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EMLÉKSZAVAK BARTÓK BÉLÁRÓL 
Ezek között a köboltoor.atos CaJa k között, erről a fa

csipkézettel körülvett, óvott és törékeny helyről két 
lény neve h,lngzik el II legtöbbször. A láthatallan és 
távoli Istené. ki közvetett jelekkel ad bizonyságot léte
zéséről: ti vi lág, ól természet nem mindig tudomásul 
veu , nem mindig isteni üzenetnek, nagy Jelnek ielfo
gott hétkőzna])j és ünnepi csodáival, amilyen az évsza
kok törvényszerü és csodálatos változása. amilyen egy 
gyermek születésének csodája, .a megfáradtak elmúlása 
s mégis csodás megmaradása az emlékeink ben, amilyen 
napi csoda a felhők szépséges járása, csillagok és vil
lámok futása és amilyen csodák eszméletünk és lel
kűnk, gondolataink és érzelmeink csöndes megsejtései 
és sugallatai. A másik lény, akinek neve ezen a helyen 
a legtöbbször visszhangzik, a z Ember. Az Emberfia, 
aki valaha testi mivoltában is látható volt, aki félre
érthe tetlen tettekkel és tanttásokkal részt vett a világ 
történelmének alakí tásában, járt világunk földjén és 
vizein, s akinek jelenlétére kenyerünkben és borunk
ban emlékezni szoktunk. 

lsten és Ember tehá t itt a leggyakoribb két sz6, ök 
ketten ill a leggyakrabban néven nevezettek. 

Nem lesz szokatlan hát, nem lesz idegen most ezen 
a helyen egy harmadik lényt is néven nevezni, ugyan
csak embert. Ezek a falak szívesen fogják visszhan
gozni ezuttal az ö nevét, otthonosan fogják ölUkbe 
fogadni öt: Bartók Bélát. 

Otthonosan csakugyan. Mert harmincöt évesen, 1916-
ban, ide tért ó, mint lelke uj , kiválasztott otthonába, 
s ez az uj ~tthon, melynek tiszta és zavartalan, minden 
zugot és mInden magasságot betöltő légköre a szeretet, 
szeretettel fogadta ől örökbe. Oly-an múlhatatlan szere
teUei, hogy íme, most ünnepélyesen emlékezik száz év
vel ezelött született nagy Hára. Felnőtt fejjel, tudato
san, választotta olthonául ezt a kicsi házat ő, mint 
ahogyan tudatos volt minden választása, é letének min
den cselekedete, harca az elmaradottsággal, küzdelme 
az érte~lenséggel s az elaljasult erőkkel, szembefordu
lása mmden embertelenséggel, ahogy tudatos volt hű
sége az elhagyni -kényszerült hazához. Tudatos volt mű
vészetének minden hangja és minden csöndje tud3tos 
volt teljes, világraszÓlÓ életműve. ' 

El. az egyház a maga alapjait azon a földön te rem
teue meg, Erdélyben, ahonnan ő sokszor merített ihle
tet, .ahová ö ~jssz.a-vissz.ajárt népi és magyar fölisme
r~lt gazdagItani. Ennek az egyháznak, a mi unitá
r~us egyhátunknak, abban a legtisztább és legfőbb téte
~ eben, me~y att . tanítja, hogy egy az Is ten, s mely fö l
Ismerte a~l az Igazságot, hogy az lsten magányos la
lál~ _meg Bartók Béla a saját meggyözÓ<iését. ~aját 
keseru é6 nagy, megstenvedett és termékeny élettapasz
lal~t.ának a~t a végső összegz6dését, hogy at alkotó ..-m
bel. IS m~ganyos . Hogya mllvé!;z is magányos. Felnőtt 
f~jJ~ 1 rálsmer t a r ra, hogy egy végül is magányos kis 
k.o~össégbe.n , mint amilyen ITUIgányos kÖzösség az uni
!arlUSO~ kIsded népe, talál jó otthonra, meleg beloga
dásra az oly rn.'lgán yOl> és mégis o ly közösségi mIlvész, 
mint amilyen II ma~a . 
. ~s bl?.onYára itt tulálta meg .. a ITUIga legszemélye
~,ebt. hitvallását", ahogyan Bartók Béla egyik legnn
~y.l t.t. m(lvét, a Cant(\ta Profanát a l.enetudós S;-..."\bolcsi 

Bence nevezte. Itt találta meg azt az életelvet szóban 
is megfogalmazva, énekben is elmondhatóan melyet 
világéletében követett, azt a tiszt.asagot melyet a Can
tata közis":lel't s7.övege eZ2le.1 a szelid' és kemény pa_ 
ranccsal fejez kl: ..... csak tiszta forrásból". A kilenc 
csodaszarvasfiuról szóló roman kOlindaszövegre épí
teile 1930-ban a mű zenei mondandóját s nemcsak 
ezét a műét. Ez volt annakelót:l.e is és ez maradt 
egész zenei életművének, egész emberi magatartásának 
is vezéreszméje. Eléneke1tette, tehát ember hangon ki
hirdette, meghirdette ezeket a sorokat, már-már pa
rancsolatot: " ... a szájuk többé nem iszik pohárból, 
csak tiszta forrásbó!." Ennek a tiszta forrásnak a for
rásvidékét találta meg Erdélyben és ebben a mi, Er
délyben született unitárius egyházunkban, melyet lelke 
és felnőtt gondolatai otthonául választott. 

Hozzá kell tenni ehhez, mert bizonyára nem téves 
álli tás, hogy ezeket a sorokat is tudatosan választotta 
ki magának arra, hogy é ppen román nyelvból ma
gyarra ford(tva hirdethesse meg velük életének másik 
leg főbb célját és törekv 5 r ~t; "a népek testvérré válá
sának" nemes és irgalmaUanul nehéz szolgálatát. 
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Ug)'anallt II célt éti l.mckvl .. t k-húl, amelyet illi unJU!. 
nus ~hlh. II népek erdélyi kohójából kltorl'va. e lwhó 
ntehez; éJ kln~ Hizében meJI",b;ve, 1l'.eJ"tc u vllJl~ban 
I ebben u kiCiI vr.-,A"OOn 11..(JJgálnl kiván. 

A IIJotUt lorrliwk vldé1u!lIck éJ a tA.!:WlvériRg c.~j. 
nok ez IIpró LartományM, IUM he'ywrWsa~ kivCll, u .. 
egYIZt'rúSegnek haJlék.llt es otthonat iJI: rrx-gUtJ..:l,lw lJar. 
kik Béla eeben az egyházban. Embt.orkC>zeJ.1 hitet 18láJt 
lu csy ember, <ik..i hitében clilk annyira lehel prO{Jln 
amennyIre prolAn a mindig em~rhltű muvén le~ 
Amennyire p rofán l>gy olyan múv6!iz lehet. akit már 
huswnnéiY éve. korában ou emelk.edet.16ég J u (11811105' 
5álQk gondolat.a iog.l.alkmt.at. Ebben az életkorban igy 
Ir levelet Uli. l!d1.2i;myjának; ... . . VlgalzuJ mindenkine" 
~.d ajánlom: Indltf.cn:n. lelki mag",uágba emelkedni, 
• onnan az állotpolOkat telJes kliumnyel. higgadt nyu· 
gaJommaJ sz.emlélnJ. Penll'A! hogy ezt II klopet;~t 1Ui'. 
néz, tOPP/wt nehéz, a JeJJ\"ehelA!ob eli!rnl, de elérétIe m: 
embernek JegJ6bb diadaloo máJok felett, maga f~Jeu, 
minden telen. tn Idelg·óráig majdhogynem a magaJ· 
l"km érlÁ'm magam, UtáM hatalmai bukál, majd j'mét 
kÜZlJés, magaJbatöré5 - él l".t iJmétlódlk nUn~len, 
Va/41mlkor méglJaak IlkerClLni fog lent tn4Iradnom:' 

"~éJreértes ne t!:!!Jék: e'1: a Géníusz vívódása, kh'.á r6lag 
éJ ctakil <l Géniusl'..é. A Géníusz.€!, akI ha Jelrja !JI e't:l a 
rideg I~t : k(lwny, kuwnyOQé C&lk imnylra lehet, 
ilmennyire Génlullz egyáJtawn kównyi}); tud marMnl 
- tehát ,ehogyiln 6eTn, Bartók Béla géoiwl'..iI. _ egy 
hawlmaJ, páratlan életmű a blZl)ny~ág rá - IOha, ~m 
alkotásban, .&em fflilgilt.artáJban, semmilyen művészi, 
JemmlJyen emberi me"nyIJa\.kowoon, sem hal'.áfához, 
.sem embt'rtársafhoz kőwmbus lenni nem tudott, nem 
íl alwrt, sem sikerben, lem hányatLatáJsban, sem mél· 
\.allan körülmények közt, I c m ünnepeltelve. KVzOnyős 
JOha nem volt, hancm. mJndíg teVékeny, hiin",m mindíg 
mindenben ré$zt vevli, hanem mindIg harcoló, hanem 
mindig wremW. Vi!;íghoz, <-mberhez, népéhl".t, f(lldjé· 
he-z mindig közelI. Közeli il távoli magaaban il. Egy-
57.,erÜ5ége a géniUSZ egYll..C!"rú.8ége - whin roppant bo-
nyolult, ám mlndig érlhető egy.szeraség. 

