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"Ritka madár a keresztény" 

- Elmélkedés Luther Márton gondolatairól -

RUk4 madár cr. keresztény". Kevesen vannak közöt
W';,k olyanok, akik tudják, hogy mi az igazi keresz
ténlIl szabadság. A többség e !ekinte~ben a ~cmély 
szerInti szabadságra gondol, és nem tudja, hogy CL ke-
1'cszténlli szabadság cr. letklfsmeTet és cr. lélek szabad
sága és hOOL! még azok által tem lehetünk igazán 
azzá: Ha meg akarsz tisztulni, akkor fel keU ismer
ned, hogy csakis Jézu" KTlsztus át~al lehetsz igazán 
iidvözültté, az b'ted a keresztfán kiontott vére dlrol. 
Ez tesz téged szaooddá. A Mózes törvénye, cr. császá
ré, vagy egyebek nem. Amikor ezt prédikálom, ko
rantsem azt alwrom mondani, hoOll ne engedelmes
kedjünk elöljáróinkfl4k. és ne adjuk meg nekik, ami 
;CiT, mivel cr. kereszlénVí szabadság nem cr. testre, a 
külső dolgokra voootkozik, hanem a lélekre. - Idé· 
zet Luther Marton 1526. notIember 25·i prédikációjá.
ból. 

"FurcS4 madár a keresztény" - gondolja nehány 
kOrto.TSUnk, aki magát okosnak és rendkivül tudomo.
nyosMk képzeli. Luther Márton ezt jobban tudja: 
" Ritka madár a kcresztény". 

Vajos mennyire ritka, amikor Luther idejében egész 
Eur6pa a COrpus Chrlstianum·ot alkotta, s aho! csak 
a zsidók voUak lonák helyzetben, és f714gától érte
tőd6en a törökök veszélyeztették ezt a zárt struktú
rát? Mennyire rltka manapsag, amikor az emberiség
nek 7n4jd egynarmad4 megkeresztett kereszténll? A 
valóban keresztény embernek nélkülözhetetlen tulaj
donsága 4 szabadság. Keresztény ember csak akkor 
s%4oohihet6, na szabad keresztény. Aki érzéseiben és 
cselekedeteiben gt/áva, ktC$inlles, és csupán a törvény 
szerint igazodik, az még nem jutott solokal elobbre 
a kerC$zténnllé válá.tban. A Iza bad ember után meg
fOrdulnak; de amiként Luther mondja, "kevesen van· 
nak közöttünk olyanok, akUe tudják, ho91l mi az igazi 
keresztényi szabacbág". 

Vajon 11'I4{1a Luther tudta-e? AmikOr fenti szavai 
egllik prédtkádójában elh4ngzottak, már egtl jó év 
tett et a p(1r(1lzthábonl óta. Luther a felkelő, majd 
vereséget Izenvedet! paraaztok elleni rendldvül ke· 
ményoongú sZ4ooiool némileg eljáuzotta tekintélyét. 
Ez mind a 1IUJi n.apiQ kihat. Néhány evangélikus ke· 
reszténIl mell' ma il szégllenkezik az álHtólagos reak
ciós hercegi bérenc mi4t1. A paraazthá~u a szabad
sáQgal volt kaPCSOlatO8. A felkeiéI gllőkerei. azonban 
jóva! TéQebbi időre nllúltak vissza. A harc Luthernek 
a kereszténIl embert szabadsóQról hirdetett !anai. ál
tal ujabb él oolllbilag elmél)rilttebb felfogást nyert. 

Vajon nem volt-e igaza néhány pal'(1lztcsoport-nak 
akkor, amikor a Krl.utu! által hirdetett istenhitbeli 
szabadságból pOlitikai, táuadalml és Qazdaaágl követ· 
keztetéleket vont le? A paralztságnak az J525. évi 
márciusi 12 pontja közül a harmadik loti szólt: "Ed
dig az volt a .'Izokás, hogy bennünket olyan egllének
nek tartottak, akiken mea kell könllÖ1ülni azért mert 
Krisztus drága vérével mtndannvlunkat me~áltott, 

mind cl pásztorokat, ml.rnl a legnagyobb urakat kivé~ 
teL nélkül. Ezért az lrasbóL adódik, hogy sz~badok 
vagyunk és szabadok akarunk lenni." 

Ez érthető. A hit kt keH hasson életünk minden te
rületére, mind az cgyéni, mind a társadalmi terület
re. A Krisztus átta.1t szabadsáonak azonban politikai 
robbanóereje is van, miként az ma a felszabaditás 
latin-amerikai teológiájában, vagy a dél·afrikai feke
ték teológiájában megmutatkozik. 

Luther keresztényi szabadságról hirdetett nézetének 
sarkalalos pontja egy alaptétel, ami kevés hell/eslés
re talál, illetve - ha esetleg mégis -, téves oldalról 
talál helyeslésre. Luther már az 1520. évi novemberi 
szabadságiratában hangsúlyozta, hogll "a kereszténJIÍ 
szaoadság bellő, és nem külső dolog". Hiszen II jám
borság és a szabadság, vagll ellentétei, II gonoszság és 
a rabság nem testi, nem küf.!6 dolgok. 

Mit segit az, ha a telt szabad, friss, egészséges, 
eszik, iszik, él ahogyan akar? Vagl/ az ellenkezője: 
mit árt a lé/.eknek az, ha a test rabságban van, be
teg, erőtlen, éhezik, ~zom.ja.zik és szenved, amit nem 
szívesen tesz? E dolQoknak egJlÍke sem hatol a lélekig, 
hOlJy azt felszabadltsa, vaQy rabságba döntse, hogy 
jámborTá vagll gonosszá teglle. 
Később, a paraszthtiborű után 6 évvel, Luther még 

mil/dig ugyallezt a felfogást képviselte: a keresz
tényt szabadság "a lelkiismeret és a lélek szabadsága, 
mivel a keresztényi szabadság/lak nincs köze a testhez 
és a külső v ilághoz, ha.nem a lélekre vonatkozik". E 
szavak hallatára sok minden megfordulhat a fejünk
ben. Ma már 'tud juk, hogll a testet -nem lehet a lélek
tói olya-n szigoT!ian elválasztani, a külsőt a belsőtől, 
hlszen van1lak pszichoszomatikus összefüggések. Meg
fordu! a fejünkben az iS, hogy földünknek milyen 
sok helyén igázza le és zsákmánllolJa ki egvik ember 
a másikat. A magukat keresztényeknek nevező elnyo
mók azt bizonl/gatjók, h091l a kereszténlli szabadság 
a szivnek a: l1glle, tehát semmi köze sincs t!z egllén-
nek és eza/ta! minden embernek a szabadda feilődé-
séhez. 6 d . 

A még oly helyes tanitás is eltorzíthat urva vuz-
szaéiéssel. Azonban tudvalev6, hogll a tljsszaélés nem 
semmisfti mell' a tanítás helllességét. Vajon alaptl!
tően Igaza vall-e Luthernak, még ha a paraszt~áb0Tl!
ban. felke lők elleni dühödt írásaiban messze rollótt u 
a célon ? . ....... által 

Is,en mérhetetlen szeretete JézuI -Kns"' ..... 
megfgértetetl. Hitünkben el/ogadhatjuk, hogll bú,neink 
megbocsáttatnak. tietilnknek jó és végérvénl/es ér
telmét nem nekünk keH megliatároznunk. Ezt m~ 
semmikdppen nenl il tudnánk. Annak értelme n.e1.."iInk 
tiszta jóságból ajándékoztatott. Fogad/uk hát e~. hou,:: 
gondviseltek tlaguunk. Ez vonatkOZik arra r.s~ a 
egészséges, arra is, aki beteg, vonatkozik ugll4n.ul1ll a 
glIengére, mint az életer6sre, az 11gl/eSTe és aZ ügl/et
lenre, a jómódúra és az éhez6re, az ártatlanul eUtil/t-
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f'e, /I rabokra, • tlOllllmlgu orra /I J1ZCMflcsé.sre, aki 
eo" JOUd1lomf)lln I! /hol, mlu~ arra, akf emberi jogai
bon korldtozottlUlk 6r:! TlUlOát. 

lsten 
a 

/1(1 ezt 
n .. világi 
cal/cnMvé ten_ 

mindig uolgótják 
Ls teklnthet6k 

Minden <lddlgl rőr!ene/ml tapasz/alat szerint Lu
therM" Igazat kell adni abban, Ilog" ct jólét és II pol
gárjogok ,nmk! számára 8cm hoznak l6tre 6szhHesé_ 
act embertór$olvClI 8:omOOn é, bIzodIlImat cOli bl
zonlfCGlan Jővt)ben. Bizalmatlanoknak kelf lennünk 
minden olU/tn kbérleUel szemben ls, ami II politikai 
mozgalmakat valldd ruhába akarja ölt<izletni. Ez ed
dig mIg mindig ro.I'8Zu' sikerült, kezdve MünUer Ta
máI virc. fcl.z6U1oÚdtól II hirháborúra, a tiz évvel 
GZldthu szerencsétlcn Münster-I /ellliváslg az lsten
or.udga megvalÓ.!ftósdra, egészen a Kome/ni-féle rém
urolomlg a nwl I rdnban. 

