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1379 I\(,'\~n~ tS- 0..'\ . \.0. 1;1 nlrb.!rh'nt"!:I m,~Mh 
Q;wid r<!f('lll". Illó Unitlll'H!$ ~\ t\\'\~!lto.:t:.\·h.u .11!ljlltO 
pi.l~~ú 1'~d':\l:1 kün1Iu-.:n.yck k~Vil1 kN,m böl:~t\l\l!~. 
Au:.!! \1ldo.lmk, 0.':> n. ~\·n,,\·tt<.'t1 .JnIHwnhos tQ',", 
"'1\" :l.1.tl.PJ,m IIl"<'l't l:l'I~!;;: cl. IIwrt ÜJIIOtl. Ez II tÖ!"'o.'ny 
SI4"t,nbn lll($l llll>U II \':llIl\s ric<~\lxUl mindt'llr.~l i.': \lji
I,l$t • .-\ ;:. E~; . ."h.ll". lInwl" lul Im nllH" tudjuk. hOi;." •. ,;cmpc. 
I't'furmmi dt't.)('I". l\!:.'-' nkm't Vt"''''ke::.ni 1::,. II krtlik.H 
ntl:~W.l 11.&-\' ak:ll"13. hl ,'ul I.wtnnl. ~. nt; Inncl\"tlIi(H 
lorv,,:ul1.yl'l IJ;.LSty:~.t!\ kl\n:1I imlt1-.H. s nt; . .Istcnct;:.\-S~·i;-' 
htére ('pUlt Cdc.!;;:c;cN kl~ldkll upt·"tQl:l t Rt.o.'ri f(~tQltn 
me~ SlU d mgl.ltol. Ami n.':<.rért"' lwm><Q.knru mr. Nel cl
, -esr;t&..:1 !$ jclt'nh!th,', 11:-'11 ll:' bl\tnm ~ tin t lldtHQS.lm 
:\111 kl n meg:.\·~ct" mcllo::tt. \l>nmv;.\ ('Il ne.~ l\ 1C1;.
jt·"l.u~bb lClelni'k. h~\" lsten tt!lI..\·~"i~1 l.'>: s"en~l,\·t.'
oon is .. i'gl .... mindo:n k~h·i'tkl.'t.nll'l~·el. l\lIl'l;,ldn im
nh\jn II SQI"SIlllk. rogy UR'·nIl11bbl.m ti ' ·Ihmb.:l ll mvlldjdk 
ki tcll'ttc: :ll lh~!I'I<, .. t. :!m~l.rbcll ~'k(lr ti pn\ 1 Q"It',""let 
ml~c.rete. 1:'i79, jUnius l-re. G,\'ulnfeh~I"-N.l'fn hh1U 
ösue n rejedele!n 1.1 "három nem '10> tsin~tl OhU'.:lg
íD'U1ését. mel,\' ttinltWl \"()].I nrra, hfl!:" D:\\.,d Fí!rt!nCl' t 
n\k~n.yuent 51' llUminnk \'\~I\·<lnnsli.nJ , \1' t\" pt..'di~ II 
lIuir említNI lör\"t~I..'· ~':·t",lmdx·1l Ilélk~'!'.t~k fdel;.' 
K risxtus lm ndluu..IInk kCI'd~t'.NI \"011 $l, , Eg,,\' l,\"llll 
teolÓGIni pl'I)bl(!mntÖl. nwl,"ben n:to lll .;:;t'm ludol! i'~y 
~i..':; IU ~\i.s~tlt:t"ll l lltni o ki!I~~éf\." \'i1ág bo I,ui nem 
:l'a~r t I d~'l.nlk ulQSt e~eket n r4."1 l'Scmén,," l.''tf't, Tuimim 
nttm tudnti~, hQK''' : .. A hit lsten aj:lnd8;:o" t$ ni.!l11 cr
Ií .. n~nk nul r ('j!.\"CI D.:l\'id FCI'~nen('k nuul n kljd('nlé
~~"t-.1. h,o~:y: "mlml<'.nkit rt m~~ hite boldOi;I!". hnnclI\ 
'nkdbb on-:'! SPxl'(ltnök cmlCkczli'bli e:;,( n llml no:'m:r,\.,'
dckN, it l11elyrú l n.,\'llgodtnn cl.mondhn tj uk. hog" na l\jf
tnsGk klaSSJ.ik\ls k Ol":llnak \"aloo,:\ .. I::O$ hós~, i'mle!<::e:r lt-.ln l 
szl"l'(ltn('jk arm, h~' \'ol t cro' ldl; na cmbelis,',t:'. köz ........ 
leb~rol a ke\'C$r.t6l.\~ ~Ietéb('n. nmiltt>r a l. ('m~l' les-
1i':lklbb üg,vct. n valh\.!>! n\\l.mjt\.\":i nkarlAk. \'nlt'· .q,c
rotttk \"Olnn btlll'_ .... 'Ul\OZlll.. t6n "é.n,.hc foglnln\.n ti tilnl
m3t~ , hog}', .. a \"1IlItis doij::tib:m pt.."ril~ ncm sl!nbnd üj(
lani . Dá\'ld Fi':renc Ill:\rtir hnltUfI n lt-.gttl'nti':bb liltu_ 
kox"s eJ. ellen n!; embe.I'l ckn ~g,l'(\ I:~' li;;cg clIcll. i\l A~ -