.. Tisztában volt elllJvatottdgával, de azt nem han· 
gaztatta, éJ mindht llerény és u.dvaria. volt" _ így 
emlékezlk viuza éd.esatyjára f ia, il ködlnkben levő 
Ifjabb Bartók Béla. "Zsenijének fornmg6 Idején Junte 
megkt.u-Uthete1.len volt - viharban rendtiletlenOI álló 
kősziklára emléke't:lewlt - irJa él kortán, il zene· 
tudÓi Molnár Antal. .. Ezüsttej t"ZÜJtswbor Unom 
feje, melyet az <ltvÓl pirinyó 
re mek.Ix! .. , T aglejté5eí alig ~. ,"n.",.: 
nének? Minden erő, lendület arra kell, hogy művésze. 
lébe (uJJon, a zenébe ..• " - Igy látLa öt Kontotányi 
Dl'?4Ö. 

Keresztény felelősség a modern 
A ~.b!"",,"' 

Aka 

"', 
óolla : 

"Ml, akik kert'Jztényeknek nevC'z. 
zUk magunkat, wg)'ük ctUpán ",n ze 
a kez;finkd és áUjunk rélre, mialiou 
a világ nyakra·(Öre az onelpunlítáJ 
órvényébe rohan? Szó aem lehet 
róJa! A ml Urunk Igy ímlidkozott 
tanltványal&t : Nem azért Imádko
zom, hol)' vtdd kj öket a vllágból ' 
amint Te kű!dWJ t.'"&e1net aVIlAgoo' 
Úi:r külMrn en öket il Világba (Já~ 
11,15-18,. HIV<!Ihunk ÚI)' női , holY 
ebben 'it vllágban kelJ k"vetnűlIy' 
KrtnUüL Nem uabad C5upán az 
t'1)'ház. beW úVaveJ elfoglulnoJnk 
rrliIlunbu, ""'" pedig il magunk 
qy~nl 5plntuállJ f)elébe beletemet,..
IU··MUnk Arn hl vatl.8ttunk, hOCY 
Krj'UUJIl"1 I wJpló lérf lltk és n6k 
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legyunk az élet minden terOletén. Al 
ebben a vllágban való h:ladatalnkal 
VWl'ÁluUdftní nem (Suoán releliit 
len magatart.h, hiillen1 a.eJjtflie I 
p>z.embenáIl6 az ige l.él.nftilfilivaJ il 
azzal a példával. amelyet li ml Ururk 
mutakiU nekünk." 

A kere.zteny n.(lJgáhurÓJ, dlakó-
n!tiról ublva hangsúlyo'Ua : "An,j· 
képpen Jézus KriJI:ztut a ml ev·n· 
g.éllumhlrdethünk kóreppontJa. 
ugyanúgy O a központja a ml 1 .. 01· 
gálatunknak is. O egyrészt paran· 
CSIlI)a, hogy Iwlgáljuk, máJrént 
példúnk " Jwlg.iJatb.m: ' 

A kert;sztény Izoigálut !wt terüle· 
tére utalt ertután : l:wlgálat a keresz;· 
tény hlvól korOlvevó tJraarlalml 
k.ömyezetben, valamint .• ,globáJi' 
IZolibiut" , azaz ,.oIY"1I felelősRg.. 
limel)' klterJtd az eg' z; emberi (.$1;' 

ládra", Eot utóbbin!. vorMd.kozhan il. 
lObbi kö?Att a követkeWkri t'mf:luo 
kl : " A ml gene1'ádónkat kfilónleges 
módt)n mefitklllonblSttéti .lit az egye-



A Hazafias Népfront VII. Kongresszusa 
Korai la pd Mlink miaU D m árcius 14.-en és l 5-C!' üle

sU.e u kon~reSUlIsról rés~leC6 b eszámoló t adna ne~ 
tu dun k . Idézünk néh a n)' j e len Uis r ondolalot S al'los 
ISh 'á n rötllk'rllak 3$ e1ók észüle lckról adott b eni
molŐjából . 

_ A tan acskozás Id l'iponlJa cn'b eeslk a t. 1848-as for: 
r adalom <IÍ \1fordu IÓj lh ·al. Az ez a lkalombó} r~d~endo 
n agy()'úléscn 011 lenn ek a kongressz~s kul~oU~ iS. 

A kon«Te5.$sust Ol'$r.ágos szCles kiS ru d6keszito mu~
ka elózle meg. A hasznos és értékes j ln ' aslaiok en' rc : 
S1.e t II H lU.3fl :u N C' pfronl szervei a kongresszus utám 
munká ban \, jla ljRk m~ r észlet eib en. ' gy ~erUl S?t a 
lak:bépitessel es elosz' ássa!. a. \'e:u~tékes "1~'1~I~lta
ulssal, az ú l.halósal feJleszt ése\' e l kapcsola tos ke rdesek 
m eg"ibtásil"a. _ 

_ A kong resszus, a z elókés'l.ítÖ tanácskow ok osz-
5:l:egezesekénl is. tá rsadalmunk fejlódésének megha tá
rozó rontosságu kérdéscl,'cl foglalkozik majd azzal II 

céllal. hog)' mcgha lá ro:l'Z3 II m07.ga.1olll ~ekkcl ka pcso-
13105 lo, 'á bbi reladlllall , 

A lamicskou son szóba kcrii16 főbb téln3kö rök cl 
cnnl "e a IINF riitltká ra a többi között kieme.lte: II 
nelll1l.eli eg)'ség gond olnt lhmk - n mindcnnapi teltek
bC11 m('gll~' i1vdnuló - e n 'ényesllésében igen nag)' sze
relle " lm il IImg)'arság ludnt erosítésének, hisze.n a tör 
téne lmi IIUilt és a jelen m egértése. II jö,'iiért " a ló kö
zös cseiek\'es t szolg:i IJa. Euuek :n: egységnek a r esze a 
MagynrorSJ:ágon élő nelllzctlséglek jó közin.ete . is. ez 
a jó kÖzén .et ped ig cI ii feltétele annak , 1I0gy 3 hid sze
rellé t tölthessék be 3 magyar- né p és a környezö nem
zete k közölI al. Internacional is ta ka pcsolatok e rösíté
sében, Ezerl és ilyen szempontból k iserjük tiv 'elem
mel a h3tára inkon kh'ül éUi Inagyakág sorsá t is, s 
13rtjuk kultu ra nk fontos részének alkotasalka t. 

- A konlrCS5ZU5 Illásik lényeges feladata les" a n o
cialista demokrácia továbbfejlesztésével ka pcsolatos 
nep(ronllennh 'a lók meg"ita tá.sa. FeS kivánunk lépni 
a demokrada g)'akorla tá nak fonnél is elemei ellen, 
tig)' , ' e! jiik. a , 'élelllé llynyU" ánitás l ehetóségét nem 

I 

a kkor 
sadalom 1Il0quát. 
ról . s ne lll ú r jo. d a 
tól. ne lll fesl hamis 

- Mél}' rehat6:l1l 
(Ünkke l. fe ladal:linkka l 
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- Meggyőződésünk szerint a munká hol. való \>1 -
s:r.ony lIe mesn k utasit:l.sokoll , ösztönzÖkön lIlIilIk. ha~ 
ne lll a z egyéni öntudat , a munkahelyi kollektivák sze
re pe is befolyásol6 téll)'ezÖ. 

- Társada ltnunk (ejli)desen ek e s ulyponti kérdései 
melle tt a néprront nemzelkö:r.i te , 'ék en)'ségcnek rö tö
re k" Cseiröl is n.6 esik m ajd a. kongrcss:lluson _ mon
do tta Sarl ós ISI\'á ll . 