~uthe;'~áa~t ke!! megtanulnunk, ho91l a leereszté
nIII ua a a ,,11 ~elkilsmcrot és a 'Iélok szabadsá .. 
:;'~t Lu~~erral, ~f ~ .zellemében lelkünk COl/szer e'fju~ 

e e az lapotba. akkor az evangélium ál I 
hirdetetc felszabadult, szabad kereszténl/ ember "mil! 
dent meg tud lenni a "vllóOi élet" terÜletén a-ért 
hogy minden ember elnIIerje kübli szabadd át" , 
berl. mélt6.ágát, hogt/ tudjon békében és i O '. cbam
eot/iittélni. gazang n 

Az evangélium csodás 8zabodsdgot ajándékoz l$tcn 
1111crmelwinck. Ez bizodalmat ad nekiink a könyörü_ 
letes Istenben, lillé lesz az utols6 sz6. Megszabadulunk 
a félefem'~I, meg/WnnyiHnek ter/lelnk, nllitottá válik 
szemünk és lüWnk mások terhel Iránt, és fel tudjuk 
számolni a sziiklát6/Wraséget. Elsötétltené, elködös(-

(Dr. A.m!Teas Rönter S'lubtgarll envang6Iikus lel
kész, az i.lkumenlkus Ugyok refercnsc az IARF t.eoló 
glal blzolh.ieimak e!lnöke.) , -

TEMPLOMJAV(T AS HÓDMEZŐvÁSARHEL VT 

Az Unitárius I!:let 1D82. 5. iSzl\tlla
ban ismerte\.cLt ,helyreállítási mun
kálatokat tovább !olytattuk. 

Az Ima\erem és II lelkészi lnkás 
bels6 felújítása mosL máI" befejezés
hez közeledik, kt. "-mntermet hMe
hérre meS7.elték, ll. lelkészi lokást új
M{astették. Az ajtókat, abJakokat 
fehér olaJfestésscl 11Itt:\k cl. A Iür
dőszoba vl:rwC'"t.etékhátóza\.át és rel
szerelését kicsereltük, a hely.i.séget 
kicsempéztettűk. A pince elkorhadt 
ajtaját \Íjjal pótoltuk, a lejáró lép
csázetét felújltotluk. A templom és 
a parókia udvarán-IkeMjébcm évti
zedeken át fedgyúlt 35 ro' rany..agot 
elszálllttattuk. 

A lelkészi lakás felúj ltásóva! biz
to&tva van az étlkez6 leLkéS'l uj ott
hona, az im'l"terem relujitásával a 
téli Istentiszteletek megtartásihoz a 
fútl!.et6 helyiség. A Il.elkész.i lakás 
fútésének tblztos{lását gázbeve"t.etés
seloldotluk meg. 

A:!. erösen megrongálódott pnrókia 
és imaterem küllő .falainak felújl
tásáro az Elgyházl FöhatÓllágtól I"en
de1kezésün\cre lbocsátot! 100 000-
iFt kölcsön .nYŰjtott pénzügyd fede~c
tet. Az épltési nnya.gok és II közte
,rület-;használati engedély beszcl-"é
se után a kdsiparos múlt év okt. D
én hozzáfogott (l pnrókla külső hom
lok7..atAnak fulújltásáhOz.. Sokszúz 
négyzetrnéteren végeztettük cl o ré
gi vakolat leveretését $ ú j jal pÓtlá
sát, cementlábazot kés'"tit.ését, kőpo
rwás6t. Ezzel egyidejűleg sor kCI"Wl 
a p(wklinyszegély fclúJ itJjsára új bá
doglemezzet, tvizárok klképz6sé1:cl. 

, 

kalással, javítással és natur köporo
'!;ás.sa.1 teljes felújítást ,végez~ünk. Az 
egósz templomon kÖl1brul cemen~v.:l
kolnssul ,új lába't.at 1-;;észült 175 m2_ 
en, sarkak, élek és zugok lclképzé
sévcl. A templom 16kN6csatornájn 
alattU 24 falűreget belülről, 6 pad
lás felől el!alalituk, ohogy a galam
bok és egyéb .madarak ne lephessék 
el a padlásteret. Ezzel egyidőben, 
még .a tél elején, a templom csator
naMIÓZatának tisztiUisát s az ősz! 
nagytakarftást minden léptileten el
végez.tet t ük. 

A templom {elújit4sára még ren
ddlkezésUnkl",e álló pénzből Q főbe
j árat melletti .két kis melléktorony 
{elujiUisát !kívánjuk megoldani. A 
templom és a torony küb~ felújltá
.sára, pénzügyi fedezet hiányában, 
most még nem ·gondolhatunk. A 
templom és torony küls6 taUelületei
ról lehullott a vakolat, melyet 70 év
vet ezelőtt raktak rá, a téglák néz
nek szembe a nappal, s szenvedik az 
csó, szél, hó okozta viszontagságo
kat. 

Remé1jiJk, hogy püspökünk és CŐ
gondnok unk lkö'!;ben.járására rtováb
bi segélyek és adományok étlkC'lInek, 
li a relujilá.st tovább ofoly.tatJlatjuk. 
Reméljük, hogy hive:l.nk, nerte az 
oT'Szágb.an tovább segit.cnek adomá
nyaikkal, mint. eddig tett.ék. lsten 
áldja meg mindazokat, aldk e llli
rekvésünkben támogattak. 

Dr. Erd /Ss Mihály 
gondnok 

A 'l0 éves már~ár elpusztult f6- -------------- 
bejáraU kaput újJal p6toltuk. 

Az Allami Egyházilg}'.i Hlv~llal 
50 OOO lorlntos templomfelújUásl sc
gélyéb61 s Itl sváJo! egyhd"li .segély
szervezet 133 OGO,-Ft adományá
bÓl megkez.dtllk fl templom és n 10-
I"'Ony homlok7.utának ré$2;ocnl felúJl
lúsát (korábban már {rI unk urról 
hogy li! templom belső fc.1ujl\á:s.'l oc: 
[eje-t.ödött). Ennek eredményoként u 
templom 'bejárati homldkl'.utJjn 153 
ml terUleten ovnk.olallovefl!sscl, va-

2 UN ITAR1US 2Lt.T 

Názáre ti mesterünk tanUI\sa sze
rint II kerCllzténység IEnyere Dem 
egyéb, mint tiszta erkölesl.séggel pl\
ro~u1t , mélységcs bit. Végeredmé
nyében tehá t : iJnzellen h ten- és 
emberszcretet . 

A. lapvetó dogml\Ja _ a htv6 Mlek 
mélyéll gyökerezó Igau41P van lskn, 
~ el. Ill. Is ten egyetlenegy. 

Theodore PARKER 

Fordltottn: Vntlndy Vera 
Dr. Am.l rcas Röss ler 

ILL yES GYULA MEGHALT 
Az egés" magyarság búcsUzott 

lllyés Gyulától 1983. ápriBs 22~n 
hatál'On !túUak és Hthoniak egyaránt: 
Gazdag delke, vés?!-, bajtálló opU
mizmUSll, tiS'".r.t.'I embersége egy vég
pusMulássnl fenyegetIl kOl"sZ<\k vér
gllzös ilwtasztrótái és embertelensé
gel közö~t vallotta meg hitét, az em
bel1iség jövőjében, fajtája életereJé
ben és nagyrohivatotlságában. 

A Inemzetiszínű rrázisok oNdgá
ban a "puS'"ták népéről" Irt ffl;jdal
mas tényeket, a jobbltlis szándéká
val. ,.Pet6tiben" a s<l:abad.ság apos
toltil látta1.\a meg, kijvetend6 útnak: 
ábrá7.~va. Nemzethalált káráló ml
nlvntesck .közölt, még üszkösödő ro
mok ihállel'Óvel va!lja: " ... Bizom 
(\ magyar nép erejében, bi7.onyos va
gyok .abban, hogy ez a nemzet nem 
roml(\sn, ,hanem épülése lelé halad, 
bállffillycn 'Problémák értek is ... " 
Csodálnt.osan ' szerelte fajtJjjá1, oly
.annyira, hogy népén !keTC!s<l:tW sze
retni és becsülni tudott minde.n más 
népet és értékelt minden más kultú
rát . .Magyarságún keresztül tudott 
c-mbenivé váln!. E csodában Bartók 
Bélának és Kodály Zoltánnak lell 
próféta tár.sa. 

A hak'u'onhHrÓI ér'kC'l.ett Ibúcsúz
R'"ItÓ. SUtő András gondolataival em
JÓkezr.ünk I'á: "Mcgújult szülóföld
Jón jál'Va szlvserkent.6 roetafor:ít 
küldött az ő népenek: lI\iagyaror
szág végre történelm! széLórnyékba 
jutott a blwnyilás, nz új értékte
rcm~ ~dejét éli." Szász János 

Magyar- vatikáni 
megbeszélések 

Mikló« Imre áJlamlltk:ír, az AII.:!
ml El:yházügyl Hivat."ll elnöke, II 

rcndS'l.el"e5 kétoldalú kapcsolat?~ 
keretében március 21-26. között 
Rómában megbcszélétst !al.rtntolt 
Agostlno C~roli bíboro.<l áUnmtit
kfirrnl é& a V''"Illktl.n más \'C'l:et6 kép
vLscl6ivel. .A b!l.lálkozÓn II két lelet 
kWocsönöscn é rd"k h5 kÚl"d~.rokröl tár
gyallnk. 