rd,,1 ,p~"'hl' bu~ul..\l>-<,!: U\'l;\" h,,~\' til; *"l: Úl(\' l'I\lmlil; 
flll!l."'ko\"\:-tf'1I :1 n~l.tij;,1 ,iMlU.:llatt, A fl'jll>CÍl' .. \11.}.lm mll\d
kl'! (.ltl:llvll slku, sOI'blm hnkllmli~ !l'iI\ll.'\S''''IXll!: "'itClt-.k, 
1\ 111,\\"1.11,\"" Idk"'I, nklk uJ..\':II1 Id\11.\(:1\ Í'l"1('\ \\'k mti: l~"" 
~'...'.:,..\' ~'1U:S::IJ:I't, llmlkN' II ~Ijfll k~'ruk l11 iml{'1\ t: l't:'.jukl'l 
m.~gI.):;IINla IIh~k ,'Ihm:,: ( .... ,II. di'\ilkN t:.n\lI,"lt1;lk 
!:I\lI:111, h~' II s,.tdUen t,Il'\.'i;t\ll~!..\k: ltl."S-nnnk \'Ul\l:1J$'
dg,ut, .'\% ,Ij:!ll~t!!kt"'\.""'$ ~ lU!; ~'I\\t.lt'I'lwj:-r<l.)I~>dc~ h,l_ 
1~';lt muttllt'l \'(' nnlon ..... I;.,\" iln'll klol1lmt:ltJnll lelki IllI. 
D,wld PN"\:Il(' l'IClI' IS, nkl \·~,'l1e n XVI. nt\xnd~'1i 
l"t'f(,\I"!\\;\dó mln..dí"n r,ll'nl.tljnt. null. \'\.'t::IU n l'~\j{'5lrn küt.
t.ötlt' rd mil):~\t. tlh"ll mlllt t1;...'· kru· Jt.'<:m: ' I ~(\I!;.<ltMn , 
mO:AA\·l~I)d&.o~""I't Qdn,lldl.M.ln m:l. lImi \I\lmlr-nkhwk II 
"t'J;drllj.:.i.bb, lIY t'l('kl, Luthf'l" II \\'itlr-ubtc'1: i \:lrtttlllllom 
kllpujl\n 9~ t~t('kn').I. D,hld " .... N"nc II (\('\',\1 \'l'll"b{u·tön· 
Uetl II~ dNc\~l bitru~'lfottll mcj.:, hl~" 1'\~n(\llI~U('mll 
hiu tnmlillok i!:<II':<.."l.glllxlll, UIO!:,\) (llf'1tet~. mcht-.\ II 
m M tit'Ok jo:ll\rhlJl\nuk rén,' fl h'l n böl'tőn rnh\ I~I ; ... "" 
~3uAi:ol selluni sem tOG.iIl ütj1\b.."l.n (('111111 fIlini " 
nekOnk wUlIl!l$ mu is. hr>gr mlponto ml1:\ljIl16 (" ..... hd 
k~r:djilk llJI'n ~'S \'ij.:,,'"'\lk 1(1 \1\bb hmOClmR:!.f mCiQ;..,'6t&k ... 
i'llnktl't. :; ll2. 4"'éu ~mbel':i!l.~ Jt$'köxö.~cbb i}."tl~i1j:1\~I·t. 
.1 bcl" ri );\" ~'mb;,'1" I ~. Y~\m\mkl":l !~ ... ll\k·k{'t\-'s~1l 
lll. !'il~1 n;lPlil. immul k' el ~,. 1.'\"$l'..:\~lItt 6111. Ern -
kki:'rtN ö lilto·dmez.tet kölcl.l'ii.:'~ll.llnkre ~ fí"I~ld:l 
Ill Inkrn. ~'bt.'1I pedig !'zf'n l Pt."e'$l'~' hi h lnk:n o:'k , m('.4' 
1Il\~ m ondja, I\(~' a~ e \'III~lIl1m ügyét soIll1s"'''In titok 
\' itl~k ~Il.rt', nkik 1"'!\I"l1 OOrulltlk II kert'$tl,!el hord~\\ 
Klisz1us t."lt;II, hlln ... m nmk, llkikn ... k ,,'Olt N'\'j\lk és \;tá ... 
1(l1'l>';I~uk hon:.\ hnsonlt'ollll r.:-h-ennl ti ml\).!\lk k('I't'S~tj,' 1 
so menl'cl: " ele t-.i:,yütt II m~nt m~'~ " !U ló d et l'tiJ:t~ 1)1-
jl\n ti \'~ú g,\'Ó>!ct('m (l llldnlónnk baldolo: ~rxei .·\' i.' I : 
!U('\., 1 !1~el1 ol"$.J'J\j;'n lt:,ne<...1g, b80:l'S!'l"'~ l'>' ';;((,1111 !('k MInI 
\"nlú t'n.'>m s nem b1.."'S~'{I~, Im ni."1n N'Űbt'tl \'/UI, I~' 
lelI n~'k(\nk. unll:\rimoknnk nO\'í"mbl'r n rt,ronu .. <\.cl6 
h6nnpjn os mlkm' c.:t'k~n I I Impokblln ('zckr\.' ('ml&(
:O.Unk. Mdjuk Istent. hf>t(l' lll. embc-"'t'I t\ld()l'lllok humu 
sr.'i.b61 tópláll.."O. ... ó untI/ilius hUOr<k öl\'\kK~,'1 & l('h~ 1 
IllCII..\'Ci'ct l .... u iln k 

••••••••••••••••••••••• • ............................................................................................................................ 
DlÍ cid fi'erell c írlÍsa; 

A .hngyom:'l.ny \ilP' t."\I'ljn. hogy Dá\' ld Ferenc n~'
Uázöl\"cn él"\!, 151\H)('n n,Uh:~t(!1I Kolo:::sdrott, EJ. nr. 
~',' forduI6 Ismé t nktu:'l.IIs..<;.t\ tcuj, hol,%.,\" i n\...alrÓl 82.ől
lU~., E,16s.tör is :I n~nQ'm' unit.1Ii u$ hwalom e!s(5 lal.l n 
ll:lel\l1 reprttentatw to:ormékél'Öl. {l~ l :'iti7 ... ben \'ngy 
1:'i68·bnll, n 1{\' lllnfí!hér\""ári Hott:hnl lcl"-II..' ''OmdfoW:m meg
jelenI. .,De fnl:sn et ' "Crn " ... dmu munkúról odunk lit
Il\ertet~t, az Ii.}nbl:l hnJ::l1 cs. kUl!old l kutnt :bok cred
ll\l.'nYl!lnek <.wucgc-z...~ként, 