A ko ng ressws lIIunkáj át 32 ország lakossága. de a 
kiiUöld is erdeklödéssel kisé rte. A t.anáeskorison reszt 
\' ettek a hazai egyházak kcp\'iselöl is és a felszólalá
sok re lldjén hangol adta k anna k, bogy a" egyh:i.zakat 
ma is nz , ' e:llcrli , hogy f és",1 vá llaljanak az országepités 
és a béke munkli j ából l ehe tőségeikhez es erejükhöz 
ké pest. 

A kOllg resszus munkáj a ne mesak ké t napig la rtoU. 
anna k ira nyel\"Ci egés:r. d kövelkezó é , 'einkben ir'á ny 
muta tók lesznek mindennapi é letünkben is. 

A rokkantak éve 
KÖ:: Iud ott , hogll a.:: Egl/esült Nemzetek Szer vezere 

/9SI -ef a FOOYATtKOSOK evenek nyih ;Ónitotta. Ez
~el , mintegll arra kénl/$zeri t vc a vilógbo" e lii minden 
jószrindek~j emberr. hogll barmUlle n é letkörülmények, 
kózön él ü , be l ené::~e n , vagll otnt::zc n , a:: élet d r nyé
k?S oldnldra.. Oda, nhol nilles, vogy csak kevés a jtitékos 
}oklldv. o goudlolo ltsdg, a lénII, a napsugrir. 

A vasÓ r nopról vosdrnopra s::6szck i s:0101lIolo, uég:6 
lelkipaulorllok e::!el kopesololboll o koratlonul is eszé
~e j~ 1 és Ie/ki s~afllei e lé ro j!o/ódik sok-sok eVQlIl1é
hUII~1 kép: Bartimeus, o jerikói vak. Joi ru S, a lerinya 
eleleerl a.ga6d? !Ipa. a l alkOllor' viz portja It moradó 
bel egek es benak. o ga lileai le llge r me l/c lI veg!elf 
Hamln/ali O!/Óg"ita:s. Hoss!o n sor olhaló képek, esem é 
nllek. ollu.'luckbetl ki/eje:::és re ;UI a vo kak. a bélI/ik. 
a suk(,/~k. a leS/ileg ua/omi/yell slUyos be regscg~ell 
sze'll'cdoknck hangos :s::6ball vogll hallOl o/OIl sóhojbofl 
<,!mando ll r('lIlenue, hite. Rcmény és hi/. J ézus/lo::: in
I{'zlle. a segl/ségérl . a UUóglltdó.scrl . 

f; IIwllbeh s~dmos evonQtliumi kephe::. ueményht>~ 
tllS~onYl lollan . a helu::al ma annyjban lld IIO~oll , hogy 
IIlIg 0 11 egy ~mtwr, a IId~dreli Jé:::us le le S!óll a suk-sok 
rf'mé'.'YI61 JUI6!1 kérés. mcrl bClllle Idrjók a lt:::cllved'ók 
aldlas. o. hallas. IZ lesti é pség uiss:::onlleresének egI/el
le n leheló~t!gé l - s hilük e rejére Idma.s:::kodua _ e:::1 
t'/ IS nl/cnk, addIg Illa . f!.l a minde n i dók ö rök j aio (I 

szclluCl~6k uluc!bót lako~ó?~ az !l1ész emberi kő:.össeg 
szeles ~bréI61, lIaIlII csalodJal 61 t..'a ria a scglUégel, a rd
magaIasi , a legmagosabbrl!ndii humanirdSI. 
~ ~:dmbeli /"' ülönb,Igct SlOIis~likai adatokkal fl!t 

m"~'1I Icrllt~szNC!cn IWIII tehll l. Nem tl!hel mególlapf-
1U1II, hOgl/ . az Clmberlség öU~IdUzdmdhcn llis:oll l/ilvo 
m,~uell sZQ.tahlkbon arrilll/lallok akkor és hdnyun 
aronlllallak ma az a kci r tU I i, akdr le l/"·i betl!gek : bénók, 

uokok, mo:::gdsserillrt>k, riiuidclI: a ualomilyen 10000ole
kossaghon S!t'nved 6k. EUY ozOllball bl.::onl/OS: ohogy r.ő
veks.:ik tls s~aporodik a :. e m beristlg s!dma a földőlI. 
ug" n6 a! ilyen be.egek s::dmQ ls. _~ ENSZ megk6:e
/iloo ll POli l OS odoloi $;;"crlnl mindcn liz emberből t>0!I 
1;010 III il y!! n/o j lo lagyar ekossdgball S~II n ued. Krón iJ:!lS 
ba/<1'jJsegrk, csökkent mO~l1dsképl.'ssdO. értelmi fogyor é: 
kossrig PS rokk~llltsdg o IlIgflyokoribb t üne tek l! szomoru 
Il'/sorolasball. \fi/dgds:ony/ar boll a kb. 20 millió bn/
csel l/öl. Illelll eVII du a/oli ol/hon lis ii.:e mbttn kÖVCf
kl':II, be. 100 I.'!er ember fIlIIrad I0111101dkos. Eh/IC! o:. 
IIdarhc! kiilőII s:rimi.ódik ho:::d o közüli ba/l'setek so· 
kllsrigo. IIIIH'IIIOk ~ltdll mil~tcgll /o millió o.:o~nak a: 
tildc-ntoknok n $~dmo okikll/!/ olyon SIilIlOS kÖ~'erk(':::
!Il.'"~ckkel jrir a balcs~ ' . minr a.::: omp/.lrdld~, ogJti sérii
les. a végtagl14l11u los. A fOflyatC/"'ossdgo r e lóldé:::ó bet~'g
s,-ge/.,· s:limo ugllollcsok kb. :?o lIlImó ra lehel ó . .-l ~~ 
5:::ul lapiliIISd" o lej/6<l6 ors:::dgokban Ilemcsok s.;:el~e".'l 
es /i:::ikoi /OUlflllCkossógOI okQ:. /Ia llem 150 fO:::eT .a.;:?k
IInt.: o g~rmekeklli'k a s:dllln. nkik o ro.u:1I1 toplall 
SOI1 es ~',lamilthiólI lI miou IIwgt'oku l nak. ~s idOl k~U 
sz!imilo ll' a l"-OIlUl!r.·s Ö$s!Nli.:csek ri ldo:::o toll. L'Olollllnl 
n 70 millió hal/risi :::a1!()rball s: anucdór es a lQ-1S mil
hóra bauiil l vilOglalall t. Es e nllek a s:::omortl fe~~ 
IaSIlok o legmegdóbbl.'II t6bb adoto o.:, hOQl! a kdr l1 

dgllak egllllt"gllcdet clnlflbercgek toolaljók el . 
Nem ki,)6njuk hOJs::on sorohli azt:!kel a mll'gdöb~nr6 

adatokal. A: eddig j' hllondalluk/"'a l t!=ollbon Cl! lunk é~ 
fc lodotllnk halll1Sü lVO;:Il! II rte lm61 is ,/«lenl6.sig;lr anllOk 
az e mberi il1l1t1ke.::f!lnv.k. 0"":'11 a legnU!~~tlb~mlln6_~ 
s:olldékka l I!s sel1.rcnl nkorassa l n:: épek , a.;: l'~ts:: , 
pesIIk /igllllhnel a.;: pICSIl IICk, a s:::cnlJt>dók /il IA kwdllJ'l 
fordilani. ö 

IInzdu/,,'bulI oll'/ iu d" k ótu k1.l 1l1011/ er61.·s:::itésllk I 'r-
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lelt/ek IIrllltll, erdf'/,i!bclI. IWPII intézm';fI~es .~cgit$e"l.oen 
r ,;,zcsiilj,'nek /I bármiluen !Csti- Icl/d f ouya téko$ságban 
s~t'nvcdök. Mmden. /Imi cl1uek érdekében tü~lént az 
elmult három es fél évtizedben, annak • . CI telelouégno:.k 
IIZ átérzésében tőrtént tillamunk .vezelomek II ré5ZérQI. 
(lmt/II wdja é.~ Vllllja, hogy az erosc,blmek mindég Iregi
renie keU II gyengébben, .h?fJ1I ,az ~gf!$zséges,!ek oda ,ke l~ 
állnia II beleo melle seodo $zondekkal. OSZln~e s.egl/cUI 
okaráual válla/tunk es vállalunk ré.nt hazaI VIszony
lat/Hm e nemzetközi felodauá nólt problé~ák megoldá
sábÓl Az II fény azonban, h01'l1l II fogllatekosok 80 .!Zá 
zalék~ ma az úgl/nevezett " h II r m a d i k v i I ti 11 " 
or.u~ágaibon. van, te~át IIZ elmaradt /ö!d~észek or szu(1/1i
ban él, kiszélesíti es eglleteme$$~ lea;:t .az .e~~e! Járó 
QondOI és feladatot minden nép, IQII o. ml nepunk azá~ 
mara is. De aZI is meg kell vallanunk, "oQV nemcsak a 
feiméré~, hanem e nemes üPQllei !)~ ! ó törődés é.s meUé
ál/ds is minden idöben - 'QII ma IS - egVházl feladat 
is éppen az állalunk hirdetert e!)angélium sze!lemcböl 