"CREDO" 

.. Mondják, hogy ha 100 OOO unitárius uniVe.T7'pljsta 
toIJat ragadna és leirná alapvet6 vaUá$1 meggy&6dé
SCt.. ahitnak suUezer-féle m egnyilvAn uldsa tám ma 
fel. Csodtilalos! Próbáljuk megl" _ 

Ezekkel II sz.wakkal kezdi David B. Parke. foszer_ 
keszt6 Credo" c. irását az Unitárius Unlverrnllsta 
Világ ...;..' Egyesült Ál\amOkban megjelen6 - folyóira-
iánnk vel'h cikkében. . 

Felhívja olvasóit és rajtuk kel e tlUl mindazokat. 
Akik ~t okívftnnak venni ebben II "vállalk~ba.n". 
hogy irják Je legmélyebb vallásos .t"wggyőz6désük ne
hány ismervel. A közJések forf1l;áJát teljes mértékben 
II résztvevőkre bízza. Ahogy frJa: "Hagyjátok fol}711 
a sz,avakat". Nem szWcs~ge6, hogy jól .kigondolt, hasz
szú mondatok vagy kifeje~é:e.I: nehezítsék az &rint.e 
önvallomásokat. A cikkJr6 .néhány szóban említést 
te';z aITÓl ls. hogy ez ddáig az ttlyen megnyUatkozások 
Wbbnyire. ima vagy mediUidók formáját öltötték, me
lyekben az imádkozó egyáltalán nem előre megterve
zett mondatokban 'gondolkozott. 

Az egyeUcn követelménY, hogy hitérol írt vallomá
sát mindenki a saját nyelvi Jdfejezh;ének Segitségé
vel közölje. tgy írjon azokról az erókr61, melyek meg
tartottak öt életének útján. 

A múlt lelki tapasztalatainak Iisszetog1alása jó ki
indulópont lehet egy új, remélt !hit fe.lfe<k!:zéséhez ve
zető úton - állapítja .meg [). B . lPanke. (Utal aJTa is, 
hogy épít.6 teológiai munka kez.dödhet ilyen ígéretes 
helyzetben., 

Ezután áttér felhívásának gyakorlati has.z.nosságára. 
Véleménye szerint legmélyebb vallási biMnyomagalnk 
és bizonytalans .. \gaink kimondása, .közlése jobban ké
pes-é tesz minket arra, hogy meghaLUuk a másokét ls. 
Kevesebbet [télkezünk, és 1öbbet hal.lg:atunk majd. 
Lehetövé válik. hogy a fiatalok: és a gyermekek ön
kifejez 16ére is odafigyeljOnk. 

• 

A felhi vas köuktétclénck van 
irja a szerző. Folyamatoon vnn 
Unlver7.allst.'\ Szövetség (UUA) 
jainak újralogalmnz.4s.a. A kikÜldött 
S1.nbáb-=tot fog clóterjellztenl nz 
' ·er..J. majd ennek végső váltou\tát az 
lumbus (Ohio) városflban 
Addig is. gyUJekezeti \'itá\cra 
juttatnak cl minden Unitá.rlus 
kezetbe. Ezek a kétikönyvck 
tartalmaznak A lelkészelG'lek 
- biwnyoo határidőre 
tatott széles körú viták 

D. B. Parke ezután 
lom c:sak akkor lehet ~,,,,;~ 
vizálni a hlv6(et. és az '';:-~';'; 
vezeti és 'nt""" ~ 

-
~m 

-

A felhivás igazi jelenl6sige - véleményem Q.erint 
- az utóbbi sorokban van. A szeT"ZÖ láthatóan arra 
Wre:k:szik, hogy 11 világi személyek ilyen nagymértékú 
bevonásá\'.:I1 61cSbbé tegye a7. egyházi tevékenységet 
A hivökb61 kiinduló gyakor!a1j tapasztalatok, a reali: 
!ások alnp.:Jzzák meg a köz,Css~1 munkát! _ kívánja 
és igényli. Utolsó mondataiban (gy utal erre: 

"Ugyan milyen szilárdabb alapja lehet !közöttünk 
l!!fIY .. új szövetségnek ... mint 100 OOO urutárius unlver. 
zalista csendes . .kereső • .gyötrődő. vallásos bi.zo:nyság
tétele? Mert komoly, és fel.s:r.nbadító érzés legmélyebb 
meggyözódésünk szavakba foglalása.. Az e1s6 lépés 
bennünk van. Együtt tesszük meg. - Credo. Hiszel:.. .. 

Orb6k AtHla 

Száz éve született Supka Géza 
-Egy egész ország emlékezett meg 

születésének évfordulójáról. 

A rádió, a sajtó, kül- és belföldi 
tudományos szaklapok, tanulmá
nyokban Ismertették maködését. A 
Föváros megkoszonlzta lakóházan 
levő emléktábláját. Mindenhol ki
emelik sokretú érdeklödését, szines 
és alkotó szellemét. Mindenk!! a sa
ját szakterii1etén bl.zonyltja érde
meinek elismerését. 1883. ápr. 8-án 
született Budapesten. Eletrajzából 
koitúnik, hogy családja eredete a 16. 
sz.-ig vissUlvezethető. Anyai ágon 
Kazinczy Ferencnek, '8 refOl'lffipoli 
likus és múfordftó Lukács .r.tóricnak 
és Eötvös Józsefnek ~ rokona volt. 
Szellemi akt.ivitását közvetlenUl 
édesapjától örökölte. aki iközel 90 
éves .korában is még 3--4 nyelven 
tanított. 

Budapesttól Pári7.S0n át Grácig 
látogatja az egyetemeket. mig v~Ul 
Kolozsvárott végez. Meglsmet'ljük a 
fiatal régész sok reményt igérő Inem
zeti múzeumi mun1tfLs5ágút. majd az 
élet vlhal":ll folytán emlgl'ácl6ját és 
rehabilltálásllt. Azeredctl pálya meg* 
szakad és dtkerUl a sajtó. a köny
vészet, az irodalom és .az ~ész kul
túrtörténet sodrába. _ miközben 
szeretelt CSQládja sz!unli:ra a min
dennapi kenyér előtercmt.ésCn Jci\zd. 

Az egéllz képhez úgy tudnánk hoz_ 
zájárulni, ha s~mUnkön keresztül 

mutatjuk be SulclM Géza .,ember
ségét." 

Hitt egy .. szellemi eröben", amely 
jelenti a jóság, '8 szé}:s'g. '81. ig3r.sAg 
és a szabadság tökéletes egységét. 
Hitt abban, hogy mindezt a .,szere
tet ember~én" keresztül lehet 
megközeliteni. Végtelen szabadság
szeretetét egyetlen korlát irányfthnt
ta: il "leHilismeret". tgy tudla cs.,k 
elképzelni .. dogmamentes h.itét", 
felfogását az élet minden területén. 
S mennyire .. toleráns" volt 'll. tőle 
Idegen, ellentétes ".~leményekkel 
szemben, ugY'8Ilakkor viszon! sajtl) 
felfogását - még alkalmatlan Idók
ben ls - sÍI'ig, bátran vallotta! Sze
rotte az IfjÜságot, amelyhez lélek· 
ben még fehér fejjel ds Jgen közel 
állott. Szinte é$zrevétlenü1 sugároz
ta át egyénlségét, lényét, fzlését, tu
dását, etikai felfogását nemcsak 
gyermeket be, de mlnden fiatalb." 
aki csak 'közelébe kerlllhetett. 

illet6re-~ n keletről val6 motívum
vandorlást kulatta. A népvándorlás
kori régésr.kutatás magyarországi is
kolájj! ő a.lapozla meg. Ugy vélte, 
hogy {lZ egész európai kultúrát Ma· 
g,rarorszag p..irntlan és egyedülálló 
nepvandorláskoni leletcl uj és ere
deti színnel gazdagíthatják. 

Amikor pedig ~ ok"önyvéget lett a 
mestersége, akkor az IrodalQm nép· 
szerúsítésé\fel. a Litera.tura e[mll to
i,).·óirat!ival tett szolgálatot hazánk
ban. A magyar .kultúra terjesztését 
szolgálta akkor is, amikor ötletével 
megten2'mlette a .. Kólltlllnap'"-ot, 
mely népSTertl mozgalommá vált. 

1956. máj. 25..en ha.lt Iffieg Supka 
Géza. lIkll temetésin Filep Imre 
püspÖk'l helynökGnk úgy búcsúz!3-
tott. h()!t)· a legnagyobb "unitárius 
szellemek" közé sorolta. 

KaplayD6 Schey n ona 

KOzdelme& életében, nehéz <törté- ___________ __ _ 
nelml Id6kbe'n sok sérelem érte, 
Ilyenkor a muzsika vlgaszllllta. Ké-
pos valt azonban másokat is vIgasz-
ta:lnl. ha zongorához mt, ,'agy hege- Petöfi Rádión 
dat vett kezébe. 

