: 
,.Kezdetben volt az Ige,. ," Igézetes 
erót teremtőt, tu/ajdonitott a szó
nak' és uelncsak 6, Delötte ds őutá
na 'mások is, máig is. sokan. KöJ
tök és papok, szónokok, sdmánok, 
fudósok, uódMI.: és védők és ta
lIarok, katonák és kofak. élnek a 
szóual, élnek. a szóból. Használják 
porancs~ónak és bilvszónak, nasz
,uHjók imára es károm/ósrll , igét 
hirdetnek r:ele és elgyönyörködtet
nek, meggyó.:;nel.: és amitanak, r á· 
r:es::nek és elcsábítanak, megéTfet
nek és összekuJzalnak vele, Mon
dauak igazat egllel/ell szóval el 
szooradatba fojtjdk, amit kimonda
ni nem akarnak. Tulajdona, SÓt tu
lajdonsága az embernek a szó, mi
óta ben élni IUd és irni megtani 
latta magát, a .szóval kezdOdik oz 
emberiség. szávai a történelme, Az 
utol.só .szó joga illeti oz embert az 
itélet előft, első szavót lesik v ilág
rajöttélöl : ... mama, .. 

"Kezdetben tIOlt a.:; Jge"." -
szólott az apostol. 

Igaz, egy masik mester, későb
beni, de apostolnak úgyszintéB ne
vezhetó: Goethe, IlagUmesszirőL íOll 
válaszol FaUJtjában a rajongó evan
gelistának józanu l : "Kezdetben volt 
a , Telt, ./' De még ő, a cselek vés 
partfogója és szó3zólója sem tud 
szabadulni a $ló mágikus e rejétól 
- bal/adájanak búvészlnasa e/fe
le;tvé,~ a varazsi"ét, s:I:ó híjdn nem 
tud gatat vetni elköveteu leltének, 
és a palackból kls::abadult szel
lem elárautja a házat. Madách 
" lIIIglI talizmán" -nak neuezi a vég
re meglelt szót, v i!Zont sok-sok tfz
ezer szava közt nem e"y rosszallót 
ejt a szóról Shakespeare, a Troi
Ius tls ' Creu idában például czt: 
,.szó uó, pUlzta szó; szi v egy szikra 
se, s a cselekedet más úton ha; 
lad . . .' . Szó, nő, szó - mondja 
Hamlel 1.1, é.s legyint, 

M!nl iátható, SOk szó s ennél még 
m~l/ióuotta több, lel.sorolhatatlanul 
szamtalan, $::ól a szóról. mióta ke:: 
detben IIOlt az Ige. 

EnnIIi SZÓ közöu, az emberi törté 
nelem. u6özönében, és ennIII szó 
mel/elt , varázsos, játékos, vajákOS, 
komolll. c$alla, meglgé::6, meggllő::Ő 
szovak. , mel/ell, oz első é. az utol.só 

10 VNlTAulUS IU..ET 

szavakOll kivül és túl rajtuk, hadd 
szóljak most néhány szót a szótian
ságról. Mert a szótlallsóg melle tt 
scm lehet szó nélkül elmelInI. 

Nem az elhallgattatott szavak 
szótlanságáf"ól beszélek, nem is a 
v isszafo;tottakéról. Nem az elhaf"a
pott szókról, és nent ta kétértelműen 
félig kimondottakról, és hirtelell el
lIallgatókról; a mitsem mondókról, 
de sunyi n sokat sejtelö kröl. Nem 
az óvatos szótlanság ról szól a sza
vam, nem a . ,ne-szó/j-s.;:ám-ncm-faj
fejem" rIapitó, megalkuvó, iigyes 
szótlansógáról. Nem is a "ha-éll 
egysze r-kinyitnám-a-s.zámat" alat_ 
tomosall és gyá ván fenyegetőző u ót
lansagáról. Nem a megkukult s;:ót 
lanlágról, a szókincstelen " a kife j e
zés-nincstelen szótlanság tÓI, nem a 
közölnivaló-nélki.ili.röl, atompáról, 
a bórgyúró/, nem a közönyö" u ót
lansógrÓI. Nem a tléma, az elnémi
toll, sandán hallgató . bandzs itó, a 
einkosan összekacsintó szótlanság
ról, nem az ugrásra és pletllkálko
dásra, a szószátyárságra mindig 
kész, rágalmakra lesben álló, hazug 
szótlanságról beszélek. 

Hanem a nyílt szótlanságról. Az 
öszintérői, a beszédes. a sokatmOlI 
dó, szavak áradatónal néha többet 
mondó szótlanságTól. 

Ahogyan egll téli tó szótalan i 
ahogyan egy ószi fa ejti szót/allul 
II szépséges mondókájá, az Idők 
csöndes múlásáról; aliogllan egy 
madár esőre elbújik II szárnytotL
ball, befejezvén ez idei éneklését; 
ahogyan a s::él szava eláll lIapsza!l
takoT s hallgatagon közli azllQpi 
elfáTadását hdrsfák és jegellyék le
veleivel. Ahogllan egy labda cgy
szerel ak kigurul a guerekek zsi vajá 
ból él elveszve szusszan egyet s el 
hallgat egll bokor alján, Arról a be
!Zédes szótlanságról beszélek, aho
gl/all néma egy szobOr s mé"is m in
dent kival! ön1lJagáról, allogllan szó-
1~.lan kép es mégis mindent kö-
%01. hallgatag egy gllöngll 
a ' és mondja, mondja. 

vég nélkül meséli a 
a:: első és a:: utol-

klvalló szótlan.sá -

Az áradozó, az őszinte, a vallo
mással teli szótlanságról bes::élek, 
amelynek nye/uén bes::élni nemc,ak 

a termeszet tud. Nemcsak befagyott 
tavak , lo mbllullások és elpihent 
sze/járások tudják ezt a gazdag 
hallgatós!. Arról a szót lansógról be
szelek, amelynek nyelvét nemcsak 
tárgyak. ismerik s beszélik ékesen, 
nemcsak guruhisban. kifáradt s ma_ 
gukat valamely bokor zugában egy 
kiss it kisz!lsszanó labdák. sokbeszé
du, m! ma szobrok, képek, kifogyha
tntlan köz!€stöl hallgató műtárgyak, 
szaval.: nélld .ili. dolgok és zenék, Ert 
a nyíl t szótlansághoz - talán meg 
jobban ért hozzá, mint a nyHt szó
hoz - az ember is, 

Ol egy férfi a munkaasztalnál, áll 
a munkapadnal, ali egy ta;ban 
egyedül. hever a fűben nyitott 
szemmel es feszült homlol.:kal. SZÓ
talan ó és mozdulat lan, mégiS tudni 
róla , hogy zsibOng benne es körü
l ötte, zajong, zümmÖg, suUog és du
ruzsol be nne es körülötte a terv, a 
gond , egy gondolat, egy keseMég, 
némely örvendezés, múködik benne 
egy mú: talón egy hid, talán egy 
csavar csak, ta/an egy regény, talán 
csak egy rim. 

Elmondja min.dezt, nyiltan és 
szótlanu/. 

Felpillant egy nó, hallgaUlg, s a 
szemében feltükröződ ik s megszólal 
a v ilag: egy á brand, egyeszmeny, 
egy vágy, szerelem, féUékenység, 
sze~IHehányas, aggodalom, harag, 
gyöngédség, elláayulás, szól egy ten
lIivaló, taldn csak az, hoay fel kell 
varrni egy gombot, 

Elmondja m/fldezt, nyiltan és 
szÓt/aIlU/. 