Az Országos Déketanács ülése 

C!Tcd6~n. mert o. lfi.nyck és fcladatok nekunk egl) /uiz.ak
n.ak ujra , millI minden dolp'unkban, JelUsTa iránt/ilja/. 
ftgllelmUnkel . MerlO az orUk eszmént/kép aki t" 
hitbóllal(a~ó, jó azándékú él áldozalas n glt;égcl II~~~:: 
és adOI! mindeg. OH es akkor. ahol és amikor éppen 
kapcsolatba kerűlt a szenvedőkkel. Családban utctin 
m.unkahelllen, éli bárho! az életben Jézusnak "ezzel ti 
k iapadhatatlan sleretetevel, örök humanit6sá val és t' _ 
la szlvböt faka~ó ~~nllörűletével kell meglálnunk. ti~ _ 
gadnunk és segltenunk azokat. akikkel ualamilyen ok
ból keménllen bánt az élet. Eletünk soha nem lehel 
annyira rohanó élet, hogli adott esetben térben de é,.
ze l mUeQ is azt a néhánll méle,. ! , 8 ha kell, kil~méterl 
ne tudnánk meglenni és lef11lÓznl. ameili Slűkseges ah
Itoz, ItoglI melléjűk áUva n·gfllil.nk életű k gondjain és 
!ájdalmain. 

1011 nyerhet jelentóséget az ef11lén életében is az ENSZ 
világméretű kezdeményezése a ROKKANTAK ~F.:
BEN. Iluszt! JánO!; 

A~ Országos Beketan;"ics elnöksége 
febr. 25-én ülést tartott. A tanácsko
~A1son J'észt vett Sarlós Is t ván, a Ha
zafias Népfront főtitkára is. Az ülés t 
Sebestllén Nándorné elnök nyitotta 
meg. 

Gyóri Imre előadásában hangsu
lyozIa : A ha?ai találkozókon kívül a 
mag)'tIr békemozgalom küldöttei t i ~ 
zenhat nemzetközi tanácskozáson 
vettek részt es szoros együttműkö
désben dolgoztak a Béke-világtanács
csal és a bécsi Békekutató Intézet
tel. A célkitüzések az idén sem vál
I07.nak és az OBT legfontosabb fel 
ad atának tartja, hogy a kűlönböző 

tlh sadoimi ,.élegeket mozgósftsa a 
Magyar Népköztársaság km- és bel
politikai célkitú~éseinek cselekvő tá
mogatására és ke~.deményez.6en ve
gyen részt a béke, a nem7..etkö~i biz
tonság fenntartásáé!"t vivott küzde
lemben. 

már korábban is széle."> körü felM
borodást váltott ki az európai embe
rek körében. Remélhetően, ez a til 
takozás az elkövetkezendő idóben 
fokozódn! fao és ismételten meghát,.. 
rálásra kés~ tetl az amerikaiakat és 
szövetségeseiket. Erre a kihívásra n 
szocialista orsr.ágok - köztük ha-
7.ánk is - kénylelenek válaszolni. 
A magyar békemozgalom abban bio 
zik. hogya vitás kérdéseket, a kap
csolatokban {elmerült ellentéteket 
békés úton lehet és kell rendezni 

Dr. Kovacs Béla. a mozgalom fő
titkára felszólalás á ban többek k özött. 
körvonalazta.· Hlf>kat a;t imperialista 
próbálkouisokat., amelyek mind arra 
irányulnak, hogy az enyhUlést a fe
szül tség légköre, az eropolltika vált~ 
sa fel. Ennek érdekében mindent 
megtesznek a neutronfegyver gyár
tása és telepítése érdekében. ami 

A~ e1óadásokat kövelÓ vitában 
több egyházi kiküldött is hangsú
lyozta a fenti gondolatokat. Az ülé
sen - püspök akadá!yoztatása miatt 
- HU$zti János közügyigazgató vett 
részt . 

AZ EMBERFIA 
Albe,.t Schweitzer (l875-J965) nevet es munkas~ 
$6gát az egész vi lág ismeri. A lutheránusook sZű
leteu teolóous es emberbarat. afrikai kórházat 
a lapitó omos nevét es munkóuaQat ma miTIden 
prote3lans egyház IÜbbé kcutisbe magáénak vallja. 
Albert Schweitzer tiszte/c t beli tagja vo /t uz 
International Association for Religious Freedom 
nak, az unitá,.ius és más szabadel vii protestán .~ 

és nem kereszténIl vallások ' Iiveit lömöritó világ
szövetségnek. Az ameri kai unitáriU$Ok sokat al
doztak Lamberében, Gabon államban müködi;lf 
kórháza lennlartásara. Emlekezete ma il ri.~zte 
ielben dH kÖrűnkben. 

A7_ Emberfia c. irasál Schweitzer 1907~ben írta, 
é$ azt a szabade lvií svájci prO!estdnsok nem. 
leje . a Schweizer isches Iteformiertes Volksblatt 
/980. ti!)i decemberi szama újra közreadta aktva
!ilaSa miaH. E közlés alapjan keszült az fliálJbi 
forditas. 

Az aJapi~e D~.niel könyvének ismert fejezetéböl való. 
DanIel a vL.lagtortén.etet világbirodalmak egymást val
tasaban látJ~, és szamára azok állatok képében jelen
nek meg, mivel bennük az erőS7.ak és nem az embe
riesség uralkodik . 

Végúl azonban feltünlk latomésában egy olyan biro
d alom ls. mely nem allat képében, hanem emberalak
ban jelemk meg. Ez a jelenseg az Emberfiat jelképezi . 
BarmennYIre is fantasztikusnak Ui tszik a Bibliának 
e~ a I"és~. mégis mélységesen i ga~ .. és valóban be is 
telJl'5edeu 
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Az Emberfia eljött, mi valljuk az Emberfia hitéi, és 
várjuk országának beteljesülését, és munkálkodni aka
runk azért . 

Megcsodáljuk ezt a költői szövegel- Szükségesnek 
tartom azonban. hogy annak jelentóségét helyesen fog 
juk fel. hogy meg is értsük, mil jelent az Emberfia val
lása és az Emberfia országa. 

Majdnem minden messiási jóslatban embernek látják 
au, aki el fog jönni, És amikor eljött. valóban emb<!r 
",olt. Az irástudók között volt egy. aki a dolgokat nem 
vakon és mereven fogta fel, aki a törvényt helyes 
mértékkel ítélle meg, aki azért kuzdötl, hOF ~aga 
ember lehessen minden ember s7..ámáJ'a, aki meg ;1 

vámszedöben es búnözóben is talált emberséget. 

Jézus megjelenésének kimondhatatlan mélysége a tiJ
"életes harmóniában. a jámborság és az emberség meg
valósulásában jut kifejeÚ!lSre. 

Mmdazok. akik benne ezl megérteué-lc 1l7.ok relro~ták 
Ol és O mindazokat befogadja. 

Embersége jámborságból ered, ami annyit jel.(.'nL 
hogy akik elísmerik nevét, 37.Qk rés?.él'e a~ emb~rseg ;1 
vallas lényege. Miként a Föld. mely a N~p ~reJe állal 
forog, és egy visszatérő pá l y~l'a kényszerul. ugy k~n>" 
szedt! Jézus személyisége a tale eredő vallás t - ami km 
az nem elöl tévesztené -, hogy nem .önmagáért van_ 
Rá kell ébrednie újból és újból. hogya Jámborság vegso 
célja az. hogy az embert igaz emberré tegye. 

Az ember Jézus olyon atalakitő erÓ. mely va Ita
sunkban allandóan hat. 