Magyarsága nem magy3J'kodas Ot ~li lile 
volt. hanem törekvkeiben n)''Ilv(\- unHá rlus , 'allá508 rel6r zve -
nult al'. meg. ln az énél!! vezelte nek Június 26-án, és augU!lllt lls 28-nn, 
már Ifjú kor!lban is, amikor eredeU, d il l 
SUlkmaJltban D magyarság eredet ét, \'aslÍrna p reggel 'l' 6ra l kez e e. 

I 
I 
I 
• 
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A PÁTRIARKA LEVELE 

,mi 
szólnak. 
szívemben olvasom az 
PIMEN -, amelyek a 
magvát hintik el ha

a békét az egész vilá-
gon. inkább bűnösök, 

mert. a ';'~:;F.::~~~~~~;~b:;Újtatják őket. Nem Ont, Elnök Úr, 
az Lsten. egytk legnagyobb I - Ne ölj! -
Ez az a parancsolat, ikell hogy legyen min-
den valódi keresztény 

Benne rejlik az 
teIm<>,_. tu"" 
dőlt, a 
és dárdáikból 
nem emel, és 

magasztos ér
követve ju-

" ... Neh;"~;;:~;i;~~~ államok 
mo". 

~:~n tanul ... " 
az emberek és az 

vds7.ályt, a ,nyo-
sok országban még 

által létrehoz()tt 

mal< 
hogy az a 
laszt ják-e népeJknek 

, 
De ezen 

arra. .is, hogy .~i'~ vo senek 
. 'Ezért oly nagll ma minden 

kruönösm pedig a nagyhatal
sok vonatkozásban függ az, 
vagy.a halált és oa .gondot vá

az egész emberIségnek. Feleloo-

ség a tetteikért lll, élJ a =vaikért ds miként ern ta-
nU bennünket Kris1;tus.,." ' 

"Igen, <szavunk ls rtctt, .. " 
HA Szovjetuni6 hatalm.as és sokarC'Ü orS7..ág ahol 

a Ik.ülönböz.ó vaLlású ember'ek 'és 'a nemhivök' teljes 
egyetértésben élnek, ,tisztelettel vannak mindenki azon 
~oga ir~nt, hogy az alkotmány által 'garamé,lt Jelki
lsmereti szabadságát 'gyakorolja. A mi Orosz Ortho
dox Fgyházunk alTa készW, <hogy néhány év múlva 
ÜJ\J'lepélYE 5 .IL m~ernlékezzen ezeréves fennál1ás,ár61. 
üdvözító küldet ~sét az egyházi kanonok és ohagyomá
nyok szerint végzi, és az állami lintézmények ;nem 
avatl<~k ~le az életébe. UgyanIgy <taJ.jesiti !külde
tését a !többi ke~es7.tény egyház lis, a Grúz. Orthodox 
Egyház, az Ormeny Apostoli Egyház a Római K:ato
likus Egyház, az Evangéllkus- Luthe:ánus a Baptista. 
a lMet.odlsta és J1'IáS egyházak, valamint a' mohamedá: 
nok és buddhisták lelkészi hivatalai és az izraelita 
közösségek ... " 

Amikor M0S7..kva és F«ész Oroszország Pátriarkája 
PlMEN levelébOJ. lapunk hasábjain idézünk, t · ,uk 
ezt enal a tudattal, hogy a levélben !eJsorolt egyhá
zak mellett a mi U.nitártus IEgJházunkat a pátriál'ka 
csak azért nem sorolta fel, mert a Szovjetunióban 
nem él unitfu'lus vaJ1ási 'közösség.z Ez azonban nem 
zárja iki azt, !hogy a többi egyházak mellé felsora
kozva ne mondhatnánk el mi is: a PtitrMT/ro levelé
vel eOlletéTtiink, az abban foolaltak4t magunkénak 
vat!juk. Ilyenkor mindég, a Ik.arácsonyi ürmeptól távol 
esö napokban lis viS'izhangot nyer a le~künkben az 
angyali üdvözlet: ..... e földön !)ékr -ség, és az em
ber'ek iközött j6 akarat." - Jézus ezért született, ezért 
éJ.t és ezér:t halt meg. He1yünk SUll lehet máshol Js
!(.en teremtett világában, mint a békességre törekvő jó
akaratú emberek között.. 

Huszti János 

DR. N, NIWANO IARF ELNÖK LÁTOGATÁSA PIMEN PÁTRIÁRKÁNÁL 
Dr. N. Niwano az J ARF elnöke todox egyház m ás vezetói fogadták, egyetértenek a lenerelés és az 

kiséretével együtt 1983 tavaszán és több a lkalomm al m egbeszélésre atomhábor ú mindenároo va l6 elke
látogatást t ett Moszkvában , ahol került a sor . Ennek rend jén m lnd- rülése kérdéseiben . 
Plmen pátriárka és az orosz or- kH egyházfó kifejezte a zt , hogy 

Szász János : Dávid Ferenc 
Eszme.- és irodalomtörténetünk régi ad6ss..iga Dávid 

Faenc éle1művének monografikus feldolgozása. A 
magyarors7.ági Unitárius Egyház. kiadásában megjelent 
oki.s kötet sem vállalkozik erre a feLadatra . De öröm
mel olvastuk Fcrencz József bevezetőjében, hogy 
Sz4sz Jónos Dávid monográfiája előkészületben van. 
Megjelell,áséig meg kell elégednünk a korább1 ma
gyar nyelvű szakIrodalorn rövid Ő$Szefoglalásával. A 
Dávid élet:r.ajz és a mindig újító egykori püspök teo
lógiai tételeinek népszerű bemutatása azonban már 
érzékelteti, hogy a további kutatások el6tt milyen fel
adatok állnak. Ez utóbbiak egy része megtárgyalásra 
került az MTA Irodalomtudomány! Intézet Reneszánsz 
MunkacsoPortja rendezésében 'tarto\lt. 1979. évi siklós! 
nemzetköz! -konferencián (AntitTtnUaTlanlsm in the 
Second Hall of the 16th CentuT1l. Eds.: Robert Dán
Antal ;Pirnát. Bp .• - Leiden 1982. 352 p .), és az. 'az61.a 
megjelent hazai és killföldi szakirodalomban. 

Dávid Fel6lLC antItrinitárius korszaka már több 
mint egy évS7,;b.ada a tudomány06 kutatás cen.trwn:i
ban van. Kevesebb szó esett vls:ron.t a pU-spök luterá
illU!! és kálvinista el6életer61. és talán még ezeknél 
hlányasabbak l.,mercte.ink életművérwk korabeli ás 
XVII. szá?.adl utóóletéről, európai logadtaUisáról ('fl 
cáfolatairól Pc<llg ez utóbbi. rtúlnóve n Dávld-filoló
glán, az Cl"délyi teológiai 67.abadgondolkodás külföldi 
v~angjáTlak kere1.o!lt ls vázolná. Ebben a téma
kŐTben már ~olhatunk perlfer.i.kug el6munkála
tokról. R. W. R!chgclsnek Robertus Bc1arminus ,.Dls-

t UNITARruS tLET 

pulationes etc." 158~1593 között rnccjeJent művének 
bibliometrikus vizsgálata arra enged ,következtetni, 
hogy a jezsuita polcrnikusok e tankönyve legkemé
nyebb ellenfélnek Dávid Ferencet tartotta. Belanninus 
a Jézusról szóló fejezetekben 140 alk.alommal emlit.l, 
vagy Jdéz:i _ 1e1'mé:szeteSen elmarasztaló éllel - a 
pUspököt. A ikeresztség szentségével tkaposola1.oo feje
zetben 37 esetben cáfolja Dávidot. összehasonlitásul 
csak annyit, hogy a korabeli antitrinitár:lusok <közü] 
Slandrata 13-sxor .szerepel, Palaeolog\15 3 alkalommal 
s:r.enett jogot az eJ.maraszlalásra, és a klasszikusnak 
tekinthető Michael Servet ugyancsak 3 e6etben vivta 
kl a jezsuita szerz6k cllenérzését. (R. W. Richgels: 
The Patrem of Controversy is a Counter-refonnation.. 
Class1c: The controvcI"sies of Robent Bellarmine, in: 
The Six·t.centh Century Journal. }G.!1980!PP. 3-15.), 
Nyilvánvaló, hogy ti je2Suiták számára k~Itett érv
rends7..er szinte áttcldnthetetJen men:nytségu ás felmér
hetetlen mine · égG további irodalmi, vagy é1ósv'iban 
elhangzó Dávid cáfolatot inspirálhatott. Talán nem 
1enne érdektelen e TIYOffion tovább haladva felderíteni 
ti negativ és az esetleg még rejtett potitiv hivatkozá
sokat. 

SZ{lSZ János Il"Övjd dólcg"letű munkája, takarékos fo
~ulmazásban kÖ7.ért.hcUi módon enged bepm~tá.st a 
XVl. s:r.ázadi europa! o>zilletörténet egy fCJezetébe. 
Bg)'úttal pedig IE/ladataikra figyelmC1;ooti il !Kutatókat. 