El. a lerjl"'df'tmcs mu lult\jdonk~ppcn két kijnyv1l61 
nU. AZ cls6 kllent.', ti mÚsOOik tb:en6t r .... jczclt't turtn l
m .. '\.L A munkn a nt'rtl'i n~· \'(\t ,,<:om t(1nlet l fcl. hom'", 
azt rnondjll, hoR,v irói . ministris (,'!:C::leslllrum con"~'n_ 
tienll~1l\ in Snr,mllun ~\ "n\n~~'h'llniD", II ICllll,y d _ 
()1"ltI.~1 es ('1-dib' l e~' <'tél'l ö l,:yUlt'kl'l etek I)npJIII. A '& 

cls6 kön,p' l ~ t t:1I humilol. ti 1ll11,;:.:>I'lIk h l,," i~:l t ism~'I'\'[l"" 
röl "zól. ua elso II sr..entl.::\lum>:3!; Innti"1l1 :Io7.t.. .. n lxni sd
gcl l"U kl'ltiká t Inl'tnhl1nl7..tl . Il Ilk!S\."\(Uk II stl'nök IlIwl 
h';u1.n9.k Iat'tolt \·e\ck .. "riésekO:OI ),,"Ö1J I I SIi'Ilf\~ 1 ~S K rln
Im;'l'ól, Allnllin~b:ul me/o,":'\lInp ll hl\ lJuk - és ... bbo;'lI 
II \'onotkoxó s:clIkh'Odnlom ~'K\'Cfé l' t -. !JCIi:..'" ~, mUrlk ~\n 
&rn~lus M iht\l\' mí1\'~n ... k II ImláSll r('lI,,;l1wl'h<:ol4. 

E lllullkn Sl('I'Z/t ...... ~~II(,k a k~·I'Clk:ét II SlIllkh'O!,lnlon1 
nml 11l\pli>! ,;cm Uszlhr.III, A,,'nl:\bb lllkb/UI 11'1 l\jnhb kll ' 
w ltI>:ok el'{'{lm IWd ~lln l)jfm I';,l"<!kl':r.nl I'NlUllk ti $.t.t· I ..... 
Ó$~'t: ké~;';dx~n dlhht r\.~llll l1 i , '1't.'"."<.t;ilk ~"t 111l11I11k.' 

mottóJnIII \':\lllnton bibIilII 1'é.~('1 {$'y L'léI"l6bt'1l, llld" 
II 1t's",alo niknlK'li ii..,ilI{'kel'cthl'lI lI"t cI,;! Ic\,'1 Öf'Jd lk 
r,'sre Illnpjtm nl' l'.1 rtg.\dll ....... ld. hl)~ m lndl' ne k.' 1 m.'tI~ 
prQb:\lj n IOk. ~':Io liml J(\ Ill.I m""fIll1s,It,\k 

• 

• 



Az cml/telt munku I""n ritka, MagYLrorszúgon II 
Ncm1.ctl M\izcum Széch~nyJ konyvtárálxm rcltalálhutó 
c mu \(.'Ucs és 11 sÓrosp.'ltakl református cgyházl könyv
l:\rblJn pedig (!j(.\" lll{!gc~onklloH példánya . 
. Ncm <;élunk IInnok flJ .. cldönt';.,.c. hogy e könyv, 1567-

bell jelent-c me&: .. mint arm a7. 1567. au~~tus .?-ről 
kcl lC1-<llt é.~ ti fcJedclcmhe7. II .. t ~Jánlás~alaplán kov~t
kezletn! lehet .. ',log,)' csak o kövctkezo évben, amll'c 
~zintén S"Ámos Jel muUII. E kérdéssel érdemben Gulyás 
Pál' A Köny\'n)"omtnU'ls Magyarors1.ágon a XV. és 
x'vi S7Ázadbnn c. Budapesten 1931-ben megjelent ta
~ul~ánya foglalk01Jk s lll! érdc.klödöket ide utaljuk. 

Az ajánlás elmondja. hogya "több jeles férfiaktól 
Irt s két könyvre osztott ezen töredékek kiadása mar 
régóta közóhaj t<lqCya volt". A sz.crl'.6k célja az volt , 
hogy IIZ egyhá:wl a? Iga7s:ig kcl"t~sésé re serkentvén s 

;;z utódoknak magasabb célok ~elé törekvésére utat ké
"dU'én: egyszersmind cllenrelelk rágalmazasának okaJt 
megszOntessék, s az Jgu1.sflgna~ olya~ ho~~ v!lNdás 
után ,'ilág elébe jutáslÍra lll! aJ\ót mmt elokuzdok fel
tárják ... " 

A lentieket w.ért idézt Ok :IZ aJlinlásból. éppen Dávid 
Ferenc történeth'ója, Jakab Elek ford[tásában. hog}' loá
mutassunk arra, hogy J<lk<lb ls és_sokan mások is, c 
munkát. melyet "több jek.,. fél'fiak" Irtak, a Dávid Fe
l'enC, vagy a B!andratfl György, vugy pedig kettőjük 
közös művének tartják. 

Az utolsó években jelent m~g Gerézdi Rab án iro~ 
dalom történész tanulm/mya. melyben I'ámutat a rra, 
I'ogy c mú aj(lIl !üsát olyvn humunista műveltségű fér
fiu inn. aki Erilsmusl Jól ismerle. E fejezet ugyanis 
Erasmus Adtlg!a c. müvéból vett stílussajútoss<igokban 
bővelkedik. Közismel·t az, hogy Dávid Ferenc El'asmus 
tanítványának vallotta magát. akit magyar nyelvii, 
neve alatt megjelent műveiben ls több alkalommal 
idézett. Igy [jgyelemmel a fent! újnbb megállapitAsrn 
valószínű, hogy az Ajánlás egybe..illílója. írója maga 
Dávid Ferenc volt. 

A Oc ful:.u eL \"N·U... s1.('11..~<,éltenek lu,rdésCbel a 
Dóvld F'e"enc lllunkfl~g(lVal Irodlllomtört~nCll l és 
eSyháztörlénell Sl'.('mllontból foglnlkOo7.6 hnz.nl s~e zók 
kilJönfcleképpcn foglalnak óllóst. . . r . 