A7. emberi alázat nevében harcolt Luther a 
tegég. a bOnbocsalÓ cédulák érvlása és koro 
ellen. 

szerze
vallása 



Vajon szUk$él:e5 volna-e a m! időnkben iS" hogy 
Jézus alakja kÓr.énk lépjen, s klz,arólllg azt pl'éd,k1\lja, 
hogy jámborságunk l'évén küzdj link az ,cmberségért, 
és lerJesszük az Igaz emberséget? Soha Jobbkor !lcm 
volna erre szükt5égü nk, Ugy-anis a ml korunkb..1n llZ a 
rogalom, hogyembel', mór nem is lótezlk . Az emberek 
egymá.~ számára /Th1 már csupán németek, franciák, 
oroszok. vagy lengyelek, - de többé már nem embe
rek. A népek közti válaszfal olyan I~ély, mint még 
talán sohasem volt, Amennyire érez", kell. hogy az 
ember va lamelyik nemr.e~hez tartozik, annyira bim
nyos. hogy rossz vágányon járunk, amikor felfuvalko
doU nemzeti büszkeséggel, hamis h ~l1-afiságga l az em
bereket egymás ellen lá7.ltjuk . . Sajnos,. ez a jele~~é~ ma 
napság ",Igyon elterjedt. Mmden Jót,. meghluSJ!unk , 
ami végill ls odavezet, hogy nem. v,esszuk tö bbé f.~gr.~ 
lembe a másik legelemibb emben Jogát, s aron totjuk 
fejünket. hogyan lehetne elnyomni és kisajátit,mi a 
másik nép nyelvét. 

Vajon az Emberfia országának idejében élünk-e'! 

Az embertársi viszony szempon tjábÓl il mai ember 
már nem ls ember, hanem protestáns, kalolikus, vagy 
zsidó, Mindennél erősebb ma a felekezeti elkülönüJé~, 
és hogy ez mikor és hogyan javulhatna meg, egyelőre 
beláthatatlan. 

Ogy vélem, hogy nincs köztünk senki, aki ha komo
Iyan veszi a vallást, ne szenvedne emiatt. 

Van még egy melyebb szakadék kint a vilagb..'n az 
emberek között : ez a hódítók és a meghódított ben
szülöttek közti szakadék, Népeink elvándorollak más, 
messzi világrészek felé, és azok a:z emberek, akiket olt 
wláltak, sr.ámukra nem voltak emberek. Legalábbis 
emberi kötelességet velük szemben nem éreztek. Csu
pán arra gondoltak. miként lehet a ,gyar matokon Jeg
gyorsabban és legelónyösebben üzleteket kötni, mit sem 
tóródve azzal, hogy közben egés:z néptörzsek pusztul-
nak ki. "\ 

Jó l ismert eset, hogy amikor orsz{lI~unk egy\k hiva
talnoka, aki egy 'alJrolommal fe lszólalt a birodalmi 
gyűlésen elmondván. hogy egy s:zegény feketebórűekböl 
á1l6 csoportot egy szigetre deportá ltak. és ott az é hség
tól es a nélkülözések tól meghaltak. az emberek hohíla 
említéséné l has:znált " meghalni" kifejezés heh'ett az 
.. elpusztult" szót használta. emit pedig a:z állatok ese
tében szoktak csak használni. 

Hol van hál az Emberfia országa ? 

Közel 2000 év utan vajon így valósul! volna meg az 
Emberfia orsr.áea? Úgv tűnik, mintha Jézu~ végtelenül 
szomoní pillant ással tekintene bele korunkba, 

Ne mondjá tok azt. hogy sajnálalos. ele nem lehet az 
i dőt és akörülményeket megváltoztatn l. 

Vagy hiszünk az Emberfia ors:zógának igazs,igÚhan. 
vagy .. nem. De ~~ hisszük. hogy van icaz.oság. akkor 
mernunk kell sa,at kOl"unkkal szemhesl'.állnL el'ős ak a
ra ttal ar.on munkálkodni , hogy az ilyenfaila vélemény 
mel!változzék Fel se merül jön az egvszerű emberi ér
~.és hiánva. Szükség van embertársaink és a jövendő 
'~ e,:,eráció r~zére ec.v vallá.,>os és oeda~ó(!iai feladat 
teIJes(tésén~, mégpedig alT;:!. hogy (elkür.dhessük ma
){unkat újból az ember,~ég és 37. embel'l ideálok fele . 
Egy~ás ke~.ét fogva fel kell egymást vezetnünk egv 

11CeYCSUC.<l r?, lIhonnan a tekintet sUlbadon szár nyalhat. 
,obban, mmt lenl. a völ/U'ben, melvben most élünk, 
a hol viSz.ily, érdek és hatalmi ütközések r.aj lanak . 

I ' ~ ogy minden Jóvá váljék, magunkat J'á kell ébres~
t.ml arra. hogy Szükséges eJi(y másféle kor után , '11 _ 
I'vód.nl. Te mal!.adnak is emberré ke!! v:\lnod. Az Em
he~ft~. n<lt) I<1 lnkban nQmcsak azt vi7.~ llá1ja mennvirc 
lehcsul a7. O országa, hanem mel!.vil'.spÍ11 mindannyiun
kat SZ~lv sr.erint. Bir.ony nehh az életben embernek 
maradm Enlber nek lCf'ln l annyit ielent. mint tudni 117. 
pm.bertál'!iak kal együ"é reznl él; v.envedni . A7. embe,·, fl 
"''l .bfln mell kell sell.llenl és t(' mOl! fl tn l. pl. 11mikor :il
I&~ t k" rC!\ Törödni kell rlZ embertár.~" kk:t l. hll szü l(.~(o 
"~~, "én Ok,'e munkáról kell J!ondoskO(lnl. Mi ŰIlY {>re~ . 
~ ,,~ . hn!.! y "",1 mel!.tettük , lell.alábbi" mel!o"f:,h:\lkozlunl< 
v .. l ... nt' mi lyen J.:vak ran éltek vi ss~~~ e~.7.e1 . 01 m .. nnvi 
C&llMá"oon Voll részünk! De ~ Ime most megS7.ólat 3 l' 

ajl6csCf'lg6, ujubb Cl<etröl hallunk .' .. 
emberi kötelC$ségünkre (lgyelme'~t~IS e; ~nlnket uJból 
emberről van 1>/.6, akin szintén ~egiten~~~n mo.;~ IS 
mi ntha embeJ'ben még sohasem ,,~.16dl k kelt ugy, 

, '"" un volna. 
Tapasztalatamk a zt mutatJflk ho 

fenyeget az a ves~.ély, hogy CIv~zit~~k ~ln~h:~~Jun~:' t 
Iránti tennésze.tes én,éseinkel, holott ~zek ~.~~~t~~S~I~~ 
emberség 11IapJ~H. Az Igaz emberség irflnti s .J. a~. Iga~ 
megtámadhatja az, eltompul~ és a közö'nYÓS5~ ~~ket 
A,~ho2:, hogy mégIs emberek mafQdhllGSunk embe~~ 
gunket nl1ponta fel kell frissiteni megujfta'n ' h 
rOSS1- tapasztalatainkat el tudjuk [elednl... J, ogy a 

J~us. emberséges vallásá.ban, az O lényébe kell bele_ 
merulm. Kell , hog>: példája mindig éljen lelkűnkoon , 
kelt , hogy paranCSlllllak engedelmeskedjÜnk k II h 
példabes~el vigasztaljanak '., Mindezt ~r.é;t" h~~~ 
~m~erségünk !,ámborsá~ában megújulhasson. A másik, 
,ImI e~berségunket f:lorll, az 11 hivatal, a szer1.ésvágy, 
II napl gl::mdOk , .; Idovel mindnyájunkat elfog az eló
n~enetcl Irfmtl vagy. De közben mennyi ember megy 
t~~kre, ak Jk már ne~ ls em,berek többé, c.~upán jelen
~e ,"ek. személyek, ak,k a hIvatal és szen:ésvágy által 
uzetve rohannak, hogy előrejussanak . 

" Azo.k, akiknek s~mét a mi vilagunk felnYitja , látják 
IJeszto tényként, mIként emészti el a hivatali pálya az 
embereket. Most nem Ilzok l 6l Van szó, akik ebben a 
ha)száb..1n e r kÖlCSileg mennek tönkre, hanem ar.okrÓl. 
akIk nem emberek, csupán hivatalnokok, kereskedők 
mérnökök, munkások, professwrok, tanítók, vagy Ila~ 
pok, akikben nem érvényesül a tiszta emberi érzés. 
Ezek termé'!izcts:zerűleg szivesen adományoznak, nyúj
tanak támogatast, de ha tőlük valami olyasmit kérno!k, 
amit csak ember nyújthat: megértést, együttérzést, lel
kesed és t. vigasztalást, bátorít~\ st, egy másik emberért 
való kiállást, hamis itélet elutasitását, egyes vélemény
nyel vagy szokással szembeszállni, magát feláldozni. ha 
kel1- röviden minda ... t a kimondhataUant. ami ember és 
ember közti kötelesség. megsegítés. felelösség , . , és 
m indezt megtagadja, s nem is rossMkaratbót . " oh, 
nem! 