Megáll a szlnpad egy pillanatra 
csönd leu, hallaatás, aparbeszéd 
f önllakad a szót/allságoll. s a néző 
tudja, hogy most beszél a sors most 
s::ól nagyoll a dráma, most m~g1J af 
a sz inen szótlanul az idö, 

Elmondj ók minde::t szlnészek, 
rendezők, irók, nIlUtan és szótlanul, 

Sok u ó esik a szóról, s mint lát
ható. sok uó szól es ennél még 
e.zcn::erte több, felsorolhata t lanul 
tö mérdek s::ó szólhatna a szótlall
, ágról, mióta ke::detben voU a $::ó, 
mióta kezdetben volt az I ge, mióta 
kezdetben volt a Tett. !IUóta ke::
detben volt a Hallgatás, 

Mióta kezdetben volt a:: Ember. 
Aki ért, /iQ. úgy akarja, II szótlan
sóg igézetéhe:: is. 

l\Iálral-Betegh Bi-Ia 

• 



Az Eg)'házr.th: Vi lág l.unácsa u nemzcthözi eg)'iiLtműhödés 
előmozdításán munhálhodih 

Budnpcstcn IIH'IOU!\k mcg janu(/r 
211. és. :JI. közöl! lll. Egyházu k Világ. 
lannes..-. vC1.ct~égÓncl, és n kcl()l 
cUI"Ópni szocialista ol's1.ágokbnn élő 
\!gyhá7.ak képv lsclGlnck II . tanács
k01.flslÍl. A z Egyházak VJlfigtunúcsftt 
dl'. Edwnrd S(:ol1 knnlldnl nnglik(lO 
é rsek, IlZ gV'!' KözpontJ Bll'.ottsú,l:tí'l
nuk model"flto!'a, dr. PhIlII> POl/er, 
IIZ EV'!' Ultilklinl. dl'. K Onl'ud RaiseT 
~ dr. T()(lol' Snbeu fötltkúl'hclycl
les képviselte. A vendégeket dl'. 
UnT/h(l Tlbol' püspök, u MnsynrOl"· 
szú, ! Jo;gyhúzllk ölwfficnlkus Tan:'!
csónak elnöke kÖSzönWlte. A In
núcskow sL Ix!vczelő elómlúSlíbnn dr. 
Phitlp PoltCl' f6titkúr él'lékeltc (lz 
clözö ülés ótu eliel t húrom esztendő 
eredményeit, az EVT és 11 s1.O(:inlisln 
oL'szágokban él6 lagegyhúznk közölti 
kapcsolat feJ lódését. 

A tanácskozás részlvevői a vltn 
SOl'lin foglnlk01. tak a z ökumenikus 
muzga lom helyzetével, /lZ egyhnzllk 
cl:\ys,:.gtörekvéseivel és 1I'l embcl'iség 
egységénel\ kérdései vel. Behatóan 
elemezték az öl\ umeni!,us mozgalom 
hn ttl s:'tt n s:r.ocialista Ot's:r.ilgokban 

"lő egyh:'t~,nk körében. kifejezték a 
vlláS béllójóón érzeU relelös~égül,et 
é~ a gA"odllltnukat II SALT-2 elha
Inszt;isa . valamint a Kelet és Nyugat 
kűzötu lXI IlIikai kapcsOlatok meg
I'Omlúsll miatt. Egyöntctüen mcl,t
álltlpitott{lk. hogy ti jclen köri.llmé
nyek I'özötl !IZ egyházuknuk nem 
s~~'\bad beleHlI'6dnluk II negativ po
litikai "áltozásokba, hanem tÖI'C
kcdnHik kell - vnllásuk tanitásal_ 
nnk szellemóben - n különböző 1'1-
h\gnézetú cmocrek, csoportok é~ 
I1cm~.elek cgyültm(\kődósénck e!ú
segftésére . HangsitIYOl~I(ik. hogy !I"f. 
J-:gyhúznk Viltlgtantlcs(u'n fontos fel
adatok v/wnak. kil!önöscn a madridi 
konferenciát elókész[ tő Időszakbnn . 

CsülÖrtökön. a tanácskozás IItolsó 
nnpjún .~njtólájék07.tntÓt rende"f.CII 
a7. Egyhúl'Jlk VilágtanácsIl és rt M(\
gyurol·s7.ágl Egyházak Okumenikus 
Tanácsa. amelyen d r . Phi\jp POtler 
és dr. Edward ScOIl beszámolt az 
gVT tevékenységéről, ri konferencln 
tevekenység{lI"ől. u kOn!erencla el'ed
ményérő l . Dr. Barlha T ibol' püspök 
értékelte nzl az el múlt évtizedeI. 

nmelynek Korán az I::!:yhltzak VHlt l!
tur:-ácsu .úJ tagegyhál'~lkkal. !lZ eUt'ó, 
pru szocmIIsta országokban élő e\:y
hÓ7.nkknl gn7.uugodott. Or. TÓfh Ká
roly pÜSPÖk, fl Kercs7.tyén Békc
konferencin clnöke elmondotIlI 
ho!:~ 1\7. Egyh61.ak VJlftgtllnácsa ....:. ' 
n,7. ,?t ér t támadások ellenére _ II 

jövobcn b támogatnl fOgja a nem_ 
zeti fels7~'\badulásukért küzdő sU'r
\'e~.eleket, mint tette ez! legutóbb 
például a londoni Zimbabwe-konfe_ 
rencián t'észt veU ZAPU- és ZANU 
delegúcfÓk esetében. 

A lan(icskoz!ls befeJe7.tóvel az el
nökség fogadást adolt, melyen Jelen 
\ ' 01\ mint vendég, pilspökOnk is, aki 
örömmel talúlko7.ott a fentebb em
litett s7.emélyiségekkel. vu lam!nt a 
szomS7.édos szoci ali ~ t a országok or
todox , és protes táns egyházulnak 
képviselőivel. A romániai egyhll7.a
kal Antllollj bukaresti ortodox püs
pök és dr. A. Klein nagyszebeni 
lu theránus püspök képviselIék. fl 
\:~ehsz l ovákial küldötlek kÖ'lÖIl püs
pökünk öL'ömmel kÖs7.őntötle d r, 111. 
NOlJtik huszita pátriárkát. 

Orbán Balázs emlékest a Kossuth Klubban 
Nyllván a februill' :)-1 " Balú;r;s" 

nop. lIIewe II 151-ik szillett':si évfor
duló szolgált alapul an·n. hogy a 
TIT budapesli Ncpraj~i Szako$ztólua 
ez év január 30-án II Kossuth Klub
ban Orbón B!I..Il\.~..s emlékestel 1.a .. -
tot \. -

A Sl'..akos7.lftlyi i.iIés népes hallga
tóságát házign7.dakénl dr. Fi/ep An
la l néprnjZi kutató üdvözölte, s 
mint ti konglomerátum kölóanyaga 
fogtn öss~.e n1. öt felkért ho~ás7.óló 
kil!önfélc s1.cm\)ontú bcs~ .. 1molóját, 
hungsúlyozva. hogy Orban Bal a~.s 
sokolrtalú ért'ékeit kizarólagosa n egy 
ludománY(lg scm s.'LjáthhntJn kl. A 
há"f.lguzdn a néprnjzos Ol'bán Balázs 
méltat{,sa során külön rámutatott 
u .... a. hogy a .,Székelyföld leirúsu" 
c. tó művében Ol'bán nemcsak II 
ralul mutatta be. hanem műve nél
killözhetetlen forrásmunk ául szol 
ItÚI, ma ls n ki svárosi polgát'Sflg, II 
bfmyás7.ok. SÓvftgÓk, mat'OIil tutajo
sok mult s"f.:h.adl l:letének meglsme
résé,'e ls. Osszeroglu16Jában ó ls _ 
kl tudJn m( .. · hlinyadlkként _ f1 -
grelmeztetett könyvkiadásunk egy 
m,gy .adósságálll. u ,.Székelyföld le
i!'ÚSH" tmlom(tnyos igl:nyíi. m.agyal·á-
1~'\t OS ujbóll klndás(ira. 

A l. ebő hOu.{is1..6ló _ d~. SZClI/ 
OllőrOll1 Mártn történész, ('ilY életmjzl 
Isme n etkl után (l 1.örtknesz Orbán 
Buldut méltutta. Az éle tmJzl a dn
tokut - rellehe\.6cn _ n .. óln ed
dig megjelent , Wbbnyl,. ... »cmallkus 
Ismétléseket ta rtalmn~.6 Clet rujl'.ok -

ból merItheHe, mert sajnálatOs.1n 
megismételle azok tlp usosnn vissza
térő tárgyi és idóponti tévedéseit is, 

lfj. Entl; Géza múvé-!;1.ellörténész 
rövid hoz~..ász6lásában un'ól S7.6lt. 
hogy u templomok, kastklyok, kely
hek lei rásúná \ Orbán Buldu nem
csak dokumentál, hanem n múvés7. 
s7.emével, Hml hangon Interprel.ál 
l •. 

A7. irodolomtöl1:énész Lengyel Dé
nes példnltknl illuszlrá1vn, ,-es7Jete
sen elemezte a S:rkkelytöld lelrú.s(i
bun megörök1tctt mondai nnyugot, 
hangsúlyozvn, hogy Orbán Balázs 
mitológiája SOk.s7.or teljesebb, mint 
azoké a mescmondóké. nklk az t'lJtn
lu gyújWtl llnyugol k~sőbb reldol
go7.ták. Megállnpltot.t.a, hogy egyik
másik mitológini eleme egyetemes, 
túlnő az ország hut.írnln. Példákon 
mutntla be n földrajzi nevek jálé
kos szófejtő Orbán Bal(11.sát ls. 