Plnt-ér Jenő Irooolomtöl1énetl ö~szefogl lllás!\bnn e 
munkát Pávld lalln nyelv(í művel közöt~ sorolja fel. 
Horv<ith Jónos II kérdé~1 nem fogla lkozIk A r 
mtr.tus e!U'h:'tztöl·téneUrÓk közül Zovanyl je~ő e I~ or: 
kát Dávid művel között sorolja fel. PokOoly JÓl'sct~ 
Révész Iml"C a lIzerzőség k~rdésében nem foglalnak 
MU,st. 

lsmel"Ctes, hOogy Jakab Elek. DávId történetirója c 
munkát ls csaknem leljcs egészében Dávid mav~' 
Itu'Ua s csak azt engedi meg, hogy egy-két fejC"/..ct S1-c

e
r: 

zőjének Bla~dratát Ismerjék el. Jakab ezen túlmenöcn 
~adt.a azt IS, hogy il lengyeleknek bármil~'en szerzői 
koze let~ volna e munkához. Hangsúlyoznunk kell 
h(\gy Slmén Domokos unitárius teológiai professzor a;' 
unltáriu!l nyomdákró! még Jakab müvének megjel'; 
n.ése eloa frt .tanulmányában, melyet Jakab teljesen 
f\gyelmc~ kívül hagyott, e müről helyesen állapítja 
meg a kovetkel'.6kct: "A mű kivflló szakismemttel lIZ 
egyházi atyák munkálnak, a IG-ik sl' ... '\7..nd [rÓi néz~tci
"ek és viS7..0nyalnHk, valamint u bibliának Illapos Isme
l'etével van h·va. A eim után ítélve, a művet a lengyel
honi él erdélyi unitárius papok kés7.lteUék. De úgy 
lát.szlk. hogy mielőtt ök CZ7.c1 a nyllvánoss.'\g terére 
léptek volna. több Idetg dolgoz\.Ilk mjm. S e$<lk ml ut ltn 
készen vol t, és <lZ egyes dolgozók .művelt egymással 
összhang7ilsba hozt!'lk, bocsátották sajtó alá mégpedig 
nmint látSl'Jk, még HOorChalter (nyomdász) cletében". 

&1.jnálattal állapltjuk meg, hogy egyes újabb kUl
földi munkák a Dc ralsa et vera szel7..óségét illetően 
is téves adatokut közölnek, és Dávid érdeme! l"\áttérbe 
szol"it.ásával Blandrntu Cyörgy olasz orvost és huma
nistát tartják e mű szerzőjének. Erről a:wnban egy 
kövclkew cikkben szólunk majd részletesebben. 

FerenC"!. Józse! 

----------, . -- -_._------_.-.. --- ---.-----y-- ----- --_._---- --_._._.-
A SI ABADSAGRÖL 

Korunknak egyik legjellegzetesebb vonása: a szabad-
ság hi r detése. • 

Mi ez alkalommal - részben helyszűke miatt -
csak az egyéni subadság mibenlétéről óhajtunk elmél
kednI. TételUnk igy hangzik: feltételezve az egyén szá
mára a legszélesebb körű szabadságot, miképpen érvé
nyesül ebben a gátlúsnélküll s1..nbadságban az emberi 
~zabad akarat. 

A szabadság m indenek elött és mindenek fölött: az 
akarat szabadsága. Dc az akarattal együtt jár a cse
lekvés kényszere is. A normál tudat magaslatára fejlő
dött ember cselekvése azonban nem lehet tetszés sze· 
rinti. Az ilyen embe\" feleUJ.qséggel tal·tozik eselekede
leié!"I. 

A köznapi elmélkedésmód l!. Sl' .. 'lbadság pl"Oblémáját 
csak erkölcsi oldalal'ól Ismeri. Az érett kultúrembe!" 
szflmára al'.onban nemcsak erkölcsi, hanem logikai és 
cs?tétikíl.; lelkiismeret is van . Nemcsnk akarásáér! és 
eselekv~rt. hanem gondolkodás.iért és cI7.ésciért is 
felelősséget él""Cz. 

Ez a felelősség gyakorlatilag kél fogalom körül csú
csosodik ki a legszembetűnőbben: a kötelesség 6; a 
függőség tudatában. 

A fejlett szellemű embemek lelesleges magyarázni II 
kö«:lr:sség rogalmát. Tapasr.talatt tényként Ismerte meg 
a kötelességek s7'.étág:_zó s egyben hierárchlkus rend~ 
szerét. Szellemi fejlödésCnek kezdő fokain találkozott 
már a köznapi kötele:sség.ek egész sorával. S ahogy a 
szellem egyre tökéletcscdlk, a világos..~val mind S1k-
J.csebb és szélesebb horb:ontot sugároz be Oolyan mér-
!-ékben Ismeri fel a kötelességek egymásba' fonódó lán~ 
colatát. Kötelességtudattal az örökkévalóság leglej let
~<;bb fO~á.n ls találkozik a S7.ellem. Bátran kijelentheIr 
JUk teh .. t : a kötelesség egyetemcs crvényü normája u 
szel.leml életnek. Most elCTn.e?zUk a függőség kérdését. 

K{-rdezheU valukl: kitől és mitől függ az ember egy 

~ ' JNI'fA IU US e LET 

, 
olyan fejleW társadalomban, ahol már bezárták az üres 
börtönök ajfólt s ahol a fejlődés távlatában maga az 
áJtamhataloln is megszűnlk? 

A szellem elSÖ!iOrban függőségi viszooyban van azok
kal a rnllgasabbi"cndíi törvényekkel, nmelyck nemcsak 
a földi életet, hanem a? egélz teremtett mJndenséget 
irányítj{lk, egyensulybnn t(l]·tJlík és éllclik. Az emberi 
szellem sohasem tehet! meg - s minél fejletlcbb. an
nál kevésbé _, hogy ezcktől az egyetemes érvényii tör
vényszerúségcktól függetlenftse mugát. Söt ellen· 
kezően: fejlettségének foku éppen 1lbban nyilvánul 
meg, hogv a v!lágrcnd hatulmns dimenzióiban próbálja 
mcgtalálnl azt II helyet, ahol képességeinek megfelelöcn 
belekapcsolódhntlk a felsőbbrendű élei ütemébe és 
boldog harmóniában tölll be hívatását. 