Dán Rőben 

l ,. 
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GYERMEKOLDAL 

A gonosz szolga 
Mt 18,21-35 

Ma már ez O!I SXÓ, h08Y ,,I!.Zolga" .1 világnak ezen a 
r' .~", _ szerenUllé:.E - onem sokat jelent. A történe]
ml fejlődé<! során m~únt a szolgaság formája. De 
mivel-a példórotban mern ~S a szolga, hanem a Jn e EI -
bocsátás ti. .kulcsszó, Igy S7.llmOll.olcra :sem lesz tá
voU. 

Jézus -a közé, Lhctó rIg kedvéért a feltet! kérdésekre 
S7.emléllet6 története~ben válaszolt. Mikor Péter UlCVÚ 
tan/tvAnya megicérdezte ~le. !hOgy embert.í.rsainknak, 
akik vétkeznek cl1enünk, hányszor kell megb(xz;itani, 
Jézus a kövelketőket mondta el. 

Volt egyszer egy Idrály, aki el akart s:m'molni !>ZOI
gáival. A:I. egyik, akl ihata'lmas Ö!iS7.eggel volt adósa 
ur{U'IlUt, könyÖrögni kezdett. s II királyelengedte adós
ságát. !Ez az ember örömmel ment hll7.afelé, mikor az 
úton megpillantotta egy ismerósét, fVki egy Jds pénz
?.el t.tu1towtt. neki. IM.ikor meglátta, sZÖ!1nYÚ harag ön
tötte el, s az ismeros hiába kérlelte, hogy ,,majd .ké· 
sőbb megadom", a ,gona<;;Z szolga nem engedte el a 
tant.ozást, és bö.1:önbc záratt.a. 

A Ildrály ls meghallotta II történteket, magához hi
vatta a gonOS? szolgát, 6 kérdőre vonta: "Nem kellett 
volna .neked ts rmegkönyö1"ill.nöd embeI1ársadon, I!lJTltnt 
én is megköoyörUllxm1 rnjtlld?". 

A példázat végkicsengése, hogy szüntelenül a meg
bocsátás gyakorlásában ken élnünk. Ha nem szívből 

bocsá1unk meg felebanitnlnknak, aldtor hogy várhat_ 
Juk el, hogy Tmen m~bocll6sSi)ii1 nekünk1 

Nemrégiben egy gyer.mek BibJ~6rán ls a N I 
nác utcában, el6keMllt II 'Sonot;7. szoJg.a, 6' vele~~t 
a megbocsátás kérdése. Az 'O\Jt levő unltál'lus kl9test 
véreltek ls úgy vélték a beos7,élgctés somn, hogy min: 
dig meg kell bocsátani. Noha az Igazsághoz taT
tozik, voltak, akik 62Jt gondolták, !hogy a szülő &!.gon'! 
kell legyen, 6 <nem bocsáthat meg örökké gyermeké
nek. S a:ntá.n a an~l eljutottunk a mások 
meg-, vagy eUtéléséfiez. ilVIíg <A,gika meg nem fogal_ 
mazta .l!TrlndlllnTlJ'lunlllnak, hogy nincs jogunk másokat 
elíléla-u, mÍ8 magunkba nem ...,.á.JJtunk; s m:illden eset
ben meg Ikell próbálni ilL megbocsátáSt. EmOOrtá.rsai~ 
élete tölött pedig nem rende~hetUnk. 

Jézus embertArsaink'hC2 való vlszcmyuníkban 'lsten 
~retetéből .indUl Od. A megbocsá:tál<! ,készsége lIé1lcil
«özhebe1ien egymás :közti vJswnyurikban gyakol1lfisa 
mélkül II ,bé/n' ég nem <t:.nrtható tenn. ' 

• Sz. 1. 

Jó lsten, édm lA~ánk I Számunkra Te vagy oa szere
bet fő íor'<fása. Adj erőt 6:dvÜ1lkbe a megbocsátásra 
valahányszor telebarMaink mcgbánó szeretettel köze~ 
lednek hozzánk. Amen. 

Szász János: Dávid Ferenc 

A Retormitw t let 1983. m árcius 13-1 számában dr. "Egyike az erdi!lyi kultúrtlh'ténet jelent6s személvi
si!geinek, akinek számottev6 Ti!sze voU cl 425 Mel ez
el6tt a14pftott kolozsvári unitdTlw koIUgium meguer
vezi!sében." 

FInta István felel4s szerkesztö irJa: 

A MAGYARORSZÁGI Unitárius Egyház kiadásában 
me"jelent Szán János által frott k6nvvecs/ce David 
Ferencről. Dr. Ferencz JóZ!e/ uni/árius püspök beve
zet6;ib61 Idizzük az Egyetemi. Nyomda szépséges fü
zetéb61. "Dávid Ferenc, II MagyaT Unitárius Egyhaz 
mártfrhaláU halt els6 püspöke, saját hitvallása sze
rint uok kl!zé tartozott ... , akik oz eltemetett igu
tógnak cl sötétb61 1>4ló el6hozósán fáradozMk ... Dá
vid Ferenc most kiadot! műve 1568 elején jelent meg, 
mint u ell6 latin nl/elvű nemzetközi u.nitárius ki
odvánl/." 

ldi!ze! a műből: Az egl/re mi!lyül6 ellenti!tek kö
zött (Dávid Ferenc) a lelkU.l1nerdl uabadság szeretet
evangáliumát hirdeti, majd gvakorlatban i.f i!lve a 
szabadsággal, II ool16sO& fejiMét létjogo.sult.!ágát bi
zonyUja. Mikor pedi" a kü146 Teokci6 tilalomfát álU
tott az elé az ut eU, megvoll erkl!le.ri bdtorságtl, hogy 
máTtlTomsággal i.f bfzonyftso igazságát. 

Szerintünk i!/vezettel és haszonnal oltlO!hatja el 
minden hivünk az Unitárius EgI/ház jelzett kwdvá
nyát azzal a hittel, hogV jobb nekünk az a testv"'i 
viszonll. amely jelenle" a Teformátus-unitáTius egyház 
közlItt fennáll. - a - n 

"Dávid Ferenc tokmindent mel/próbált élete folya
mán; amit jónak talált, azt míndhaldlig megtarlotta." 

BARTÓK B~LA 
ANGLIÁBAN 

Az angol unítárlusok Oxfordban 
ápr. első hetében tartott évi rendes 
közgymésén f6gondnokunk képvi
selte egyházunkat. Felszólalásébatl 
az 1860-as Időkig vlsszanyúlő rend
szeres kapcsolatok ra utalva elmon
dotta, hogy ő maga most mér he
tedízbcn képviseli egyházunkat 
ezen a testvéri talélkozőn. Köszön
tötte az új elnököt, ArthuT Long
ot, a Manchester városéban m(lködő 
unltérlus teológiai főiskola dékán
ját, és meghívta Roy Smith angol 
unltérius egyhézl vezet/H. hogy ve
gyen részt 1983. okt. 15-16. nap
jain otartandó 'l'Ilnatunkon. Smith úr 
a meghlvést köszönettel eUogadta. 

TOKIÓBAN TARTJÁK 
AZIARF 

KöVEIKEZŐ KONGRESSZUSÁT 

Az 1900-ban Bostonban megaIa
kult szabadelvG egyházi szervezet. 
melynek alapítói kÖlött a magyar 
unltártzmus képviselője lS jelen 
volt dr. BOTOS György akkori teoló
giai tanér személyében. az unitárius 
és szabadelvll keresztény egyházak 
mellett, kezdettől fogvn helyet 
adott a nem keresztény egyházi 
csoportoknak. Igy II megalakulás 
6ta részt v~z e szervezet munká
jában a hfn4u Brahm4, Sam41 e8:Y
ház. melynelt legismertebb képvise
lője a Nobel-dljjal kitüntetett író
költő, Rablndranath Tagore volt. 

A világszervezet márc. 16--19. 
napjain FTankfurtban tartott évi 
tanácsulésén részt vett püspökünk 
It aki 1912 6ta tagja e konnányz6 
szervnek. A tokiói 1984. Júl. utolsó 
hetében keldM6 kongresszus elő
készltése mellett a tanácsülés újra 
hitet lett a leszerelés és al atom
fegyvermentes emberi élet g?ndo
lata mellett. és minden MbI?f1:1S tö
rekvéssel szembeni lillllkoz8SlIt el
Juttatta az ENSZ t6t1tktlrához. dr. 
J. O/son lelkész. az tARF nem kor
ményszervl képviselője utján. 
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VARKONVIIMRE 
MEGHALT 

tJetének 67. évében több mint 
négy évti:u"dcs pllpl SJ!olgt\latn után 
elhnlt dr. Vérkonul Imre prépo."t 
knnonok. 111. Actio Catholica 25 
é,'cn At Sl'olgdlt ors7.!lgos Igo1$at6jll, 
aki egyben az OJ Ember. n Vigilin 
é$ (I TheolCGi:l. C. katolikus s."ljtóor~ 
gánumok felel& klod6jn ,'olt. Több 
ciklusan dt ors.:ulg~yl1lésl képvlsel6. 
Lt>gulóbb 1974-ben II Magyar Nép
kÖltársllstig Zászlórendjével tüntet
ték kl. 