Akik mindezt nem tudják teljesíteni, .. olyanok, min t 
a kimerült elemek; belölük az emberség - amiböl 
minden ered - kiveszell! . .. mivel a hivatal. az előre, 
jutas, a s:zükség és a:z élet gondjai kimerItik . Nem füzi 
? ket már semmi féle élő, benső kötelék a:z emberség
hez. Már azt sem tudják, mit is jelent embemek iennl. 
Ez korSl-akunk nyomorúsága ( 1907-ben Irta a szc:-ző 
- Szerk.), hogy ily s7.egény emberségben. 

Megérzik ezt korunk emberei. ezért is van bennük 
valami embe,' utáni sóvárgás, amolyan őszinte emberség 
utani vágy, Ilyenkor keresnek meg minket. \'allásos 
embereket, ~s azt fürkés:zik, vajon képes-e a jámbor
ság _ ami u tán ugy vágyódunk - másokká te~nf ;, 
többiekn~l . .. és aszerint ítélnek majd meg rnmkel , 
il jámborságot és magát a va llást. 

Vajon mi t mondanak majd rÓlunk? 8ir.on)' nem sok 
jÓl lalálhatnak bennünk. El kell ism('l'nünk. h~j::)' :1 

vi ljg itélete ko run k kereszténységéről kemény, de,I!,?;.(')S, 
amikor kijelenti. hogy nem tudott J ézus embersegene~ 
é rtelmében sem embert, sem emberiességet teremtem 

Ez bi~.ony igy van . A világ es~.el'int ilél meg benni.i~l
k<.!I , hogy mint emberek mivé lettünk, il v:t!lások seCJt
scgével. 

Komolyabban kell mindezt átgondolnunk mint, ('~ht..g 
telllik CsakIS emberek állal valÓSulhat mcg az EmOCI' 
ria orsz.ig.a. Soha jobban nem volt szüksége a VIlág
na k arra ho~)' Jézus vallása az emberek ált~1 m~,~
valósuljo~ , és mint kovász hasson bennük MJ , t,an! : 
vlinyai <l kul"unk lenni. kikrő l egykor azt mondta . "r, 
vagy.tok a~, élet sója ." 

!i;lellinkben a leél'tékesebb az, ha 
vathatunk emberekke. 

Ebben a métys éJi(cs ér telemben emlék,e~unkk l:'l~~~ ' 
l • k JézUl:i emberré vál 5 ... 0.' " -hogya nH vaj "sun ód I é hatni 

bun I·cjtől i k . Hogy ez bennO nk fOlYI.a t . n s elmé-
u .. dJon legy('n" ml életünk egy mmfhnktibb 
Iy ii lő, egy tökéletesebb emberré vMlis. 

~'QnHlOtta : Kaplayne St:hey lIonl. 
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MIÉRT ENGEDI MEG ISTEN? 
E kérdéssel életünkben szam/alna· 

$Zor találkozunk. Néha magunk Ic!:
szűk lel, mdskor clllbert~rs/ljnlt 
szet/zik nekünk. Mih/ell sok cSllaaedt, 
csolódoU ojko" hanunk il "miért", 
Milyen sokan vesztették el Istenbe 
veteU hitüke!, m ert ncm kaptak rá 
fclele/et. Hogy miért nem kaptak? 
Mert , lIvu és hamis a kérdés/elle
ves, vawminf azért, mert az ' .fhm 
"mjndenha~6sliodnak" heh/felen ér
telmezésébol fakad. 
N~lvánvoló. hogy az ,!le/bcn sok 

minden történik, ami nem egyezik 
lslen akaralcÍlIOl, söt lehetnek 0 1/11111 
dolgok ls, amelyek éppen ellcntéte
sek Qzza/. 

Az elsö vi láoluiború!H1n cl1ll angol 
anekdota járta: II német Ironton angol 
/wlondk imádkoztak Istenhez, hogy 
szabadítsa meg öket cl bajMI és szün.
tesse meg II háboru/o IsUn hOSlzan, 
figyelmesen hallgatta öket, majd 
megkérdezte .. . : Ti nem akarlok 
háborút? Nem Uram, nem akarunk 
_ voll a válau. Isten újra hosszan 
figyel/e a könl/ŐTgökct majd igy 
szó/t: Ha ti nem akartok hdborút 
- akkor miért csinál;átok azt? . . 

E kis mese kifejezője a ténl//e(,les 
helyzetnek - hogy sok esetben ne m 
lsten akarja nekünk a rosszat , lIa
nem nekünk maounknak kell visel
nünk a felelósséoet érte. 

Más szemszögMI nézve, ha min
dent Isten akaratának tekintütt k, a 
búnözók nem mondhatnák-e: Ne 
ftélkezzetek felettünk, mert mi csak 
lsten akaratának engedelmesked
tünk, másképp nem tehet/ünk? Ször
nl/ú lenne ez fgl/. 

Arni a többi bünöket Illell ... lstcn 
akarata vol t-e a közelmúlt háború 
szenvedé3e, a zsidók borzalmas meo
liun:olá~o, a sok m!llió ártallan em
ber lIalála? Ezt nem lehet komolYlln 
állitIl ni. 

Ne te(,ll/ük minde'lért "lsten aka
rtúát" feleMssé. K éuégtelen, hoOY 
vannak az életben olyan dolgok, 
amelyeket nehezen tudunk me(,lma
OJJarázni, de azokat is cl kell vIsel
ni. Tudomásul keH vennünk, hogy 
vafLllak természeti katasztrófdk, be
tegségek, halál, ba lesetek (ame lye
kért ugyan szintén inkább mi embe
rek vaovunk a hibásokj. Ne várjuk 
minduntalan az isteni "mindenllató
sóo" beavo tkozósót, hOOV hozza hely
r e azt , amit mi elrontottunk. 

";gyben biztOSak lehetünk: lsten 
velünk van a legMOl/obb bajban is, 
olyankor i.t amikor sc nem !elelóo!e, 
se nem okozója bajainknak. Isten 
szómontartja szenved~inket, tanu
sft/tatja szdmtaian hiv lélek. O me{
lettünk van fójdalmal kban és vég
telen szeretetévd segi tni akar raj 
tank. Ez olyan vigasz, hogy soha el 
nem lIagy s amely jobban. megnyug~ 
tat, mint az értelmetlen szómonké
rés. 

Valamit ;egl/enünk itt meg: lsten. 
nek ,.mindenllató" tulajdonsógát nem 
lehet ugl/ felfogni, értelmezni, hogy 
az a dolgok , okok és okozarak ÖTök, 
törvényszerű rendjét ls felfbrgathat~ 
ja. Nem hihetjük (amit talán sokan 
kivánnánakJ, hogy lsten mindent 
tetszés szerint megvátto.ztathat. Ká· 
r omlasnak tűnik e megóUapftds? Tá· 
volró l sem, hisz Qondoljunk csak 

Jézus Cec,emáné_kerll imájára 
'iAttlám, ha lehetsége., mtilUk el i6~ 
em c pohár .. . " Igen, ha lehetségul 

Jézus tudta , 1I0gV vannak dolgok 
amelvek hlen eWu is lehetel/enek' 
lnne~ lakad további alázata: " ... de 
ne ugtl lewe-n ahogy én akarom 
hanem ahogy Te ..... hten akarat~ 
10'1/ élt Jéol:uS lelfogá.sában : a I e
hetll.é ge. - avagv talón igy_ 
a szüksé.gu. HogV miért Izük.,eges, 
azt ml ntkán tud juk. Jézus sem ke 
reste szenvedéseinek okát , értelmet 
és magvarázalót. Néha (}rÖk törvény
szerúségek iránl/itjdk életiinket, me
ll/eknek forrósa és célta talán mln
dég titok marad ,zómunkra. 

K önnl/ebb alávetnünk magunkat 
ezen törvényeknek, szükségszerlisé_ 
geknek é, lehetőségeknek semmin t 
lsten akaratát emberi uempontok 
szerint meghatórozni (ami egvéb/';c ll! 
ls zsarnoki lenne reszünkről). KönI/
nI/ebb l sten szándékait a lehetőség 
hatciraj között keresn! és remélni, 
semmint olyan kivánsd(,lokkal ostro
molni Ot, amell/ek egyuerlÍen a kép
telenseg kŐTébe taTto~nak - nem ts 
beszélve arról a káoszról, amely ak 
kor óUna eM, ha hten valóban tel
jesíteni az emberiségnek milliárd
nyi (,latlástaian kérését éo! igénl/ét , 
egyik eseményt a mdslkkal borUVII 
fel "mlndenhalÓsóga" jegl/ében. 