Bchat6 tunulmányban SZlÍmolt. be 
Kovács Agnes folklOlisw. az Ol'bán 
Balázs gyl1jtölte székcly népmese· 
anyngról. KIfejtette, hogy 1\ Magym' 
Nt':pköltési Gyűjtemény 111. köteté
ben közzétett til'. Orb(,n BullL~.s 
gyűjtött mC:lén kivUl n Kl'iza ha
gyoték kutatása sor(m ké"r.iralbun 
még másokat ts fedeztek lel. s !J:Y 
huszonhároml"a tehető nz általa le
jcgY?ett népmcsók száma, 

• 
VégÜl KdhlOkl Kb Tnm/ls löt1é

nés1. su'unol be Orbán J3ulózs e~
kUdt.szék - mint snj tÓbh"Öság -
előtti felelősségre vonást'lnuk eddig 

még: fel nem Uu·t előzmónyeiról és 
részletelt"Ő1. A7. e tárgyú kulatá!lul 
során kiásott levéJtftrl nnyagbóI sok 
érdekes részletet lárt fe l a MlIkk-féle 
összeesküvést elárulo Biró Mihály 
Koosulhol is belekevet'ó körmön
font védeke7.b,;éröl s (I csásuirl ós 
királyi .. birói tüggetlenség"-röJ. 

Tévedés azt hinnI. mintha ez n 
jól sikelilit emlékest O,.bán B.'\lázs 
tevékenységének csakncm minden 
területét k[met'llelte volna. Elegendő 
csuk a Romer Flóds áJtnl nagyi"U 
értékel t régcu Orbán Balázsra utal
ni. Ezét1. én sem mulaszthatom el. 
hogy betejc7.ésUl ne mula "suk rá a 
.,majdnem népdalgyújtő" Orbán Ba
lázsra: 

Ismel'\" hogya mngyur népdaloklIt 
(I helyszínen csak n múlt s~znd OD
ns éveiben ke1.dték gyűjtcm. Nos -
mivel Orbán Balá7.s saját tréfás be
vallása szerint is cSlIk hnrangon tu
dott játlluml - már 1863-ban ja" .. -
soltu (.wjnos eredml:nytclenlll) SI
monUy Klihnán ba,.(jlJál1Uk. ho!:y 
mint zenész lS gyiljtse be (l széke,ly 
népdalokal. Ime a7. 1883. március 2-
án kelt levélrészlet n Széchényi 
Könyvtlir ké?:irnttárábÓI : "A jövl) 
tavnss7.<11 HIIlmt'tgyl s ellY !c:stó . t~I·
.'>!lSilgiibun aT. egés~ SwkcJyföldel 
meg: fogjuk utnull, .. ml II néll kö
~1.itt bolygunk, s n7. lenne aZO,! lere
num hol te daIkincseket Jlyujthet
nél: ' ha IIZ esvnével megbar~lk(nol , 
kéde.k, eh'l .... ) é rtes(t,s engem. 

Dr. !\1Iirkos J en/i 
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AU DIATUR ET ALTERA PARS 