Melegs:dvú emberI. az egyházak 
közötIl ökumenh:mus gondolntánnk 
őszinte hnfC06át, egyhIIzunk jó b.'lrát
ját 1P'l'i51.oljuk. Temetésén nz egy
hád szolgálntat. dr. IjJo! József érsek 
végezte. ES.,'házunkat dr. Ferencz 
JÓ?.sef püspök. dr. Kiu József ró
gondnokhelyetles és Hus~t! János 
közügylga1.gató képviselték. 

• 
A megnyesett fa kizöldül 

Fenti cCmmel mulnit., be II Ma
g:,.ar Tclevbió máj. IS-án dr. Léh-ai 
László bíboros. f!S2:tergoml érsekről 
készltet! portrétilmjét. A bemutató 
eláll az AUrunl Egyh(\züg}; Hh'abl 
és ti 'Magyar Telcvirló a portréfil
me! meghivott közönség el6tt ls 11."
forgatt.,. 

Dr. Ha.ldk László szc!1keszl6 beve
zet6jében megállapította. hogy a tor
gatás során megismerl6k II bíboros 
életUtját, és ezzel párhuZ3mosan ti 
római katolikus egyház és az állam 
viszonyának alakuldsat. Et a vi
szony alapvctoon harmonikus. mivel 
mindkét rész.r6l 6szlntén érvényesül 
az egyUttm\l.l(ödés szándéka. A mú
sarbói azonban az ls kiderül. hogy 
milyen megoldásra váró feladatokat 
kell még elrendezni, mctve milyen 
e.lvl korlátai vannttk az együttmű
ködésnek. 

A film készít61 - r~dezó Boll6 
Róbert . operal6r SzlMglIl Virgil -
a kertjében 0\6 bíborossal beszélget
nek. s közben megjelennek képek II 
magyar katol!kus egyház életéből. 
nemzetkÖJ:j kapc:sol."IlalbóJ. 

Örvendetes. hogy c porné[l\m el
készült, és minden bl7'.()nnyal tiltsa
dnlml oldalr61 m~ sok észrevétel 
kerül majd nyllván~ra. Minden 
nem <kerülhetett be a 60 percbe. de 
amit bemutattak lll. épftő utlltdékú. 
és az állam és ez eg}'ház közötti jó 
kapcsolat bh:onyiték."I. 

Az l"Il&etes bemulntón protestáns 
részről dr. Flnla István és lapunk 
'l5&Zerkes~U5je tette meg észrevéte
leit. 

A vllál:os és nlC'KgylizG egyhLid be
nédet ~lvudte l h:l ll l1'alom. Ile fü
lembe esr:nl{ az apostoll sz6zal. h ogy 
ne ClIak ha llgal61 lenünk h ten Igé
J!nek, hanem egyúttal 111('lI'll1rI61 ls. 

Benjamin F ItANKLIN 
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A REM~NVS~G OTJAN 
Az I A R F l-rankfurtl íHésére ké

s::íHödue. az dsz4k·lrorn!lgl ':4bad
e/uű proteslállsok új 14ndcslaoJ(I 
Shei/a J. McMlllan, cl bel/4sH lel: 
kész lelesége. az alábbi gondOlalO
kM irICl! 19l1 juloU el hoz~dnk b, 
melllnek némel szövege 4 Seh wel
zerisches Reformierles Voibblart 
(,:erkes:lI5je a kőrűnkben il jart 
Peter Nlederstelll tamimi lelké!:) 
haslibjain jeleni meg. 

• 

fel cl tetl5re. A IdmdClr(lb mo::duwt_ 
IClTUII dllf. Az cl6adó mellcu egll 
n(l{lll kosárban PClplrgolllók áU/ak 
és a ludós egllmtb IlMn dobólto Q 
pcllllrgolllókkCll cl lémdarobol. Eleln~ 
fe semmi sem történt, azután lassan 
elke::deu cl lér,. renketni. ké!l5bb 
laua n mo~gásba jlllt é. egllre na~ 
91l0bbodó luben kezden kilengeni. 
MIndc:: csaJ.: apró paplrgol1l6kkClI 
tör,tln6 .. bombd.:á~" eredmenye uoU. 

A kicsi ls hCllássClI lehet 11 nCl-
91l0bbrCl, csak er6s ClkaratlClI kell 
cselekedni. A:: állandoon isméU6dó 

Manapság s~inte lehetetlen Cl:: én é~ ujrake:deU cselekvéseknek végül 
hnzá!,lban, tszClk-/roruágbCln s~o- . Is hCllasn van. 
morusdg és elkeseredés nelkill 411- A: m:övelségben Zakariás pró/é
ni. Tegnap haglltam eiotIhanomat tánál olv(l.wk: "Akik csü/ollák a kl
egll üjabb lerrorhullám közepeUe: cshlll kezdetekd... me9Uéglleniil
csak bombák és haldl. Gllakran nek" (Zak 4,/0). 
megkérdem s(lját magamtól. hogll Ezt az igazsdf70t fedezen~ fel 
én, n: egyéll. mit tehetek. IloglI ha- mindelInapi nmnkámban. SzociáUs 
:ámball. az én vilógomban bm ét bé- munkds vngllok egll k6rhdzoon Bcl~ 
ke legyen. lau I,adizórtájának a közepén. Az 

Gondolataim körülölel ték az IARF oroos meodllapltja a beteg dlagnó
tage9llházaioon élő testvéreimet, azt :isát, a n(iuérek gondoskodnak a 
a kis csoportot. melynek ereje dl~ beleg elIátdsárói. a kmölI!lözó 
land6an gyarapodóoon 0011, s I1l1óollszerek ls megteszik a maou
melllllek eglletlen cél~a a türelem két, és én foglalkozom a betegek 
gondolatának szorgalmazása., hOOIl lelki és szoclólls problémáival. 
egymást jobban megértsf!k, és bé- es fOIl mindnyájan, egll-egy kis 
két ho%Zullk ennek a világnak. Akár darabbal hozzájárulunk a beleg OIlÓ
el is pus::tfthatnánk magunkat 001'11- glluldsához. hogll újra teljes értékú 
bdinkkal. hiszen iriglIség. egol::mus taoja lehessen társa.dalmunknak. 
és erteimetlen cselekedetek Ollengf- Mert keresz/énll eUkal lelfogasom 
tik sorainkat. szerint lIem elég OIlÓO'lIftani, hanem 

A::utOn eszembe jutottak WilIi4m 
Barklell gondolatai. aki arra fil1l1el
me~tet, hogllha 611andóalJ eau cél 
felé törekszü.nk, és soha sem fárasz
tonak el 4 nehézségek, akkor nagll 
célokat érhetünk el. 

Glasgowoon, egyik eglleteml e16-
adlisában Lord Kelvin rdmutalott 
arra. hogll kis er6knek is na9U ha
tásuk lehet a tömegekre. Az elood6-
teremben egll hatalmas témdarabot 
milllegu 200 kg !ulllűt lügges::tettek 

A Süddeutsche Zeitung 

főszerkesztőjének 

előadása 

a:: embert a társadolomba is visszo 
kell ve:etni. 

Amikor az IARF arra figyelmez
let. hogll egllformán gondolkodjunk, 
'IfJIll okar minket unlformizoilni, 
hanem arra biztat. hOOIl a világban 
a tiirelem útJán küzdjünk II te.tvé
riség megvalósulá3dért. Ez a béke 
lelé vezető reménllség utja. Indul; 
meo a:: útaI!, és élj hited szerinti 

Magyarra fordította: 

Ferencwé Nagy Magda 

Luther leszármazottai 

A gcnli ökumenikus sujt6szemle 
ad hlrt uz alábbiakról: 

Luther egyik leszármnzoUját ke
resztelték meg legutóbb a München
Losbnch-I Szentlélek Templomban. 
A megkcres~telt. lIfaximilian Mar

DY. Hans Helgert, II müncheni tili Wo/f, Lulher ötödik gyermeké
Sűddcutsche ZeItung f&szerkesztőJe. nek. Paul Luthernek az utódja. 

Lulhennak napjainkban nincsen 
srerddn a Ha:mfias Népfront Orszá- nevét vlsel6. egyenes leszármazott
gos 'J1anácsának szék·hAzában 'Oz Or- ja, s Maxlmllian Martin Wolf es~k 
sz..igos Béketaná<:s vezet61nck 65 Ilk- "leányágon" lehet n tlzcnn7gyedlk 
tlvistálnak cgy csoportja elótt el6- generáel6s utódjo. - A Világban 

kOIönben Ilyoleszáz leszánnazottja 
addst tartott a nyugat-.nérnet béke- é l Luthernek. akik Mrom fiának és 
mozgalmak hel)'7JOtér61 ~ perspck- három Il'ányánuk a csahldJáb61 

!1válrÓl. A 'blálkozón, -amelyet vita ."~'~'I:Ó:"~. :":P<I=' ___ ______ _ 
követett. több, a haza! békemozga
lomban aktívan rés::t ~állaló ujság· 
iró ls Je'len volt. 

F..gyhM:j ,wpunknt dr. F'crencz Jó
l..set' róo;zerkcszt6lképviseJtc, lilki kér
dést 1$ Intáett DZ eloodához. 