:es továbbmenócn . a logika kérlelhetetlen pnrancsa 
szerint függ a7. emberi s1..cllem e7.cknek n törvények
nek alkotójától: IstentóI. 

Amint látjuk tehát. 111. elképzelhel.Ö legnagy?bb ~7..n~ 
bads{lgoon élő legfejlettebb szellem se~ feJ.lhetl kl 
~zaood akarAtát csup/In egyéni I.ndíték:ll alapján, ~a
nem csak úgy, ha a kölcl~ és függösCs: tudata mmt 
világltó lámpás jelz! cselekvésCben határait. 

De az Igy működll s2.llbud akarat bőven üd lehet0'é. 
get a szellemnek a r m ls, hogy rabslolgává te~essc ön
magát: szenvedélyeinek és alacsony ösztönelllek rab
s7..0lgájává. S2.Ilbad akarat.a van jóra és ros:o;:zra, válnszt
hat élet és halál, törvcnyes leJlódés vagy ellentétes 
rOombolás között. á 

Ez a .szellemi élet ulfája és omcgó.jIl .. A lejlett, vU -
.l:os llitású szellem azonban nem habozIk, hanem .~.I
dog önátadással lllesl.kedlk be az egyet<;m.es élet orök 
törvényei közé II m inden helyzetében örömmel $WI
gátja Istenét, aklnctlt köszönheti lélét és attOol az akarat 
mór nemcsak cselekvés, hanem teremtés. t " 

Dr. Szabó I~ \ i> n 
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AZ ESSZEUSOK 
(lll) l\I~ dsö kÚllJ""C 10. n.~nek 8-9- 10. n~r
. .. Nisnródról oh'lUhnlunk. Noé c;k~unokájtirót E;;: 

$~~~:,-:", "'.puottn különben Ninh'c v!ro .. ' .... '\;t ~\ $S'l iria· 
II ,.II"~·U" 1'_" ~ " .. ~ 1\'~' föld ieIiilelek {clell ura It mnr ~ .... ;o.ul.-

I'i~r:;., 'j~HaAA ('llÍ1: il . . hntnlm~$ n ldMz::. hírében állaU. 
.:s.\ Taluwd-lt1lómdll elm ondja. h~', NI.m~ :Uomb.'I.n 
filtn~lme:llh!h..'s1 kupon arról. hog:. h.ldleza-.. nck ,:~t 

·1_'." (,'" wk kinUn és urnlkod6t fog trullJ:I1ól 
~IU( " 0-' ......... '.d .. ' foumn i", E3! elkerillcnd6. NIni,,,,, 'lll !.tI. l! pa.r::m
m~ ho{:.v ölj&: Illeg nz ujumöltCI. A h.."ldn!Zl'r azon
~~ .. nl"g nkUr\"1111 mi'ntcni liát. m~a jnrul az. uml
kod6 clt-, ké2:eafog.-n t"l!t" .~·enl\ekel :- .:lk1 azonban 
nern aZ 6 fia. S3j:i.1 fidt 3 e,-cn kN\',;;lIlu! "Jl,)' b..'lr.lllng
b,., rcjte;elle s I' J h: alau- a legenda ~t-'rHlI -
a ~ct'$l!lJIO y.l jdr jobb ke:í" IljJuból cop!a .. Il re~r. Ez. n 
m~nenlNt jp'("nnck Ábm'u:.m \'01 1" ~I! az OtC$I~
mentunl 1\ zsidók Ú$.'llyjanak I\c\"t~J: s nfl<'rt.'il m~lr.).'I; 
a Máté e\~Ifl~"dhun. h~" n kt'l:dctcn ;III. anrmk n !Jem
zCNét;:soroz.'l103k. amel\" tld!:a llJ: e..,\bc.nség~ek ~el.~! :" 
A z. e;o...qcusok pt'd[& altt tImi toUak. hof;.\" nz Estem \"II~ 
cgy kt"pe-sség-esini.t Qltott ~c Abrnhámb.:. meb"nCl 
r~,·tl nlklllm:t>lSii kezdett \'nlni m;ru. ho~' önmagfibnn 
aleIje lll. iswIIsé-.get" f\ Tnlmud-l<"gend~ - n~' ,-uloo.(~
crttkkt'l _ a Ulap koninnk kHejezts.i. módjnn. \~"IS 
k~pekbE'l\. k~k"'ll . u~m()ndj:\. hOilY A~.r3!t;im ~
mug:iból menn u tapliilékol" jobb ke:r:e ujJllból szoPJn 
a tejet _ szellemi táplálékról "an uó s ezt azét"t tI!'
hNi mt'S;, ml'It neki megudatOH nr: 1\ képes:;eg" amiről 
msr szól tam. so amiról tudtak nr. e>sl:cusok" I l,,~nfor
man Abraham az első. nki nl. Istennek. önmagunkb..'l.n 