Féja Géza: A régi magyarság 
pozsonllOCln jelent meg ez ti. kötet, ,,~ 

J937-ben irodalolR történele a leg rigibb idok/ol 
~~~;;. c. Innen idezzük az alábbiakat: 

Dávid Ferenc . 
(1513-1579) 

. rotestántivnus ámyulatui a XVI. szaUlo-
A 1~~f~:.ltaPéles harcban állottal' egymiIssaL l\IlagUk a 

b~~~\Orok hol a Juthcránizmusho:,<; állottak kozelebb, 
~I; I edig II káLviniwlushoz. E két [elcke-ret. ~ maga 

o p _ '\ Szentirás magyaráwtának alapjan mcg 
~dJán k~t~i a sz.abadsagérL.CWlek elemi lendületét. E 
k~~i1<.U~· ' azonban nem ment olyan könnyen, mert a 

.. tcstántizmuss',1 beoltott embert a szabadság érzete 
~~tUdata vitte, a s:rentirásélménye egyre alakull,tis to-

o bb k1"isté..lyO$odott benne. A szabadságnak e gattalan 
:l~musa ijesztene meg Méliusz Juhász. Pé,ter:. s ~~t 
mditolL olyan elkeseredett hal'cot ~ urután~ok, ~S 
elsősorban David Ferenc ellen. DáV:1d Fe!"encek: pedig 
úgy l1ltták, hogy Juhász Pétcré~ tulaJ~onkeppen ~ ~a\O
liclzmus utjára kanyarootak VISS7.a, hiszen megk:~t~tté~ 
al. ember vallásos élményénelt sl'.a~dsAgát és. !eJlo.d~s l 
lehetÖ6égét, .a protestántizmus =lindltó ~1.elm~t. Meln~
szék a reformációt lezárt munek tektnIettek, Vávld 
Ferencék örök. elvnek. 

A szebeni kézm(h'es és .a magyar nemzet~ a:?szony 
(jának, Dávid Ferencnek célját, életelvét, eg~lk konyv~
nek Janos Zsigmond fejedelemhez h'ott ~loszav::, mar 
tisztán es világosan kifejezi. A "világossagnak es be
kessegnek utjára" akarja vezetni a fejedelmet. A szel
lem elsót'angu jussát jelentette be ezzel a világra. Egész 
életét, minden mE'gnyilatk~lását az esunei magas.sag 
jeUemzi, sohase bírt les1.állani róla, egyre magasabbr? 
lört. Az Ige egyszerúsege és tisztasága volt fontos neki, 
!lem akart oly szavakat használni, melyeket "Isten mcg 
nem szentelt". A vallási ha<rcok mindent felkavaró 
<iradata fölűtt állott., a vallás szellemi kérdés, lelki ügy 
volt szlunara. 

O fogalmazIa meg M<ig.ylll'or5v1gon elöszőr a maga 
tisztaságában a "lelki ember" mivoltát. Istent sem em
beri vis7.0nylatokban, s emberi indulatok fergetegében 
szemléli, mint Méliusz, hanem a szellem tiszta himnu
szaival öleli ál. A protestáns kor át meg át van szfive 
az; ÖSzövetség komor élményével, de Dávid Ferenc 
póll/ájoinak a csUcspontján tel;esen és tudatosan "Új
szövetségi lélek vol~. "A zsidók II törvény alatt voltak, 

mi pedig a kegyelem ala t t.'· Krisztus s1iunara "uj vilá" 
epítese'", m:l.sodik Adám, új embert sw.mit szütelését61 
fogva: "Miképpen az Otestámentumban egyedü1 az lsten 
mindeneket teremtett., és mindeneket akkor cselekedett 
Krisztus nélkÜl, al'.onképpen mindeneket al. új tesl.á· 
memumban csinált es újonnan teremteU az uj Adám 
:ittaI. ki az. ember Jé1.us Kt'isztus, az ó áldott szent 
fiu"'. Dúvid Ferenc legfőbb izgalma ls ten szellemi meg
köt:etitéSt;:, lsten liSzl.a sl.ellemi megfogalmazása volt. 
Csakis lelki fegyverekkel volt hajlandó a szellemi él· 
ményén harcolni. nA hadakozó szcrszámokban és legy- . , 
verekben mut.alkozik meg a különbség, mert a király 
istápja a szablya ... A Messiásnak 6 fegyverei nem tes
tiek." E szellemi tűz, s az épitó szellemnek ez a szinte 
mértani biztonsaga már nemcsak a prédikatoré, hanem 
a g:ondolkodóé és a művésze. Ha t{unad is, ha vitatko-
7.ik.. szinte indulatok nélkül teszi, a rostáló, rendszere;tó, 
ellentétek feloldásan át új egység felé sietó elme föle
l\Yével. Nemcsak a vallits lisz!..'\ st:ellemiségét, hanem az 
új szövetségnek és Krisztusnak fölényes szelidségét és 
szabadságát is legtisztábban képviseli a XVI. század 
protestáns il'Qdalmában. 

David Ferenc szinte atrohant a felekezeteken. Mint 
kalolikw; pap kezdte. majd egy-egy időre püspöke volt 
Erdélyben valamennyi protestáns !elekezetnek. Mindig 
az élre került, de minden vallás egy-egy szellemi mű 
volt sziunára, s tovább sietett ujabb, "mG" felé. Meg
i7lelte a szellem alkotó szabadságának gyönyörét, s azo
nositotta a protestántizmussal. Elete: ballada, balladai 
idömérrékü ut lsten arcll felé. Az, ö istenélménye az 
emlx\!'i szellem remekműve, s e remekművön folyton 
ujabb alkolnivalót talált. Fejl6dési ut jának sohasem 
lehelett vége. A protestántizmus megalapítöinak alkotó 
hösicsségét a protestántiz.mus örök ritmusavá akarta 
tenni. S e visszafojthalatlan fejlödési láz okozta, hogy 
korának i.ndulatait le tudta vetni, s az embcriességnek, 
a szellemi és lelkiismereti szabadságnak szinte egyedül
álló tiszt.aságl1 hősévé nótt a XVI. szÚ'md Európájában. 

Az egI/házban az örök fejlódés templomát látta, II 
nagll kollót, mell/ben sohasem aludhat ki a teremtés jor· 
rósága. Vég.só állomása az unitárizmus volt, de ebbe sem 
bírt belemc.revedni, és ezért kellett otthagynia templo
mát és hiveit. Betegen, bilincsekbe verve, de töretlen 
lélekkel halt meg a dévai vár börtönében, ahová a feje
delem vetette. O a .!zellemi szabadság elsó vertanuja 
magyar főldön. 

VálogaUa: Ben~e Márton 

• 

A magyar protestantizmus noshoz annak idején Zürichen és 
Bullingc.ren át ve7.etetl. Az európai ökumenikus 

,információs munkaköz.össég 
ülése 

Dr. Bucsay Mihály, a budapesti 
Re[ormátus Teológiai Akadémia egy· 
háztörténész pro[esszora, aki már 
1959·OOn kiadott egy német nyelvii 
munkát, amelyben a magyarországi 
protestantizmus történetét ismertet
~. Munkáját folytatva, nemrégiben 
Jelent meg Der Protestantismus in 
Ungarn 1521-1978 címú hatalmas 
munkájának első kötete a bécsi 
Protestáns Egyhá:(';\Örténeti Intézet 
támogatásával. A tudós SZCI'ZŐ !el
dolgozta 0.7. idóközben megjelent 
magyar (-'$ kiilföldi egyházi és világi 
sUlltirodalmat. Az elsó kötet , mc.ly 
az 1521-1715 közötti idöszakot is
merteti, több mint kétszerese a ko
rá.bban megjelent munkájának. 

Munkájában hangsúlyoua Bullinger 
hatásflt a kialakuló magyar kálvinlz
musnl,. Az út Gen1be és Kálvin Já-

II UN1TÁIlltJ8 iLET 

Igen értékesnek tartjuk a közel 
70 oldalas bibliográfiát, mely a ha
zai és a külföldi olvas6nak egy
aránt jó szolgálatot tesz a tovább
jutáshoz. 

A szeTZÓ l'Ólu.nk, unitáriusokról 
röviden, de objektiven emlékezett 
meg. 

Bethlen Gábor kiállitás 
A budapesti Református Róday 

Kollégium megalakulásának eIsó év
fordulója alkalmáb61 Bethlen Gábol' 
vlÍlasztott magyal' kil'óly és erdélyi 
fejedelem s~ületésének 400 éves év
fordulója alkalma ból nívós emlék
ünnepélyt és anyagában gazdag ki
allitást rendezett február 8-án. A 
kiállítást rendezte és megnyitotta dr. 
BoHlIón János lelkész, rőszerkesztó. 