Bölcsebb és mőbb dolo(,l a II1v6 /é
lek szómára bfol:ni htenben, mint 
szdmonkérni és felelösségre lIOnni 6t . 
Ha uekhez tart juk magunkat. ügy 
soha nem keU feltennünk a remén l/
vesztett kérdést .. . ..miért en(,ledi 

1 , 
,,, 

meg sen ... . 
Ilajo r János 

A teljes asszony; élet 
A svájci s7.ubadelvG protestán
sok szemleje, a Schweizeri
sches Reformiertes Volksblalt 
szcrkes1'J\.6 bizottságának egyik 
tagja a berni lelkes:/: felesége, 
Do rotheu Kirchhofer. Az 1980. 
n ov. U-i számban megjelent 
Crásámlk fordítását közöljük az 
alábbiakban. 

Sok minden, ami korábban magó
lól értelődő volt , ma mdr kérdéses. 
F'iatal asszonVok O1Iakran csalódna k 
ama elképzeléSüket illelően, hogU mi 
a rendeltetése és SZere l)e a nőnek. 
tov téves magatartósokba sodródnak 
és bizonytalansógba kerUITU!k, o! fflll 
auzonyl. életUkben nem jutnak :sza
badsághoz és boldogságlIoz. 

A nőket az Ipari csúcskonjunktú_ 
ra ide jén munkaerónek tekintették. 
é, különös figy elemmel vetlék körol 
6kel. Természc/usé vált, 1I00l/ a 
munkdt végz6 asszony igen hamar 
úOY érezte, hoOV önmegval6sltá.a 
termeszetszerilleg idegnkedéuel és 
túlterhell .éooel kapcsolódik. 

Vajon hogy érzi mIIgát az a dol
gOZÓ n6, akit a dlvatdiktátorok olv an 
Izép rahók vflelésére kénvuerfte
nek, amiket egvetten magára adó 
anzo"lI még a brizell farsangon sem 
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viselne, vagy amikor olyan clp6ket 
keU viselniök. milyeneket még a ló
bukat mártfr módon clnyomorító kí
nai nók sem viselnének. 

A ftagl/ üol:letet a szexhv.llám hozta 
meg. Az ún. nói magazinok a hózas
ságról úgy Irnak, mintha az II n6 
fogsága volna. A /lázasság és a csa
lád a nó kizsákmánvolósdnak egyik 
eszköze. A feleségnek a férjt61 fize
tést kellene kapnia. Az ilyen /telyze 
tek esetleges javu!dsónak a feltdrl 
módjai mór meghaladottak, és a 
megromlott házasság helyébe új 
m egolddst még nem találtak . Még a 
hosszu és jó"ak biol:onyult hózassá
gok légkörébe is belopódzik az e lé
gedetlenség mérge. Sokan tiOI/ vélik, 
lIogU csak sajdl jó létüket kell figye
le mbe venni, és elfelcjtkeznek arról , 
hoOY a társ f elé megbocsátást, meg
ertést kellene gl/akorolni, és néha 
szol oó latol is végezni. EmelleU igen 
!ójd4lmas az is. ha a "szabad" kap
csa lat megromlik, mert ebból mit
rdnVI mindio aol: asszony szenved, 
a.Jci erre legszebb éueit óldozta. 

Azokat az asszonyokat, akik saj4t 
értékUk tudatdban vannak, kevésbé 
befol yásoljdk a fentebb emUtetlek. 
A z aldol:atouóg a vlróga az Igazi é. 
Uszta önWt!atnak, melyik {inmagó-

ban találja meg az önmegvalósuldst, 
kapcsolatát Istenhez és a vlldghoz 
_ frja J. Gol/llell, és utal arra a 
belsó tartásra, melll az Igaú gazdn
godásnak velejárója. es megt/éd n 
dit/at dramlataitól es sajót értékeink 
megtagadósótól. ........ 

Az auzonl/oknak más lehetőségeIk 
is vannak annnk cléré$ére, ho"" ér
zelmi fog ékonysógukat ért/ényre ju t 
tnssdk ha egllarant tzldjdk. hOfll! 
mHye~ jogaik, Illetve köte/esséfleik 
vannak. ezóltal a családon belül is 
megélhetik sokoldalü adottságaikat 

Az e16gedetlens!!g szociólis sikon 
sokmindent mozgásba tud Iroznl. A 
feltá rt vl.sszósságok, .ha Ilz.okot 010 -

posan tanulmányozzak, saJót erőv" / 
is csökkentlletók és elslmithatÓk. t s 
akkor nincs lriuvség és OIlGlÖlet, 1111 _ 

nem az embertársaink irónl érzett 
feleMuéo amelv uégiil b otthonokat 
hoz létre ' az öregeknek. az elhapvot
laknak, a csökkent munkaképessé 
gúek részére. 

De tatán a legfonto$abb az, hoOV 
II mindennapi éleI ben embertór
sainkllál tapasz/aU etépt:detlen.'éUI" 
kibirJuk. 110/111 ezzel 'lémlll'U IIOZZó 
jóruljullk közérol:etfJnk emetésolhez 

Fordilotla: Nagy Ma.Kda 



lsten és ember 
• vIszonya Paul Til/ich teológiájában 

Euel a c:ímme] Cr lam rendsz.eres 
teológiai szigorlAti dolgOUltomat al'. 
Evangélikus Teológiai Akadém ian. A 
•. Vallcí.s éll az ultima tc conC4!rrl"' dmú 
rejeretból való az alabbi rCszJet.. 

Paul Titlich (1886-1965} ti XX. 
század egyik leghalás05abb és leg
jelentősebb prol.eStáns teo!ÓgU$H. 
Németországban születeIt régi lu
theránus lelké: 1l"s.'1ládban. K ora n 
kezd érdeklődni a filo7.6fia és teoló
gia kérdései Iránt. T ársadalmi éles
látása már fiatal korában megnyi
latkozik. Hitler uralomra jutAsánnk 
idején. ..A szociolislo döntés" cimú 
múvebt>n nyn tan sikra száll a náciz
mus ellen . 1933-ban elvesz!.i frank
furti katedráját. s el kell hagynia 
NemetorsuigoL Thomas Mann-nal. 
Albert Einsteinnel együtt. Az Egye
sült. Allamokb3 megy. anélkü!. hogy 
egyetlen szót is tudna angolul . 
Par e\"es szünet után mar a nagy 
gondolkodó, teológus angolul jelent
kezik. Munkásságának jelenths ré
szét c nyelven írta. 

Vallás is az "ul timate coflcern" 
"T illiehet a XX. század teológusai 

között talán mégis legtalálóbban a 
vallás teológusának lehetne nevez· 
ni. Teológiai munkásságának fél év· 
százada alatt szinte állandóan a 
vallás kérdése foglalkoztatja. Bár· 
milyen kérdéshez n yúl. valamilyen 
módon mindenkor a vallás kérd~ 
hez érkezik el. 

Ha a XX. század nagy teológusait 
egy--egy szóval kellene jellemezni, 
akkor Bultmant a "mitológia", 
Barthot a Biblia "új világa", Gogar· 

• 

HANS KÜNG 
A neves tübingeni ka tol i kus p ro

feuzorról már sokszor is sokan ir· 
tok. Az amerikai unitáriusok nőszö
vetségi közlönyében Judith Urqu~ 
hort lelkészno, aki. Iowa állam Ce
dor Rapids vórosa gyülekezetének 
pdsztora. irto oz alábbi, érdekes ösz. 
szehosonlí tásai miatt magyar fordí. 
tásbon is közölt megjegllzéseket. 

Egy új év ·kC7.detének, vagy éppen
séggel egy új évtized első évének né
zünk elébe. (Attól függ. hogyan S7.á~ 
moljuk az. dlyen dolgoka1 _ de elné~ 
7..ést. is kérek ezért. amit mindenki 
úgyis tud.) 1979. december utolsó előt
ti hetében a római katolikus egyház 
~gy d?kumentumában. amit ~1 Pápa 
IS alá,rt. e.ltlltotta. Hans Küng-öt a 
:anitástól. . (Ezt val6szinúl~ több 
11yen eltiltás 'ls fogja követn!.) 