té-nli megisUleré..~hea a kepesséj;ét !ig.'" igtlZán "'fi
ben módm hnumilni kezdi. Eli a k;.ipe:...~ örUklődik 
tO\':\bb nemZ;Cdékröl nemz.edé.~re. tnl\itotük. nli e;sre\l
sok. ;..,; nl. t'ltorok l& n:r:onb."Ul csuk clsö 1!it'"ZUtrn. ~"
uerll, ,"alójlioon nagyon bonyolull. Itt c:;;hk n\unto
$lIn is.n\crteljOk nz. erre \"O!1:ltkoxó (>Ssy;cus feUog!i.sl. 
nmi .'~'\\ttul (Í'-RI' derit art":! a ha rmn:; ~rosrn is. 
n:l1('!J·('~ :l Mt\tC-c\"UIIgÚI!mll h:l:iUl.1l ,; :lIm!\.\" ,;,.::<,ri nt II 
nt'll\zt'tségro!"Ol.lil ban. Ábratmlntul kNd\"\!. nlinden 
tb,enn~" gem.'.rnció utun c.!;.)' hnuirkö emelkedik mn
~Mrn. J~y sz. ehó tizennég:.' nenUl'lség ut:\l\ Dócid. ~ 
nuL"Odik th:\':nnó'R ' n(>mzets~g utan Q bobilm~i fogsag" 
a harm..ld ik tlzen~" nemzetség: után Kn.c.tas jelenti 
n határkuwt. mni jelti. h~' \'runmi fnntosabb dolog
!'Ól \"an iH :uó" mint pl. n Ul'-"'<Iik. ,.~" 11 hU;Q:.ldik ge
nenit-Ió elk6n~tkeWhtél. Egég.en ","il\"I\1\\"UI6.. ho&." hn 
:1 ~3 generuciőnnk ib'en h tiromsmr li%t':nn~"t'S. cso
portoo \-a16 beosr. lG nem \"twm rontos" akkor nem is 
l'mHlené nt. e\'tmgé1ium. Az t'\"nnge:Jium n:r:onb.'ln i~" .. n 
[t'!<l.Ul:isba n köUi s t~ tIzert. merI precin tt\sra lUrek
Sl'lk. K o m o.!.y tud:\s. rejlik e. mögöh . A~ ~eusok nu
gya n hnt:'iro:r.oUnn \"nllott5.k. ho;y hn a~- t:g llts r mocr 
{t'jl~1 \"i!;$gfllj~~k. nkkor eJ. n fejlódes '* ('ves perió
dusokban h:tlnd elóre. A: 1'1$6 l él·bt!n ti ~'ermek 
fiuiktll tes te fejlődik elsösorb . ."m: a:r:ok a S%.ilkséges eNk 
nlOnluln..'lk és helyezkednek el ti ~"ennek tl:'Srebrn" 

. 

a melyek ti fizikru ember ki:tlaku\3sát vannak hh'an"a 
uolg!ilni. A IIld.sodik l iDben f fileg az életer6k lria la_ 
kulá.s.'innk. UleWe fejlődésbe lnduldsAnak \"agyunk :l 

tanul~ annak :z élelcl!,mnt'k 11 klfcjl6d&eró1 \"Un szó, 
nmebel akko. t.'.n:ékclunk kctl6kcppen. h:l az. élettelen 
:\.s\l\n.' .... llfl~ m!,jh~ odntillhjuk nl. é!li embeni.~:" 
..\ hormadd.; 1 1!1"l)t'n n Ié!eknc-k nJ: ernl rejl6dn~ első
sor~lm. "T~'rmt.'.U~u::sen II . többi ls. nmn mÓ<k1n. ahogy 
lll. lIldlt~'kot n~l'~ .. npta ól magn ide}ében" Ehht'lt !'Insonl6 
~ör\'~n.\'Sunl.."",,g urnlkodik Rl. emberls..~ f('jlőC.~bl>n 
IS Q Iwm.:ed .. kllken /..~N'.!~ t ül - mondották az es.veu
:rok:" A i;:t'nentdok: sormntoilmn nnlnb.'ln nl. ;i.t6rökl~ 
nelll ~" meg.)' n"'!1be,, hogy blronyO!!; kcpesYg \-ag:.' 
ndotl$.1~ np.'iról thirn sz:ill: n gencrJciók sarozntaban 
II kcpt".$St'gek RlIgya p;iról u noklÍra. sz.:illnak _ tnnito\
ták lU es.saeusok:. Teh:\t 320k lU ~rúk. amel.'·l'k n Wikni 
le:>t !Cjlöd~l" kironual6dá~at s:rolgalj:ik. tU. eQ-es em
ber" e,;el':;ben rOle:g lU. eb;ó 7 é,"ben. ru: e~.-",teme!!. em_ 
bt-rtseg. esetében nem 7 hnnl.'m 1-1 gencr:iciót kö\"elel
nt"'_ Te.h~t II néper..~ek is ' -an kiS&.\"I!rmek" semillö- es 
iCjukuruk slb. Al. ~ s.zerint Dtt\'idig, a babiloni 
fog~ .. :.\gig, Kdutusig" \-n&.vis hnrom.!\l.or össze
SCll -1 :1 ,enerátión kCrel!tclUl \'onul II 
n fejl6disi ,'on:l.l. nmel.'" hi\"ut\'n '''an 
bell. fle:erokbt'n. es. lelki ki-pt:uégl'kbell 
embutipust. J&w.t. 

Az esszusnk uer!ru" kik magukról iUitolt5.k" bogy az. 
isteni vil5g n!\!p" ös:u:ef~~be. nl. emberi elet SQ.!;; 
rt'jtelmebe be1elel.."intetti$ - lU esszeusok ~t :n. 
ami jó. nini lök';letes. nmi ko: \-alanti. nem ill elő 
t'R.\·ik nnprol n másikra: nem cso(bk. \"3l"3tl>ln isteni 
be.'l\"Iltkoz&sok nm);;: <tt. ~özök. nmel.rek benne fern11-
nek: cs eplte-nt'k a \"ilngmindcns~gben . tU ('~"eteme;; 

(>mberi~ cle!ében. hanem n követkerelt':S.. s:zinls. li 

bölcs~el telje;; nagy cs h..'l talm :u; isteni i:ondola
tnk. nmel..n~k " m ikor rm1.iZl.i1ódn.'lk" mikor meg\.u&ul~ 
nnk. n. evsz::u ndQk és ru. @.\·nredek ~·eh"én br ·zA!ne.lt. 
s ... Ikrtst;}~·o:<llmmk valami!. amit mehükben hor
dom ... 

lit önkéntelenül is E'SZ.Onkbe jul nl. el$') m.~-ar 
he.-..: umeter k<.'l som: 

Próft':(o],; ahol $..~uít ~n nl'l.:tt"k a: Is a,,". 
.-\:, kif IgNI Im<,,, ngll I1legcdro Fiar. 