Az emlékUnnepély dr. Tóth Károly 
püspök zá.r6beszédével ért véget. 

1980. februar 25-28. napJUln Hol· 
landi ában, az Utrechttól nem messze 
fekvó Dl"iebergenben tartotta első 
ülését az Eur6pai Okumenikus In
formációs Munkaközösség új Végre
hajtó Bizottsága, amelyet a Munka
közösség 1979 ösren, magyarorszagi 
gyűlésén választott. Az ülésen Ma
gyarországról dr. Aranyos Zoltán 
zsinati tanácsos, II Munkaközösség 
ügyvezetö elnöke vett részt. 

Dl'. Aranyos Zoltán ezt követóen 
Bensheimban (NSZK) február 28. és 
március I . között réstt vett a 24. 
Európai Felekezettudományi Intézet 
gyiilésén, melynek ló témája: "A~ 
európai teológia". 



• 

• 

Forgách Ferenc: 

Emlékirat Magyarország állapotáról 
A Szépirodalmi Könyvkiad~ gondozós~ban ~077:.ben 

jeleni meg a .. Humanista tOI·ténetfl"Ók dmu kotet, 
amelyik néhány X V-XVl. századbeli sze~ző Itltinu~ 
írl magym'ra fordított, huzal vonatkozásu, korabeli 
tö;lénelj munkáját vagy annak egy részét tartalmaz
za, A mu nkák válogutását, a szöveggondozást és il 
jegyzetkés7.Ílést Kulcsár Péter végezte. Ez ulkalommal 
a kötetben található munkák közül Forgách Ferenc· 
nek Emlékirat Magyaror~zág állapotár61" eimű, 472 
lap "terjedelmü muvéről kívánunk megemlékezni. 
Magyarra fordltoHa Borzsák Is ! u!ÍlI. A munkát 1st
vánffy Miklós és Forgách Simon korabeJj jegyzetei 
egészítik ki. 

A forráskiadványnak számit6, XVI . században írt mű 
Sz.apoJ,yai János, (f . János király) halálától (1 540) 
Báthori István erdélyi rejedelemmé megválasztás:l 
utáni Időkig, (kb 1572-'ig) tartó korszak történetét öle
li fel. Különö~en a mú utolsó három fejezetében, 
{XX -XXII. könyv) rosszindulatú beállításban, több
S7.Ör szerepelnek az erdélyi Ariánusok, (unitáriusokI és 
János Zsigmond, az unitáLius hitre tért erdélyi feje
delem és választott magyat· király (II. J ános) . 

A szerző Forgách Ferenc Budán született 1530 körül. 
Apja protestáns volt, de 61550-ben mAr katoliku~ . 
1557-t61 kilenc évig névleg váradi püspök. Ekkor még 
Habsburg-párti. 1568-ban azonban János Zsigmond ol
dalára áll. Atállásának val6színíl oka: abban a re
ményben való csalódása, hogy a Habsburgok megvé
dik Magyarország függetlenségét. Ezentúl - munka: 
jából megállapíthatóan - az erdélyi fejedelem~ég ön
nll6ságát úgy-ahogy mégis b iztosít6 török barát poli
tika híve, de egyben hithű katolikus. 1571-ben Erdély 
kancellárja. Padovában halt meg 1577-ben. 

Forgáchot forrásmunkája szereplőinek jellemzésében 
részben a Habsburgokkal meghasonlott politikai ál
lás(oglalása, részben katolikus volta befolyásolják. Az 
erdélyi árlánu~okra, (unitáriusokl'a és. J ános Zsig· 
mondru) vonatkozó rosszindulatú állításait, a művé
ből ~jmutathat6 ellentmondásokkal, részben maga. a 
szerzo, részben 400 éves múJtunk cáfolju meg. A 
marxisla történetírasnak a fentiekkel kapcsolatos 
és Forgácht61 eltérő véleményét a válogató és jegy_ 
zetkészít6 K ulcsár Péter L·Őgzíti. 

FOl"gach adatainak pontatlanságára egyébként jellem
ző, hogy István1!lI Miklós 90, Forgách- Simon pedig 
69 esetben egészítik ki , illetve helyesbíti k Forgách 
Ferenc adatuit. 

"'.'-z erdélyi á r iánusokat (unitáriusokat), llletve János 
ZsLgmondot Forgách Igy jellemzi: 

(157 1) ".Január eu,ején u király orsr.ággyűlés tartaSfl 
végett Székelyvásárhely (Marosvás.'lrhely) városába uta_ 
1.?tt. lit kőzügyek közül a szokásos ad6kjvetésen kí
v~l. nem végeztek semmit. A vallás dolgában sokat 
Vll:ázt~. Azt .követelle, hogy e ljárhasson azok ellen, 
akik uz arlamzmust káromolni merészlik; .. .vitákat 
r~deztek lehát a székesegyházban, amelyeken az 
arlanusok . . . lehetetlen és borzalmas dolgokat adtak 
~lŐ ti s~enlháromságr61 ... A királyerőteljesen he-
~e~ll ... lstenlelenségüket senki sem tudná eloozám. 

lalm, ... ':I.e~ .fogudják el az evangéliumot, sőt el 
ukarnák lorŐlm, ... a bibliát csak gonosz szándékkal 
(orgatják, ". nem élnek a sakramentumokkal nem 
a keresztséggel, nem az úrvacsorával." (979-980)' 

(Izabel1a királyné) ..... fiát gyalázatosan nevelte." 
(98l) " .. .Igy aztán gyerekek, majd hitvány lengyel 
e lt.tberek túrsasát::ában nevelkedett fel , és élete VÉ
géig olyan maradi, ... 3 kőnnyelmüséget, tudallansa
Ilot, részegeskedést szívta magába ... " (982) "Külön-
b~n I!! melankóHkus al kal volt ... egész nupokat töl. 
tÖl.t Olve, miközben u szemét ... egy helyre itányí-
~tta; .u hl\7.on belÜl :sQm járkált, ... Istent vagy is
I ~nl dolgokat egész betegsége a latt egyszer sem cm
ltettc ,., minden istenfélelemt61 elrugaszkodott (fl\. 

be.rcknevelték igy, hogy (Innál könnyebben meg
nyerhessék az arlani;:musnak:" (984) 

Mindezeket ~egcá!olj.n Forgách Ferenc, amikor más
hol igy ir: "Mikor a 1<lrályné a fiával együtt György 
és Ferdinánd vezérei a megbeszélt napon Felvincen 
öss~gya1tek, a királYné (Izabella) Igy szóll: ... Téged 
s7-?hllllak .. Jóságos nagy isten, árvák védelmC't:öjc ... 
Blzván bizom abban, hogy te, aki az igam'kat soha 
el nem ~gy<KI, (iammal egyt.itt mcg".édc!mezel.'· (:'178_ 
579). MaJd később: "Ily szerencsés kezdet után Janos 
kalOn..uágot toboroztatott. ... De akkor ve-drek :ilt~i 
viselt hadat, most pedig s7.A.mlélyC'Sen ott volt, és ncm
csak vezémek, hanem katonának is m<!g{elelt. ... Ha
sonló bátorsdggal és gyors..1sligga\ foglalta el Bátor és 
Szentmárton várát is ... Atya várát meghbdoltatta 
... ~ napon n~ ~ónek látszott, ... hanem megleli 
[ét'CI hadvezél"l kepességelvel tündöklött: ' (814) 
" ... egyeUen kedvtelése a vadászat voll ... " (984) 

A válogató és szövcggondozó Ku/uár Péternek a 
marxista történetiráson alapuló véleménye CI köve f
kező: 

"János Zsigmond helytelen neveltetéséről itt _ és 
fÖleg :n.J.ább - Forg,{lch súlyos kritikája éppen nem 
helYtálló; nyolc nyelven beszélt, a korabeli ncmes
if júhoz illő foglalatosságokban (lov"lI.glás, kardforga
tás stb.) kivflJó volt, szerette a művészeteket. a tudo
mányokat, vaBási ügyekben szokatlan türelmet tanú
sított." (1132) "Az az értékelés, anUt szerzőnk János 
Zsigmondr61 és uraJkodásár61 ad, hamls és rosszindu
latú; A fejedelem neveltetéSéről, müveltségéröl mar 
szóltunk. Politikai tekinteLben kiváló érdeme iL vi
swnylag független Erdély meg teremtése; u csásdL'j 
támadásokat rendre visszaveL1.e, a törökkel e!ismer
tette az ország önállóságát. Szorgalmuzta u vallás
szabadságot, a törvénykezés nyelvét magyarra tette." 
(1147) A műben János Zsigmond elleni három oL'gyil
kossági kísérlet.r6l is szó van, amelyeket azonban sem 