A jó tsten mlndnyLijunkllt feiruhá
lOU valamelyes tehetséggel az alko
tó munkára. Azl II munkát. am it 
mi végzünk. helyettünk senki el nem 
vérezhetI. 

Ralph W. El'l ERSON 
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SAULUS BÓL - PAULUS 

{,h 11:1("1 (-:; Iroda lllm- bIIn nl r llklcnl 
cikk r6, -ld fs.IlIl' l'l l'l&<f') 

IOS!. dei':. U . 

..-\ ("ikk irőja - Mdrt'Ó'III' G\lÖroll 
_ elmondj.1. hl..'Il" d ... ·l\h.u'QI\} .. ,,"cl 
cldőlt .,,~ .&i;..H'6llll AUrunok NO\'!ltO 
oc\'1'i \'m"o"k:ljllblln részt \ 'et!. ll-l 61 
"cudéJIllIÓ cs."!~lddal C~yOt1. RX uni
Unus lsumttnlele1t'n. Amikur mcs
~rkelOtck. mM mlnlt'g.\f k~t..'<%I\UUl 
n}/Ink eg.villt. z,soltt\rüklll .... nckcl
tek. lll!\jd :1 IclkÓSl I~petl :1.1 emel
" CIl,}"t'\! - ifja -, S Idol\'ASI..'l:1 HU. 
Zsolt::ar 2. & 3. \'crsct : ,.SI:nb.'tdits 
nlt:'g engem UmOl. 11 I:!lJI}()Sl: ember
tól: fl lS..'llTlok C.!r1,tól n .. 1(ij 1I11'g en
gcmN! Akik gol\()S;lt gondotn.1k Sl.i
"ökben. és mlndl"ll mip h;i.borul kN
d!'ncll:'" A .houn hir;ölt ~ondolat~i 
ut.in ti. lelJrosa cs ... ndctl dllC<lilJtcióf:l 
uóliloU.\ lel hin.'i!, uki.k nem sok
k.:ll k~söbb egymás uI.\n ~l\elkt..>d
tek Sl61f1srll s !('Ikllsmcloctükl"c 1l<\11-
gomlln elÓo.'\dták, h~r tlZ cm\)('l; 
t.lszlcsség. a hU11l1\nwll, ón CI'köles 
nevében tUt.;:u\'Q,Ulflk ,fl k(mm\n.y~nl 
háborús polItlk.U:1 ellen, .s naoknak 
z..'1klnU1..s:t ellen. akik kl!\llnak meg· 
G}'6:uxl~sük~11. "l\lcgh{ikkentcm n 
SlI:en\'ed.!~\'t(j1. amely S".w\'ttlkból 
áradt. s attól n .k,,-'s~t61. ahot;}'ml 
(ll. ~'SlI:t"rü hivők c!'ktilcsj problé-
m:h'!l rot;nlrr~ll:tll.k ..:11 n kornll\n,y· 
zm politikai cselek~eti.'it. ős meg· 
ford ít '".!I. politikai Cl;~lek,-k1 szin· 
dékk~nt sl.ólt...-.k ,'I s:!.Ját c!1kölcsl 
gondj.:ukról. amit rOgton tettcl.l"e ls 
\';Utott!\k ... , tiltakozó IC\"e-Icl irtnk 
II terület kongrcsszusi k~p\1seI6j('· 
n($, szen.. ... tor:\nnk, \'agy é ppt'n at 
Elnöknek" - füzi hozz. ... a magn ,'I!. 
letnl-nyét l'l cikk {rÓ}a. 

A cikk iróJa helyesen ~:Hjn, hogy 
abb.,n at Időben - fl vleLnnmI hd· 
boru Idejéről nm ttÓ - nt emil· 
rell unitárius gyU\ekczct s ált:lláb.:ln 
az ameriknl protestáns gyillekctet('k 
mag.'I.tart:\s.:l (I htibo.ni és a béke kél'· 
d~b('n nagyon pozitiv volt. )\.kkor 
katolikus részr61 csnk ~I'l'llg,,-n ntyn 
ös fiyérc álltak fclndntuk mag<l5!1l· 
tán. 

,N,1gy változás t:lpnstlitlhntó mil -
1932 v~&ő1 \';\n 5:l:Ó - n2. mnel'lklll 
Irotolikus CG~·hátb.'1n. "A hntvnnns 
évek végén - mondja magn Bm'rI· 
gnn - mngl\IlY06llIl kerilltünk II IX!I·· 
tönbc, ,most nzonbon n püspökclnk o 

VARGA BtLA PÜSPÖK 
E.nhi'tl bes"l.&lt'I 

A Ker('Sl.IŐn)' Magvető 1982. évi 
2. ndm1\bnn II I egyhd:r.l beszédeI 
kiSzölnek nOlml dr. Vnrgn Béla 
pUsptlkUnklöl, nkl 1938-19" 1. kÖZöt· 
li években löltölle be c tIszMt. A'1, 
Öl beszéd d r. Vnrgn Béln gazdng 
gondolatnit tUkröl.l. 

1~I t'.nl CIIuk úa:y n yerhdJOk me~. 
ha k~zck vaU'unk a lIIul1\I1I.16 f id 
ö r il nll: lr6 1 le l11onlllllll . 

J"mea MAIlTlN.:AU 

nu uld!llunkflll \';\ I\lWtk ft: SGlblu:l. 
I:\brro tló.,,~~ül\ker l ~ jezsulhik hl" 
sdk <le a .. Q\',adCko\", ,A pll~I)()k1 kar 
I>/\..nlorle.\'elomek tel'\'et Ne lll, :1101\1-
h,\l)on).t ell~lI: .... . tn Cllonmllt.:ll • 
II\,ilk ~ea.-beI\ levő pUSZtíló crO nlill' 
b;len $Zu\-crenltM:\t. 1,"myegl'tl (\ \11~ 
h\g lelett, ,melyet O hort;oll l~tI."., MI 
clpusztlthatJuk nt. amit O nlkotott". 
A 11.'\,utorlc\'e.Hen'etel eHteU II nuk
le:íris l"i)'Yerok - .A1llerLkn nllnl 
prop.'1g<1It - e~lt vnlo nlkallllA· 
ld.s.'it, li crlekeU m.t II u()"jt'1 nyUnt· 
koo:atol.. mell' szerint n Sro\'jetull1ó 
sohnsrun toc clsók':nt nuklN\l'Is 
ft.'ttyvi."rt h!\Stll:'ilnl. 

Ez 03nndl ~ ~nk(\bb komoly d61'c
Icpé.s, mert Ime n kntoll.kus cgyl"l~ 
eltú\'olodolt nz ,ln . "lin'$I\"us hl'tbo
l'll." !\go.stonl 6;; Qenl\.rum'ls.l fi."ltQRII · 
SlHól. Az "omniddium", n mtudelwk 
k.iil't:iA."innk pl'obIÚflU\,Já\'ul bátl\1n 
S%('mbe llé-'Lnek S 'azt mOl\djnk, \lIne!> 

olbÍl'III't stáz· és 

II ke· 
I'esztcny h iveknek o lyolI mtlg.nlllr· 
tásá t. 3l11ely naim régi ('lv, de uj 
köntös~1 és t;ar trurunmru i.'g)' I'e Job
b.1n tet jed, s ez bi~llltó jel('nOOg. 

Ennek II ., .... 'Ii."nt<U't...hn.1'k szél('oS kö
rü hat&onys:\gát mulntjn OZ al 
,amc.nlknl kormányz..ul Int&kcd~, 
nlely ,[U' r61 ad hlrt, hotu' (Il Elnök 
tnntic.s.."Id6j., nyilt leveIet Irt II ptls· 
pököknek, melyben hossUln kifeJli . 
hogy II kOI'mány céUa "teUesen nzo· 
nos" n pUspbkt»OOwl. TCl\'flbbft ilZ ls. 
hOGY ct;). ~l.Yuga1.mawtl tnbOl'nokot 
tltokb.'1n Rómába ki.lldtek, hogy II 
páp.'\t meggy6zz(>k eddigi. vdetnénye 
meg:\'ál tozta tdstin,'lk 6tük~ess,,-~éró1 
al. atamháboru ké-rdósobcn. et. ti 
nlt'ggy6zés ntonban e'ddclg ~"«I. 
meny telen marad t. 

i\1t\rván,yi Györg)' .. ~i.II így fejez! 
be ctklWt: ,.Ne add mct:. Umm. {)lllll 
fl gOllOSz klvM - szólt t lumh:lt'cml 
Ovvel ezelőtt n nO\'(l161 wiltá\'lu.~ 
gyiUekezet lelkósze -, r()SS:l: SI.l.in
dókát ne sl!gltsd elő, ~'nct\t J'e IIuvnl
kodlk'·. Ámen, 

,,€S b&c&;.óg mlndcn jól.lloolmll 
;:-mbel'nek." 