YaI6b.'ln n prófel.jknak sok N:('lid t'$ n~:\Rn.yi osto
rozó S%n'''U kellen ahhoz. tw€lV!ul is teni akarot "meg
, -alósuljon. i.\Icnmi t kellett sulykalni ÖIlma...o t .... ,-el,·
gcsein~1 ~~ ellt'll..~e:; ~pek: I):.-:ij,n -al. S3!nnlOn die:;:ó
:.Cl;b"cl és a b:lbilnn i fogs;iJ; li.:\iil relmeh~1 !\mk:t.t :l 
bimnyus gef\r-rntiOka;' 

Ynj<m meg tudjuk-e bt-'CSiUni nat sz. emi1~iiumi 
~lemet " nmetrel a mi S2r~i;S jo .\I.;o-nn ll> n~~1t~U 
nekü nk J t'óXUJ; ru.ta! ~ építő kU\"ekk~ \-nblSk-e bennünk 
nz. Il e\-n.~ium...'ü~lk ~~lg!Ü!! 

. • • • • •• • • • 

, 
EGYIlA7.KÖRU~K no\-ember 3i -én tnrtja ~hi rendes 

kbz.a;yülésél" l.clol..' ''l1snröl \egkÖl.c.t(>bbi smmunkbnn 
adunk rWlet t'S tud6.síttl.$I" AJ. Egyhiink"Öri KÖJ.g."l-~t~
sel knpc:$ollu ban m)\'1.!mber li~n dc" 10 omko r o.'hid 
Ferenc születésének ~~ e\iordul6jn nlknlm á.\'a1 
t.'mlMl:l$.lem intl.'lel l~$;lt. H~yt'!l End~ uu:ai templo
munkban" A $tolglUnlOl Bel\cUl Marion 1",lkésa \~. 

1\ t'm'On R.:\m o dec-;:ombt"or t 1-c1\ dc. S--8..SO uni
tnrius \"l1HMO-S fd6n\! kUz.\·elh. S:t;o~-ftl: Kt'lemt'll Mlk~ 
106 {ÜJ.<!sl;: .... amtn!i ll':lk~SL 

~G '· llA~..:ÖR.l "AI'i"ACSUNK no\"\'.lnber H11 ill!'st 
lartOIL A brnks megaUnp!toHa II K~-ülés t" Iltl-
SOroL"\tilt, majd ft K~"Ülb dl.'! kt'ril16 (-'i;yes ügy\:'kN 
11I.1 ..... a1l., A Tan:i.t:S t~\bb(-k kÖZUl t ISOOO Ft kúlcsön~ 
nyujtol! a debl'\.'eCru e;yhl~gnt'.k PM'OclUa feh\jl
tAsl kOlt~,"ge-irt'. 

llSlTAlllIlS t i ET , 
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A. z élef, 'l'eoló~" Sll 
Hány teológus adtu ~Icté t ls azért, amit tanJtott 1. 

Van egy, aki mCJgleHe, s ennck a)'; egynek befolyása 
nötlön nő mind lelkl!Srek. m ind teológusok körében. 
Mégis, ami DicII-ich BonJlo.effer alakját 1960:-ban jeJen
lósst teszi ncm a vértanuhalál, amelyet tizenöt esz
tendővel ~lót~ cgy nácl koncentrációs táborban SU'fI
\'odell el, scm valamilyen örijkségül ránkmarad t teo
lógiai rendll.-.e r. hanem az a gondola t, hogy a keresz
tény ember ncm menekülhet el a világból, hanem tel
jC'S életével e világban kell élnie. Bonhoeffer hagya
téka az a fölh ívás. hogy az. egyház gondolja át. ú jra 
mlssu6ját II hus:r..adlk sulznd rndikális.''W szekuláris vi
["gá ban. 

Elete _ Igy, mini a jóncvü teológusoké általában 
hi tének pl"Óbája volt . Cyermekkorában ncm ismerte a 
nincsct. Apja berlini professzor és Ismert clmeg.r6gyász. 
anyja Vllm~ császár udvm1 lelkéuének húga. Huszon
egy éves sem volt még, amikor Barth Károly már föl
figyelt rá, s egyik disswrtációját ,.teológiai csodának·' 
nevezte. Mégis. mindezek ellenére, kockáztatva pr o
fesszori p!llyáját, s?.cmbcszállt Hitlerrel. Két nappal 
Hitlel. kancelJárságra jutása után BonhoefIer rád ió· 
beszédében szembC$zállt az egyszemélyü diktatura clvé
\·cl. Ezét'\. megvonták tőle II nyilvúnos szó jogát. s ett i.í l 
ker-dve megbélyegzett cm1fer lett. 

Mélységesen megundorodva az úgynevezett "német 
keresxtények" magat:u·t.ásától, akik keresztényesfteni 
akarták il náci gondolalrend~zert, Bonhoetfer AngIla
bsn vállalt lelkészi állást (1937). és csak akkor tért 
haza. amikor egyház..1 egyik fé l-illegális szeminariumá
nak vezetésére kérte fö l, amely szeminárium működé
~ét a nácik ugyan nem nézték jó szemmel, de egyelőre 

• mégiS engedélyt adtak működésére: vidéki magánházak
nál. 1937-ben a kormány be!;1.:Gntette a szeminárium 
munkájAt, de Bonhoeffernek - honnan , honnan nem -
sikerült engedélyt suremic egyéves amerikai tanul
mányútra. Ekkor azonban már 1939-et írtak; Bonhoef
fer tudta. hO!:G' /ol háboru közel. és mivel a katQijá<:i<o
c!ást lelkiismcl-etével nem tartotta ÓSSz.eegYC2ICthé'tG
nek. tudta, hogy m ihelyt hazatér. letartó7.tatják. Úgy 
érezte, mégis Ind u lnia kell haza. 

Hazatérve Németországba. Bonhoeffer tevékeny részt 
\·ett a náciellenes fö ldalatti mozgalomban. 1943. á pri
lis 5~ a Gestapo letartóztatta. Két évet töl tött külön
böző börtönökben és koncentrációs táborokban. 1945-
ben Hitler életére törő összecsküxés vádjával F lossen
burgban Cölakautották. 