Istviinffy, sem Forgács Simon nem erosít meg, (720, 
761, 771 , 817) Megjegyezzük. hogy FOl'gách Ferencnek 
u székelyekr61 sincs jó véleménye. (999) Dávid Ferenc
ről, egyházalupít6 püspökünkről semmit sem tud, sem 
ír. 

Forgách idézett művében megállapltja, hogy János 
Zsigmond az 1571 jan. 1- 14·ig tw.1ott marosvásárhe
lyi (székelyvásárhelyi) országgyűlés után - mely or
szággyűlesen ilZ unitónus vallást ismételten bevett 
vallássá nyilvánították két h6napra, 1571. márc. 
H-én halt meg. 

Dr. Kálnoki-Kis Géza 

A lIILV En SU!\11 REMONSTRANS TEMI'LOI\-I 
Az úras~ lal p. el őtt p iis pökünk és Fockewa Andreae 

remons tráns letkész 
1979. november 18. 
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A hit gályarabjai 
Szabálytalan jegyzet a kolozsváriakról 

tolt előadások mellé a két Sütő-da.- ~.~ .• ~~[~ ',b:;~ 
, 

Egyszer egy kUHőldi diák me~
tolem hogy a magya r 

~~C:te mtért ~ipelik a váUukon 
és az emberiség soniának 

rab kolozsvári vúltouHa? tn ugy la- 175 eves korában láUuk 
láltam, hogy a Csillag a máglyán ed- a koto~vári. ta rsulatot. 19611 
dig.i legteljesebb értelmcz.ésenek le- út." . sokat fialalodtak ezt 

népa~ problémáit? Hirtelenében 
mazsas ~ ,__ es--.em-

. tol1. jobb v~" '-"', 
rn;rn 1::ait akkor egy köz.szái.on (o.~
mÓn\!ICC sugallt. Eloveuem negy kur· bözö cimletú magyar bankJeS!.et, 
:'sn elmondt.arl!. hogy . törtenelmun~ 
rajtuk sz.ereplo nagyJau. vagy ~elcve 
nen meg.sütöUék, vagy számuzet~
ben haltak. meg bukott szabadsag
haeC utan, vagy éppenséggel ot.t es
tek el a harc mezején. 

hettem tanúja. Az Irou s7.Öveg li- bebizonyitoua minden velUk tÓltön 
ra~ágának bizonyos kárára, Harag este. Erősen reméljük. az. utóbbi 
GIIÖTglI két összeférhetetlen idealő- években egyre gazdagodó magyar
gJa.! felloSás panorlunáJát adja. Fel- román u.inházi kapcsolatok lehetO
tétlen elismeré;t érdemel azért, h ogy vé teszik, hogy gyakrabban láthas-
nem romantikusan értel- suk őket. 

Sütő három clarnbjával . k.a~!at
ban (melyet egy esztencS:e>e mar osz
sze!üggó trilógiaként Játsz.an~k a 
koloz.sváriak) ugY-<lAcsak ~gkerdez::
hetne egy sU!rencsésebb történelm.u 
országból érkezett kritiku ~, .h~ ini : 
\"I~.gre irt történetfi!OW[1a1 koltésu 
drámakölternenyekel, hiszen azok 
Goethe és Ibsen korában is csak 
keveseket erdekeltek. Isten ments. 
bog)' az író helyett válaszol~unk er
re a kérdésre. Csak egy pllla~~ 
a mi Illyésünk. számos darablara 
gondolunk, majd képzeletbes;. .[ölrn1:l
tatunk a Vigsúnház roskadaslg z.su
foll karz,auira, félenken megjegyez
ve. hogy ugy látszik. a tör~é~elem 
és az ember viszonyának Suto vá
lasztotta három \'altozata a mai ma
g)"ar nézőnek elegendÖ gondolati 
táplálékot nyUjt. 

A jog és: a szabadság, az ö nkény
uralom és a jogtiprás összefüggéseit 
elemzö Egy lócsiszár virágvasárnap
jára ezUttal nem jutottam e l. Annál 
nagyobb öröm vol\ a Csillag a mág
lyán. és a Káin és Abel, hiszen a 
közelmúltban a két darabot mar 
sza.mos magyar valtozatban és .,sz.é
kelyűl" is lathatta a mag)·ar kÖ7..Ön
ség. nála a sepsziszentgyörgyiek 
\'endégjátékainak. 

Kezdjük kivételesen a !t'ket.eleves
sel: az általános [OITÓ (ogadtatásel
lenére, miért adtak hangot számo
san biVlnyos esal6dásuknak? Tagad
hatatlan. hogy a büfében • .a. dohán)"
lÓban, az; előadás utáni beszélgeté
sekben SUt esett a színpadi beszéd 
hibáiról, a szinész! játékstilus Z.lva· 
ró sokfeleségér61 és más kérdések
ról ls. 

máglyán két rő
IÁrdnd Kálvin ja 

egyetlen tömbböl 
Jellemében nincs 

sem rezdlil 
feje fölön II 

cinkosan ösz.-
inkvizici6-

Szervet je szándé-
Ha nem az. 

gazembert, és 
nem politikust láthat.-
nánk l ' Hejja ugyanakkor 
eleg fajsulyos ahhoz, hogy ne vál
jék a politika fogaskerekei közé te
\'edt chaplini figurává. Különösen 
!elejthetetlen a Szervét.--ügy tárgya
lásának szinpadi megoldása, amikor 
a két tábor egyszerre a hit giilya
rabjává válik, 5 reménytelenü! igyf'k_ 
s~k a reformáció egyaz.on hajójában 
ellentétes célok relé. 

A Káin és Abel kolozsvari előadá
sának rendezői megközelltése for
ditottja a trilógia középsó darab
jáénak. Mig a Csillag a máglyán 
drámai és főleg szinpadi lehetősé
geit. céljának megfelelóen Harag 
György takaréklángon ,Jőzte meg". 
a Káin-darabot hatalmas szinpadi 
latomásokkal erősítette fel. Valósa
gos Sinai kósivatagba telepítette az. 
el56 ember családját.. Hogy itt ncm 
habszivacs sziklák között folyik a 
játék, arra akkor hökkenünk. ami
kor az elsó elrepülő kő döngve csa
pódik a desz.kákra. Ettől kezdve va
lami félelmetes. 6svilági szilajság 
költözik a szinpadra. ts - valljuk 
meg - erre igen nagy szükség is 
van. Mert II Káin és Abel gondola
tainak minden nagyszCnházi szinp.-ad 
túldimenzionált. Nincs annYi cse
lekvés.. hogy az óriás teret be lehes
sen játszani. Rá.adlÍSul Harag egy 
tüllfOggönyt ls ereszt a színpad elé, 
s azon át tekinthetünk az. Idő fene
kellen kutjAba. Láthatjuk al'. els6 
emberi d rámát. S:w.mos renderol 
gondolat érdemel említést. Nagy
sU!ru. és kQli:inöscn nz. erkély ma
gascágár61 letekintve iIluziókelt6 
látvány a tengerPlln..1 hullámverés. 
Ennek mornJa kiséri Káin érdes 
uerelmi vaUomA.sát Arabellának. De 
bánnIlyen szép volt a buwtábl;). 
poétikusan rélelmetes a zivatar. 
nem hallgathatom el. hogy nem 
tudtam úgy együtt lépni. e$Yütt 
10ktclnl a dn'imflval, mint a Pllulay 
Ede utcában. ahol ti $epszI51.entgyör
gylek adták el6 !liv .. ly 6ss1.el cg)"á1-
talnn n(,.'ITI nagyszabásu rendezés.bcn. 
l>zi ntoc S1.obahangon. E:r. a vlllób.-an 
felUlmú lhatntlan nngyu.[nhli7J ren· 
dezés kellett ahhoz, hogy meggyó-

Erősen hiszem, hogy ezeknek a 
csalódUsoknak a kö~ oka nagy 
részt az, hogy hiede.lmek.. valóságos 
mítoszok élnek közötUink minden
ról, ami erdélyi. Ezek a képzetek 
oem új keletúek. elég fellapozni Ka
zinayt vagy J ókalt, hogy ezt Iá$
Juk. Att minden gimnazista megta- . 
n.ulta, hogy n magyar nyelvú nín
jál6ws K()lolSVáron született. Azóta 
ml törtent. milyenek a mai állapo
tok, aITÓl Inkább esak mendemon
dák keringenek. Úgy lá"zlk. Ismét 
beigazolódott. hogy minden Isme
re'llen dolgot másnak képzelünk. 
mint amilyen CI valóságban. 

MésiJ, hQKY8n lOrolt 870 eddig 1(,-

H UNITA.JUS eLl~l' 

Köröspalaki KI.ss Sándor 

ÁTHOSZ 
Hapcsányi László könyve 

1963-ban volt ezer étle annak, 
hogl/ megalakult oz orlOtUn: szerze
teskolostor azon a Jőldnl/elven. 
nulll Theuzalonikitöl dél-déJkeleu 
iTlinllban nl{Úlik az Egri·tengerbe s 
a minek a cégén több mint kiw:er 
méU'rre magasodik lől az Athou 
CSUCIO. A telsziget névadó;a o görög 