1\ cikket Ismll r tettl!: 
8enCJ6 l\lnl'hlll 

Hírek 

-\ "'U)llr u u.'1< I., •• I'rm~ 1'1 ~Ú. 
mjb<lll .!i'<'''' _ ~,· ,,,,~1 u.',,,, '<lI1~b.)1 h_ 
"'erlt'I"~ J<,I"nl m"lI .. A .. IU l. II ... I.\! .. ~. 
, ,,,," CU1I'.''', "'d~'b.,,, 1~1,,~rl"U 11 Luü,~. r""tI' \ 1"'11"""'\'01' ."11 MII,\t>· .. ",n<Uo ul 
"~I\"" ") <,1\'I::\l tlf. (h'IIh1~ MI .... .. JI~ .... 
k"'lltt""Iw" m"'llll.'l"IIO !l.-..jI{\~'~"\h,\J~I. 

,\ ~ 1 1l&~ ~r IUf1e1< " h;ln ... ",~ KlIh')' 'U11Irlu. 
IllII I ~-I;I liS ,,1\tll,lt; 1,,,,,.10"\1111.1 I"\~"\ 
""'Il, ~,' lU .. \'kUnYI· n l<úlI<)IIl<l" .'Iu n'a -
1I)'IU"'11\1I01 UlJd<OIl'''1J1I IlU:l1l1i. " .. nUll ,'\'1 
"M:m.'n}"l'lrol, köl.lIll< 11nWtlrW" II 1"'\1" 
lunto.,aU\,) .... a-IUlI.I l"l.'l\\""y.'I<"1 la, 

j\ $ IUHzllr n /lU. "'\\k&16 blb\\. llIrj .. l~1 
IIIII:I-Nl \"t)nlllku~tl IItllllllll Io",n. \';(IU\jt 
(lK ...... S"1I 1'iQ;! nyelvNl furtl\t>lttttk III ... 
Ulblli\t . IUcl\'" 1I11\1l1k "11)'<.'11 f\.~.,'\I, IIlb· 
\)(ln .'I!I llJ (ordhll~ \1110\\ nnll"II~IIQI. 

A I"UCll t.llblll' cd(\ljl 1I1~. II" Ii.l I~SIl\' 
\lh'nlUllI lo\· .... ub\ ML n~'dH'n J"lt'lll m~lI. 
1\' ~\L11\1II ,'\'ben II \t'~I,Jbb 1\,1 fQI'dIl!! ~ 
Afl'lkllbllU, ouunl b .. nllsAÚW\I ny ... II· .. kcn 
.1 ... 1<'111 nIC,; . 

K l'r.h,1 C.om ll S~".I\)r .. nl l ~lo b lall , uAll 
1111'110 .. 11 Snrl tls I~ tl"lln dI\OJkh:t~ "U'II. 
IINII >lllr\ll~,lu,ln únn .. "U II vU.!: "'tlf'\.,,~1 
C:~l)m ll 5<1.nI10" IIlÍllel.';S~n.'k :00. el' fO"" 
dul (IJlII. K(lI'\'\~1 e~\)nlll Slln<10" .. trjal no!
tulnl' ~I\'\'e l t:'l<lltlll dr, III. nhlJ'"'' u.,
nMti .. m<,'rlknl tI "lt!!nu~ 1"lk,'U ~~ n~m
"'il ('\tuIII ft'IClICjI'" S~"nU,,\ "lIm8 I
nwltllltOltlllutk. fs on ... ln<,'I)'('lI.·k I,jru..
fCllt.'r-IÖld "",,1l!.1I1I1I1 dl~ .. \U'1I e"'1<'I.: ... ,,,k
ruklll. 

UIOI'IÓI< llfl ~ .. r ... tt .. ' .... kefúll na I\J "'h'<' 
(ul'l\l l u.~ blulkJI'IU·"kf't'. 

..Mit ltdl " "Ini II laU- ~l'\Il1Idllrol ~" Cl' 
men II K O!lllul1l Kinti'" IIQ"oJlll'~a\)lln 
nWlIJ"knt 1",1"lb"" II hlr.".lalml u ·'rl· .. • 
lelek .. r..,ln .. uk f .. hltfr l rk~:t~I" Ii. : e, 
r .. J .... "'l-br .. \lUllar t>t! l<lr. nJ; AIUtml ta,y-
1111"\\11)' 1 IUI'II IUI f()\lSl'I,tl)·v ....... IGj .. I~n",r
leli " IMU.!. 41)' .. nIurItIS ClP·,ul"un· 
k<ll 1:1. 
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mir t6bb alkalommal ,útak hadnlrtmn 
b. 

DI'. KORCS LaJos pllsp61< - II kCnlbb! 
~. miatt mep· ·kftott - pllsp6)d 
v .. rsplalObt II I<eresnút'-udvartu'lyi 
ea:yhllzkOrben máj. . -ával folytatta. ~ 
Ján. ;-~ f eJezI .. be. 

~ lARF rendo:zbeben sorra kerOJő 
svájci teo16r:1.al konferencl1.n júl. l-i. 
napjaln meghfvottkém ~:tt '-es:r: dr. 
l'erHlC& József pllspök, all1 fel$zólallLs:1-
ban II korlátozott ökumenll:musrol tog 
beszélni. 

100 éves 
a nagyajtai 

emléktábla 

Nagyajta legjelentősebb !KTiz.a
emléke az a fekete mán-ányból ké
szült emléktábla. melyet m ég oa ré
gi (eredeti) szüláhaua helyez.tek el 
száz éve, 1882. július 30-án. A régi 
szülőház a mai. unititius parókia 
mögötti kertben volt A nagyon öreg 
ajtaiak még emlékeznek .is rá. Al: 
em1ékrtábla költs · gdt oa ,,kolozsvári 
fótanodai dfjtiság, a tordai és a szé
kelykere5ZtÚIi gimn3.%ium" állotta. 
Az ünnepségen Jakab Elek jelés 
töMénés7.ünk ,tartotta az emlékbe
szédet. a fiatal Bened -Ell~ J pedig 
Kniza János érdemeire emlexezett. 
Ime a .táblán 1evó négysoros vers
"","", 

" Itt született, inneJill pattant kJ. a 
szellemi sz.ikro, 

Mely a KRIM nevet ténnyel övedzi 
körOl. 

Mint költó gyűjté Székel>"1öld 
emlékvirági t ' .' . 

Népdal a -nép a.jkán, dalban a 
dalnok ls él." 

.E sorokat Nagy Lajos (1828-.1910) 
kolozsvári 'tanár irta, kIi maga is 
Kroi:za.--munkatárs volt. OA márvfuly· 
tábla Lórentz Ferenc kolozsvari 
szobrász munkája. 

Klsgyör lY z .l 

(A oKeresnény Magvetótól át ... "éve.) 

LAPZÁRTA UTÁN: 

A véndiákok találkoroja máj. 8· 
án, vasámap de. istentisztelettel vet· 
te keuletét, melyen SziÚ;: János, 
Bencze Maron, Hwz!i J ános lelké· 
szek és dr. Ferencz J ózs.eI püspök 
swlgliJtak. Az. ifjúsági énekkar SzeM· 
l vdnlli Ilona vezetésével énc ksz{amo
kat adott eló. 

A közebéden. melyet több mint 
száz résztvevő résr..ére H wzti Jáml6· 
né egyházi tanácsort. tiszteletes Ml..' 
szany készített munkatal"!;aival együtt. 
HIU:::!i Jál105 szólt a tá\'olmaradot· 
\akról. az id6közb eSI elhunytakról és 
dr. Erd&: Mihaly hódmel.óvásárhelyi 
gondnok. köszönte meg a \·enduikok· 
nak a vásárllel}""i templom reno'l .. á. 
lására tett ajándékait. 

Kolozsvárt nagy rész .... ét melleU 
okísérték ki a há1Songárdi temetőbe 
Ozv. dr. KiS! Elekné fóti.szte}en(\Ö asz.. 
sz.onyt. azl97l-ben elhalt pÜSpÖk őz
vegyét. A swlgalatot dr. Kcmics La. 
j05 pOspök és dr. Szabó • .o\rpád teoló
giai tanár végEnék. 

Palatka Zoltán dr. kandidátus, ny. 
töállatorvos hosszú mongóliai útjá· 
ról hazatérve a véndhiktalálkcwSn 
\'ett elóször részt újra gyülekb . 
tünk munkájában családjával együtt. 
1000 F1t--ot ajándékowtt a budapesti 
gyülekezetnek, KÖsZÖnjük, 

A pünkösdi konIirmáció alkalmá· 
val l O gyermek állta körül az úrasz~ 
talát és felelt a Huszti János lelkész 
által feltett kéldE!sekre. majd csa~ 
ládja tagjaival együtt járult az. e1só 
útvacsorához. A konfirmándusok 
közt volt öZ!'. Filep I.mréné fótiszte
lendő asszony 4 unokája is. 

Bencze Márton lelkész júl l-én 
tölti be budapesti lelkészi. szolgálata· 
nak Ilegyven~ik évfordulóját. Sze 
retettel köszöntjük család jával 
együtt. 

Dr. Erdö.s Mihály hódmez6vásár
hel}i gondnokunk szivével vá.nl.tla~ 
nul kórházba került. l\'lielöbbi teljes 
felgyógyulásáért imádkozunk. 

Dr. Koncz Boldizsár, ősi unitárius 
onemzetség les'tánnazója , 58 e\'es ko
rában váratlanul elhunyt, 
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