Legterjedelmesebb és legismertebb művében (A tG
níttxinllsóg óra, 1937) kifejti a ke.cszténység lényegére 
vonatkozó gondolatait. A kel"CS2:ténység lényege K riszw 

tus ,.Kövess engem!"-jére adott vá laszu nk. BonhoeCfer 
\'álaua nem hlt\"ullás, sem valamilyen teológiai rend
szer megfogalma7i1.sa, hanem állandó, egyszerű és alá
zatos kereszt!ölvétel. .,A tanítvány csak addig tanlt
I·ány, ameddig osztozi k az Úr szenvedésében. elvelteté
seben és megfeszl ttelésében." A 'kegyelem nem olcsó. 
a kegyelem drága - ,.a főldbe rejtett kincs" -. amely· 
IlfOk kedvéért "a1. em~er örömmel megy, és e\adjn 
mindenét". 

Börtönével 
A 
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Bonhoe[fer hatásának titka \!lIán az, hogy nem tá 
lál semmi féle csalóka ábréndot sem oz úgyneve~ 
..vallásosság' · iránI. amely gyakran nem mh mOnt 
,J<ényelmC!j. lökhárító ember és lsten kÖZÖtt". sicm~ 
S7..á1l a. kHségbeesés.seJ és bórulátással. A kétségbeesés_ 
~l, IrJa, gyakran jár cgyUtt. a test megtagadása vagy 
lulzott szel't'tete. Ha a1.: ember kétségbeQllik és elveszti 
lsten kezét. hamar arra az útra lép, amely elvezet 
"vagy ,a káromlás, vagy az öngyilkosság. bünébe mint 
~ul t cs Judást'·. vagy a szentséJl. elnyerésének v~lam i _ 
f~le vll.ági módját ki~rli meg .,Önmcgsemmlsitö aszké_ 
tlzmussal vagy mé~l!\val. A hálátlansággal. göggel és 
reményvC!;ztettségge, az ember önmagát keményíti meg 
lsten kegyelmével szemben."' 
Bonhoe~fer börtönből irt hires leveleiben nyomál 

s~m. találjuk a hálátlanságnak, vagy csüggedés;nek. "Az 
e,mult év~n m egtarwltam méltányolnl a keresztény_ 
ség "világ\8ss:\gát .. ugy, mint soha azelőtt" _ irta. 
A keresztény ember nem h?'"'W religlO$Us, hanem csak 
ember, szegény és egyszeru, éppen mint ahogy J ézus 
ember volt ... Csak ha leUcscn benne él ebben a vi
~ágban, a.kkol" tanul meg hinni . Az embernek föl kell 
I'dnla. mInden kísél"ietet, ho.R:Y bármit tegyen is ön
ma~cl"\ . legyen a kár szent, akár megtéro bűnös. egy_ 
hhl embel·, !ga1.: .vagy 'hamls. beteg vagy egészséges. 
,.Ez az. allUt vlh'igiasságan értek - természetesnek 
v .• nl .a1.: életet minden kötelességével és nehézségével. 
sikcrelvel 6s kudarca ival. kisérIeteivei és remény telen-
1:éj!éveJ. Olyan élet az., hogy tel jesen ooavetJük magun
kat Isten kezébe, és együtt virrasztunk Krlv.tussal a 
Gecsmliné kertjében. Ez a h it, ez a metanoia (meg
terés). és e1.: az. amely emberré és ker eszténn}·é formál. 
HO.2van lehe tne sikel"Ünk, amely gőgössé tesz, vagy 
kudarcunk.amely félrevezet, ha osztozunk Krisztus 
szenvedésébM ugy. hogy tdjesen benne élünk a vU,,-
b ", an. Ford.: K ozma Tamás .. _ .................................................................... . 

PAI' I UEK\:GYVL&El\' \·o~!ek részt nagybudSl pf'.sfi 
lelkipásztoral)'lk október 28-án. Dr. Hajdú Gyul:l. a 
nemzetközi j<.>.IE egyetemi professzora adott tájékoztatót 
roagJ' érdekl~ést keltett elóadásában a nemzetközi 
helyzet időszf'rű kérdéseiről. 

A SZAB ADELVV KERESZTENYEK NEl\ot ZETKOZI 
SZOVETSEGE konl( rcsuusa 1961. augusztus 8-13-ig 
lesz Davosban, Svájcban. 

A R ÖGYES ENDRE utcai templom orgonájára újab
ban u alábbi adományok folytak be: N. N. 100 Ft .. 
id. Pethő István 50 Ft, Kutasi Eszter 15 Ft. Rorbélv 
Pál, Badóczl Béla. Suksa Attila. Deák Ferenc, id. Nyi
redy Gé1.8, Szántó Ferenc é~ özv. Szimonidesz Gyulflné 
10-10 F~. 

HALOTTAINK. Dr. Biró Zoltánné PáJUy Rózsika -
néhai P álffy Márton, volt kolozsvári fógimnáziumi 
ton ár, B jeles Irodalomtörténész és nyelvész, és felesége, 
Nagy Gizella lánya Kolozsvárott meghalt. ,.Ha élünk. 
az Úrnak élünk, ha meghalunk. a1.: Úrnak haJunk meg. 
A1.ért akár éljOnk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. 
(Róma 14 :8.) 

OKTOBERI SZA.I\o1 UNKBAN rövid köz lés jelent meg 
Barth Ká roly c::lkkével kapc::solatban. amely egy svájci 
teológiai lopban Jelen t meg. Euel kapcsolatban 
nyomdahibát kell helycsbltenl. A helyes :l;árójeles meg
jegyzé!l igy szól : A1.:onos a világhrra ort!)(lox profesz
uorral . 
• • --' --" ---~.,--
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LaptulaJdonos a MagyarorszAgI Unitárius Egyházlt!!r 
Felel&! .zerkC!;zt6 ~ kiadó: Peth!! b!vin. 

tvl eI6f11.:etési dfJa 12 forint. 
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