mHológiából ismert g;.gd.$!; Zewz 
föistcn. mérgében boritono ra a 
sziklatömeget. Am, oki ma ant ik te
gendakérc és emlékekért, nem pe
dig a bizánci kultúra megi.'Jmerésé
érC uta.ma Ath=ro. azt nVilcan bo
'lond nak néznék. é, be .sem enged
nek o hatósagok. al..;k külön pén 
zért odnak külón engedéllIt - úgll 
Mvezett diOmonitriont - oz oda:.a
rdndokolni szándékozó tirfiaknak. 
N6knek a bejárás ma b tilos a giS-
rÖ(lkeleti egyhaznak ebbe oz auto
nomiát e!t;ezö aszkéta-köztdrrasdgá
ba ahol ma körülbelül kétszdzan 
él~ek, hur- kolostor fennhatósága 
alan, szerzetesek. ca gllil kalUUJIerek. 

A nótilalcrrn természetes lIelejór6-
ja a:- őnként valasztot! remeU'~let
Mk. amit luiroms=dzharminchdrom 
négyzelkilométeren folvtalnak a -
l:ü lőnben föleg erdókitermeléssel 
foglalkozó uigetlakók. A róluk szó
ló kiket négyszá.:: oldolos. po.::or 1..;
dliitdstl mt! szer!óJe. Rapeslinl/'Í 
lOrrJó nem utikönIIV megirá.sára 
törekedett hanem - reszben o jó-, . . . 
kalau: Berki Feri:- tudósl ,egltsege
vel _ O! orthod~ valw fó kérdé
seiben iglUlt el. 

Régebbi könyveiben - példaul 
b/bllal beszélgetéu/bcn - minde-
nll'kelöH az érdek/ödo. múvelt lai
kus szerepében. képc/.!elt bennűnket; 
a klSzörutget. Most a tanít6k köte 
leper!. és gond05kodik arr61. hogv 
calCl$!tott targlfa éppollf érdekes le: 
Ullen. mint neki. amikor foglalkOZ?1 
ke!deU ce/e. Mindebból eouértelmu
cn következik. nu!gl.! kimondom: a.= 
Af/IQI-:: klemelked6 müve i.!mereuer
Jeu.6 irodalmunknak. (GondolatJ 
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Lukács József hamburgi levele 
A Vildl1os.aa c7..idei e1s6 suimá~ 

b.'l.n olvastuk. hogy ri hamburgi ma
GYar kulturális hetek kerctéb1!o K a
tolikus keresztények Magynrorszn
s on" c. illést tartottak. A ka tolikus 
egyház és II magyar állam dinlógusá
ról Dorolllba ll Károly, a Vigilia fó
szerkesztője tarton elŐ:ldást. NI/iri Ta
más. a budapesti H iUu domónyi Aka
démia professzora pedig ':IZ (' \'ange
Iimcló lehetóségéröl atlott tájékoz
tatást. Tomka Miklós slDClológus a 
magyarors7 .. 'Ígi s~lnlluriz:icló helyze
Ién')!' adott képel, fl vitAbnn Lukács 
József egyetemi tanár. a Vil:igos
ság röszerkesztóje és Walter Kern 
innsbrucki jezsuita professwr szóltak 
a kel'l~szt.énrek és marxisták dinl6· 
gusának lehel.ÖségeirÖI. 

Lukács Jó;:sef " Merre tar~ II nyu
gatnémet katolikus püspöki 'kar" c. 
hamburgi !e\'clébó! Idézzük 11 kö
vetkezö két megjegyzést : 

- He inrich Böll hawanegy éves 
korában feleség,kel, Annemarie asr.
szonnynl együtt .. hosszas megfonto
lás után" kilépett fl katolikus egy
házból - kör.li a Spiegel. A 

F ra nk!lI rwr Rundschau hozzálesti ; 
rl\U8Il a kilépés formálisan már négy 
é\'e mestöl16nt. de Bilit most turtJa. 
Idös7.erúnck, hog)' e lhat:lro7A;sát 
1t)'i1 .... ánOS-'ln is megokolja. A s7.avak 
élesek és kcseniek: ti német katoli
cizmus a lehelÓ legintelU.Ívebben a r
tu töreks7.!k. "ami t restaUTációna.k 
never.ünk'·. es: .. EloCk a tipusok -
püspökökroe gondolok - mindenün 
felbukkannak. ahol c~k valami re
akciós dolog történik", A Nobel-dl
jas irónak .. hányingere tamad". ha 
m~t tap.'1sztaJja. hogy Habsbul'j:: Ottó 
CSU -szerepléselt .. püspökök vagy bí
borosok raja veszi kÖI·ü1." 

A Kü ng-üYII fejleményeinek is
mel'leté!i.e után idéz egy német. na
pllapból: 

- A Süddeutsche Zeitung él'le
sillése szerint az Ugy tovább gyü
rÜ7Jk, Jean Cal/ot, a vatikáni rádió 
kommenütor.\ Küngöt - két ha
sonló CeUogasu holland kollégójával 
Schillebeeckx-s7oC.J és Schoonenberg
gel egyetemben. "az áriánizmushoz 
közeldlló nézeteik miatt" eretnek
gyanúsakna k minősitette . 

Az iszlám irányzat az NSZK-ban 
Az NSZK-ban a muzulmánok kö

vetelik vallási szel"\'e7.ctük állami el
Ismerését egyMZi adó behajtásl jog
gal. A német szakszervezetek attól 
félnek, hogy al; 1,4 millió mU7.ulmán 
- ebböl több mint 1.1 millió török 
és 1200 német - , akik csak II Ko
rán suráit rogadjak el, .,államot al
kotnak. ma jd a z államban". 

Az áhítatos megujulás képviselő
jének mindenekelőtt a Süleymanci
lur-mozgalom tekinti magat, El; a 
- TÖrökországban betiltott - s7oCk
ta a nagy keresztény felekezetekkel 
és a 'lSidó kultusz.közösséggel [Il; :i1-
Iam S7oCmpontjából jogilag egyenlő 
vé akar válni. Ehher. csatlakozik a 
kon7oCrvatív Nurdschuluk vallási 
csoport is, amely :l. Kalifa-l'endszer
hez való Viss7.atél·ést követeli, to
vábbá a 120 OOO lélekszámu jugo
s7Jáv muzulmán is. 

Al; NSZK-ban sokfelé van mecset
je és imaháza - összesen 133 val
lási közösseg és 160 imahál; - a 

Sülcyman-mozgalomnnk, Ha Török
o rszágban egy á.lJ.am.i tisztviselő SÜ
!eyman H ilmi Tunahan (l888-J959) 
tanait hil-det i, az "repül" - a török 
I'IIdikális intézkedés szerint , Ez a 
SZlekta a Koránon kivül más tör
vért".·könyvet nem Ismer el. A nók 
csupán a Korán 6236 verset olvas
hatják, és a latin abc használatát is 
ismét meg fogják tiltani. 

Er. a közösség, amely p.'lpÍlX)fl a 
swbad demokraUkus alapl'cndhez 
tartoz.ónak vallja magát, azt akar
ja. hogy eszakrajna~WEstfáHa elis
merje mint közjogi testületet... Ez/tI 
tal al; elismert muzulmánok il két 
legnagyobb keresztény feleke7oC1 
mellett,. a harrn.'ldik legnagyobb 
vallás} kö;o:össég lennének. Ebben az 
esetben a muzulmánok ,.sajá t adóz
tatnsi rendszerük alapján" egyhóz! 
adót vethetnének ki. és azt az állami 
adóhivatalnoknak kellene bchajta
nlu. 

Némelböl : Nad ler Alice 

Teológiai kérdések marxista értelmezése 
Poór Józse! debreceni egyetemi 

professzor doktori él1ekezésének 
nyilvános vitája, n mnrxista-keresz
lény p:\rbeszéd jelentős halal'köve 
hazánkban. 

A Tudományos Minősítő Bizottság 
d r. F'ukász György 7oCnemúvé!;zeti 

.. Miskolai professzor elnöklete mel
lett ülesezett, Tagjai volt<l.k mint op
ponensek : dr. K ÓII\lIl I swóu debr~
eenl egyetemi rektor. dr, LI/kdcs Jó. 
~,e! akadémikus, II Világosság fó
szerkes;:töje, Jórll Sándor pécsi 
egyelCml docens és Balló hrvfÍlI. 
az AlIami Eg~'házügyl Hlvntnl ny, 

elnökhelyettese. Abenyujtotl disz
szel'táció témája: A XX. szd.::adi 
protest fÍlIs teológia f 6bb iMIIIIZalai. 
kiilönös tekintettel II magyarországi 
szolgólat leológiá ra , A Tudományos 
Minősítő Bizottság P OÓr JÓ::.se! dok
tori értekezését a lesmagas:lbb pont 
szammal értékelte es (ogadla el. 

A nyilvános vitábnn felszólalt dr, 
Ja"oUII I mre debl'cccni rdol'llll\tuS 
wologini akadémiai tanár és Hajdu 
Péft'T blld:!pesti l'Crormátus lelkés;z. 

Orvendenénk. ha II tnnulm!'iny mi
nel elóbb nyomtntúsb:Hl is megje
lenne. 

HíREK 

A I'etlm IIidiób .... kOz\'e1lle\\ ,c.tor m!l _ 
ItU \·tll.lhos félórlln mán: "'én 
L.rnkE'lI IU"óntul d r. sem'lIllI Kló .... a d~b
rec:enl re.!onn.6.l\lS ti!Oló&J,aI. ::Ikadém'
prot,.uora IUnkl.te az iget. 

Ken yai napló elmen I!rdc.kes és l::Inlll_ 
_Aia. könyv Jc.lem m~ d r, Pd ' :,or J d_ 
noand lolldból, ald lérjé\'e\ C!lyU.tt ih'e-
ket IOltött Kenyli.baII, IIlIOI m 1n4k<!'tlen 
lIS ouanJ JH'oten~ akadém.lán ! :onlIOl.
tak. Ka~tó " PTotest4nl Köny\'<esbo!I _ 
b::ln. 11 m 70 - n, 

IJr. Da n kó LU" ló, a Komal P:I))II.I i'OI~
K~'lU' lnl&el Iluga lÓja, c.skü t leli. :'ola_ 
g)'lU' NépkOztllrsas.f.1 alkolmllnyllora, AlI 
esküt&elnel jelen \'011 ~lIkl6s Imn' Q.llam
Ulkár. az AIIami Eg~'h6LUgyl Hk'.lal 0:1. 
nöke 6 d r, IJJIlS J óZSe! kllloe:s.1 tnO:k, 
o .. D::Inkó e I l!Iz\ t'ben dr, D::Igl l-'t\':im 
k6\'c.lI, akii nemrégIben lU. bt.tc.rgoml fl\
cgyh.hmC!lYC lK'lIéd pUspÖké\'é nc.Vttell kl 
a pá))ll., és aki munk!S!If,gál Ulld.peJ! 
ntkhc.llyel foiJa ellátnI. 

,\ b lld"p~11 e \'1IllJ:e llkus leol6J"lal aka
démia hallgMól IcveJel Intét,lc.k LOrd 
KlUanlnhot., a Nc.mzetkőz.1 Olimpiai B I
::Ol~ elnökéhez, és uhakol.lak a "),;Il, 
nyári olimpiai Já tékok bojkoltj" eLIelI, 
Or6n'mc.l \'c\lék II hin. hogy II NOS ls 
álIdsl fogl al! a nyári ollmplD.l Ját~ok
nak Mo.: kL'dball \ 'a1ó megnmdc~e md
lett. 

Dr. SemplC'~· I..Ji..osLI6 budapesti 'haU.
nos éf'Sekl heLYIIlrIó. bllda~1 pitbIinos 
hO$SZÜ szenvedés lltán elhuny t. Emléke
:teltl ml ls kegyeleltd mcgOr luiik. 

K omlós AII1I11 , a Rc.formálusok Lapj a 
fclcl Ol! szerkcszll\-h c.l}·et l<.'Sét blzla mCIl 
aZ Okllmenlkll5 TanAcs a lenli kl!zpon\ 
sajt ótudósitó i leladalok e1l61á$ti\'al. 

A !l enő felsubadulUának Sl. ""fordu
lója Illknlm:lból a M~yar I l raellclk Or
szágos K épvlsc.lete és II lludapestl 11\1-
község kOlfon\1 hdyet.ell 1'.1 az emltk
tá blá k on. EK)'lll1én& klfeJezesé\'e. k i
\'lInjuk: ISten adjon o:n~·hU1elcl a l "ldók 
<:ti,'ében. 
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Külf ö ld i h i r e it 

" G.n.'Ua" Unl ... r'." IHO. m'. ,,,,,uArI 
An,~I»I" vern"" NIch Ol' lrJk ..... K - aki 
~I vett " bU'h'pejllI ",. " d~\'I. 1 ulnn-

k _ besd m oJó t iri "Thc ~ plrll ot 
:f~\~d u" ...... fntllrles l AII'I'" 0 4\-ld Sl~l1c· 
nU, .~lIlnd()k mlllUln l~ ~I. 

J\ .. ,,,,An ihI nl'1"" ' ''.\: " Il)'h h ha" tI~ cln,,\' \ 
'l' d'ő hnl h ÓI'"11J'bllll 4S plll)<)l nemci
~('k e. Il templo m ot ",,"Ulflll ' nk. Il1e\v" 
epUcUck. "'It olln." II,1 .'m ,InIlU IInl lUl'~'fr! enlcl
IC rel ~l ll"At /I N~mrl s •. öv etll~ .. 1 l~ö •. U\,,"" 
s"dll k~1 leS""liIyobb ('1I~' hhAnbk "C"lettl 
nCI1't'I~ lMIIC. ~klk cUto' h t'k II,. 1980 n yn
.,,, M,)!Il:ln'lIbnn Inr\lllldó OUml)l<. boj
k OU'I ~~d , . A n yllnlkNlI lOI JO~cPh Hörr
n~r IJlbO ........ ,,,lili 1\ knloUkn.q 1)(I<\1l1k
klld k"nlel'l, ,\('I •• (' Inbk " I>K Ed,,,,,'d [ .Qh
MI pU~pOk min! ,'r. ""m\J:~lh",' 1 "C{OI'",I\
IU~ ~yh'uk lIIuAc.llnnk e lnöke teul'. 
hllnll~tll)'OJ"'''. hVII :.' u ollnll>l ,,1 J,lItko
kM ,)"IU lkAI konlllkl\t~ok nem r.nvllr h p\
JA k . 

SI.fld lI unk~ l'II.tOI1)'nnk . IIklnl'k nul r 
több ""nASlör\~neH , '(",atkollb,\ kll n~'\''' 
J C\~nt 1ll~1: n~nl~1 ")'eh'~,, .. Glnol}{,n und 
W l$Sc"" (lIInni ~ ... tudni) elmcn lU klln)'
,,1'1 (r t, IImelyct n Wdl IInt SOn ntftll dnul 
nl!ml'l jlrOI\"l1Ans h~1U"pban ~ to .'rl'h::< 
~rl$ll'n\Un, dmú hll"1 ..zemll!bcn el'<llltn 
n'<'I!k r ltldl lllk , 

Il r. t::u . cnr " h'kclI ll l. nmerlklOl 111\1111-
rus unl\·rn.USllO f',IIyhlh: \'ezetÓJt. tlOn A
I"IIl legutól>b l m~n jeknIe!! t e tt "ITÓl. 
hOJt)' /I kütnnbll~ó lI)'mekC~l'Iek m~lá-
10g:U ... ,1 e. OLI "".1"11 nollltilllt lll t ÖS1,
>'l"kötJ a r. lUetó qlro..blln & k&'n)' l-kt n 
.. 16 nt"'e~"telebb ullltArtu~ , 'UllAl . 'r.cml!
Iy,'k 11Iet:IAlullali, A,·al . 1. t'lutobbL wa· 
ah ln,tOnb An löM"nl ltit o, .. u\~n IIlk.ln"h·,l 
m"IIIAlot.u. a \'.11'0/0 n~cr poljulrmMle
,"" , Mnrion UafT)'I. ilki n fővAros h'/ln:l
,)'obl> u n iUriM f. :--i1lek e7.et"nek rend I!'! 
l'$.lll. 

S,,\· .... ,,~ bclJ~ bll .......... u lÓ(l~1I1 IJn,x.-I!<."I 
crsek~l'c II . J Ano. 1'''-1 p,p,~ G odfrl ... "C1 
DoIIl"tl. &.ntwel'\X'lni pthllUklH ~Ve'l.\~ kl. 
Suen"1l$ bf\lorr4 Jetcnl6.1 UC.~pcl JlI l ' 
lI,Q1t • n . ''Illtkll. .. t Uhllllun. 

1I ..... '\>~ n IQrtQIIU .!rlckou.lel~1 II 
~~e'" f.)"Or,~· I ~,yhhkO\'. tle<:~mb<.!r 
I~n. t:IGadlht lI.rlOlt dr. Knv"-es 
pU~pIIk . 

IIh)" .. ",\>. II pd I:ltk k Olol.wAr! .taéd
Iclkkr.t n""elle kl tlr. 1(0\" "" lAJa. pil~
P6k \"I!n<\eO lCl kb~nek , 

UI UNITAKJ US e LE'r 

tdkb7. O"fordbnn Innulólt\r8n v"lt pU.' 
IlOk Unknek. IObb jele~ lIIurlll n1Urt On ell 
~. ' rodult>mtol.lM~nc tl m un klll IrI: ltll ulObb 
<,Inöka ,,<.>ll nl IInllol unllt\rlu~ l örl~nctl 
l~rsullllnak . 

Halottaink 
Az 1979. é l' !lZOlllorli krónik ti j ti

h oz larlozlk, hogy m egemlék e'1,'I,i1nk 
:17.okról It ImloUninkr61 . II k lk ti. Uti 
\ 'Id Fer enc emlékév nag~'ohb terje
t1ehnel Igén y l{i fr:'isai m i aU most 
k a ll lm in lI k m é l16 he lye i hlllllukban: 

S~~I' Gyu "l, aki II lJon \l-Tlullk il:r;, ~7.Ó
"AnY"'8:-- I"l:r;kö~.!gnek mCJ'(lI lnpftAs llló l IcI
ke~ p,'esbltcrké nt velt r~'l.1 n! egyház 
~IN"Uen, 80 ('Vt'8 korllbnn . jAmulrbnll IC
m/lIlUk a z Ujpcstl-TemeIGben . 

O:lm tlkO$ ,,'e~lIc M é\' e!I '" ld . ""tlAn 
1~1\" n 71 éves iK'l:I1I6 r lnd prcsbllerclnkcl. 
nklk mlnd k ctlcn r~~U vellek lll. I\lIIu\\1 
lnkó lclcpl ICI"ploll. I!pil6;l!b~n . J:lnu~rblln 
lI:mCllilk fl 1'M:!'t"rz!ll!b<:tl temelőben . 

J tlllushl'" nemC$8k n llyib7.o ló család. 
hll""m " nQj!yk6utG lllkólnnk ""PI'!< ~e
r et::e 1I.U ln k örill Ve<:!l~en 5'l.CI'/lt/ltt or"o
s". l)r. In,...,h l'li! k OpOfSójá l. kl ~I (" 'c
s e n 11I''OZOI~ körUnkl/ől. 1Uvn l:l.~lI meHell 
rllsmert kOI:lI Ól1lonk~1 "~zcu II k o pj" 
fIIk lelrAsáVIII. t 6MénclUk lelkullltll~II""1 
é~ g)·'lJtl!5é\·el. 

( ~ " '"=11 J dnOI bud<l/.le~1I 1~'I"",1rt, ~II 
~6=1 k6rilOIlIOII:goto ,'''. , <ll'''''1 .:dhl j,.
lenlo!,<il bN . :) 

I)r. Cyr"II""Y .' r,,:I.<I nylrí'.I' h lh l f\lI
nM"/{~"ésr. 160rvGll. egyh",",1 1",.4 .. _.1'1 .. -
' '''nCk 81. ~'~ben jlln . U_A" trlllll""~ nl .... 
lelen~éllllel I\:lhu")' I . Nl!h:ln." ~"" Iclep l'
d,,1t "" N}'frC'fl'~'h'zAn. nnol n\1lnklllll .... '" 
mec:q.,.. .. tl l'k. I'..~ munk'"'.A! nnly rll ~r-
I l'keltl'k. Teml'lbl'n t"I I!"II'f.~n. le N .'·r .... 
n,rkl'n • t~wl'rck k O.OI I~ "'''. Iel .. n' <,k . 
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