Kicsoda Hans Küng? Egy kiváló 
n~.v7> teológus. jelenleg protessro~ 
Tubingenben, és Tóm"ai .J<oatolikus 

t.cnt n .,nekulariz..iCiÓ··, BonhoeH<'f"t 
n .,vnllfis nélk OIi ker~7.lknysé-R". 
TiJlichet ,>edIg a "vollás" kém!':!;e 
foglnlkot !alla a legjobban." 

A vallást T illich ilgy irJa körm . 
hogy az a mélység dimen7.iÓjn lll'. 
ember minden élel!unkciójában, 
sokkal inkftbb a 7~ mintha. aupftn a 
lelki élet egy s 7.fértlja VOlna . 

Néhányan vfldolták. hogy nála nem 
egy!7.eruen emberi cselekvési for . 
ma a vallás. ValóbAn, Tillich-nél o 
mélysCg dimen1:iója a7. ember lelk i 
életében lev6 vegtelen , feltétlen 
magawrtás. 

Rövid definíciójában Ti1lich Igy 
fogalmaz: "Rel igion Ist, \vas uns 
unbedingt angeh!." Vagyis avallis 
.. ullimate concern" , Ilyen lÖmörc-n 
és sokat mondóan ezt magyarul ne. 
héz volna vissznadni. Körülbelül 
úgy fordithatnánk. hogya vallás a7~ 
ami feltétlenül ránk vonatk07Jk, 
ami a mi Saját végsó érdekÜ1lk, 
amely Hlapvetócn 1.l.1I1ozik hozzánk . 

D; mint ilyen ,.ultimale concern" 
- fell.étlen hozz.ínk tartozás - a 
vallás al. eredete minden kunurál is 
kifejezödésnek, lényegnek. értelem
nek, itéletnek és alkotó bátorsag
nak az emberi lélek minden funk
d6jában. A vallás tehtlt feltétlenül 
megvan az ember életében. elvá~ 
lMzthata t lan töle Tillich felfo, 
gásában. 

A vallás kifejezódési formájában 
es kulluráltságában a .. feltétlen ér
dekeJtségbe" ógya7-ódik, tehát a 
ketw összeta r tozik. Különválaszt. .... -
suk meslel'kélt dolog, s harcolnunk 

I. Az egyház aalhatatlansága Is 
tenországa magyarázatában nem 
szükségszeruen igat: 

2. Kri sztus valószíniileg nem sziiz_ 
töl születeh. és 

3. Kl' is lltus valóslJnúleg 
volt. nem l sten. 

ember 

Miul<in okt.'l tókénti felfüg~eszté:sé
nek hire elterjedt. sok sl.ázan -
egyeiemisták. pro{ess1.orok és civil 
polgárok - tódultak Küng kö\"eU\e7.Ó 
elóad-isára és lelkesen éljenezték . 
€PDen ugy, mint ahogyan lömeg tó
dult és üdvöl'.öJte Dávidot vitái után. 

A hirközló eszkö7.(ik best:imol6i 
Küng eltiltásáról teljese:l kalolik,'~
ellenesek voltak. és <11'.1 az inkvizició
hot hasonlított:ák. Mi magunk etlen
s7.envvel viseltetünk e s7.abad ember. 
het nem méltó hal!J.''()7~1 t i,.(lI1t. de 
feltesszük rnagunknak il kCn;lé:s1.: 
nincs-e igazuk egy bitonyos mérték 
ben? Az biztos. ht)l!y Künll római 
-katoli-kusként tnevelkedett fel (mi
ként Dávid Ferenc), de va ion meg
maf'ad t~e katolikusnak? Úgy ma· 
radt-e meg. mint Dávid f'ere-nc? Mi 
a rerJde!t:eWse eit Y tekintélyi eh'he~ pap: Dáv:id 

(.aM oa mi 
XVI-ik a ragas~odó vallásnak. ha nem tudja 

lénye~ét hitelt érdemlően rnegmon· 
dani? 

Nos. boldog (?/ ..... j ével a~ (anélkül. 
holU' 1udná) unitárius Hans Künl!
nek. és minden többi hittesn-é-rem
r.ek ! 

Fordította : Va dady Vera 

is kell ellene. felté vc . hogya kulw. 
ra c..~ II vallás alkotó marac.l 

A kult ..... rn éli a vnllés ~,.~ kaJ")~ 
~Ola\..l\ra T ilIIch ..... gyneveum kul. 
IUI·lll.'Ológi.át . ~iL A kulwra ~ R val_ 
lás kö lcsön~ öss7.erOggesenek rnCjt_ 
ért~ében k\lle'ifogRlommá vélik a7. 
..ultlmale concem" , A hit, mint fel 
tétlen h07.1,ank t31·to7.6, nemCIlak Rt 
ember agyának, hanem e,::ést lélenek 
~~elekvését jelenti. Azt is mag.íblln 
f~lalja . hogy csak 37.t nevC7..hetjUk 
hH.n~ , nml II végtelen felé mutal 

K 'S~ nehC'/.en érthetó lit a gondo
!at, nmit Tillich II bálványimádásr61 
Jegye7. meg f!'7.Ze1 kapcsolat.b.1n; hOfD' 
az tulnjdonkeppen az embernek 117. II 
vág~a, hogy n véges viláitban csele
kedJék valamit a vl'ogtele.n U~yéért ; s 
ahol ez a végtelen iránti 10)a1itás allk 
valami olyat állít kőlkppontJáoo. ami 
nem végtelen. és ami végső soron a, 
ember saját összeomlasahoz. vel.et 
K issé vulgárisabban fogalma1:va : ön. 
gólt rúgunk, ha a végesl a végte
lennel tévesztjük ÖSSl.e, 

A ma embere sok.sz.or neve7J a 
sikert. a boldogságot nz ő végső. 
a lapvetó ügyének. de ez. később Sl.en_ 
vedést hoz reá és m-isokra i .... Nem 
a7.t hirdeti T illich, hogy vonuljunk 
ki a világból. EllenkC7,ólegl Ha min
ket a végtelen. feltétlen ügy i74:at. 
akkor bens6nket is az élet egéste 
fogja irányítani. Ha mi is a végte
lenre ügyelünk. akkor minden ve
ges értlek ünket ez a \'éfltelen érdek 
fOl!ja átjarni. és magunk is a vég
telenség kifejC7,óivé válunk. 

Szent-Iván yi Ilona 

AZ EKT ÜLÉSE 

Január 28-án tartotta meg idei elsö 
ülését eg)'házunk kormány7.6 szer\"e 
Az ülést B(1rlÓk Béla fógondnok nyi
totta meg. megemlékezve a nem I"é
t!;CTI elh31t dr. Kozma JenÓról. egl'
házunk egykori jogtanácsosáról 
Dr. Ferencz J ózsef püspök oo.pirend 
elólt rámut!a.toll!. carra, hogy a Hn1.,1-
fias Népfront munkájálxm való ak
tiv rész\'étel mindannyiunk s tivilgye 
Itt h lvók és mHtel"ialisták találkoz
:-:a'k egy szen t célért. haz:ink boldo
~ultls..1él·t és a béke megv{odéseél"t 
Szólt a zok.ról a S1,empontokr601. me
lvekt'e Sarl6s l5tván, a Hal'A1fias Nép· 
front főli"llk'.ára b.1rtlti találkozÓtl hi\'
kl fel az Cf;>'házak püspOkeinck a fi 
gyeimét. 

A Thnáoo kÖs7.önetcl mondoti dr. 
Kiss J6Z1SCf budapesti eondnoknak 
öll7,etlen önkéntes egyhá7J munká 
jáéi'\. 

A ',ódmez"vásórhelyi OyillekezCI 
ross? ál1apotban levő -temploma hely
reállit.ásán.ak kérdéscvel a Tanár:; 
többek hou"lv.ólá.s.a után megfeleló 
hatMontot hamU. és hcJycselte a 
c:yü!eke~.etnek azt a ~7~i:no:!ékfi t . h~~V 
e cl!lrll l!yúltl!sl indit. Az ülésen ~öh 
bt>n jelentkc:.:tek. h<"»l), IO(Hl-IOOO. r,, 
rin;los adomármyal jMullY,k hoU<:! ~' 
á II as vl'(lelem he~. 
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Ure!; idónk az, mely ben valamely hasznost vihetünk 
vegr e, a ' szorgalmatos ezen (ius id/H m eg talá llya, a ' 
r eSllledlg soha sem, Mert az üres Idö 'S nyugvó nép 
és tunya éle t k étrelék. 

Csak a' munka szer ez éleUinknek könnyebbséget , 
kellemelességet és tis1.te leiet. 

Kerüld a gyönyörködteléseket, önként követnek , 
A' ser ény póknak sdlesen kl terjed a h"ója. 
Nem e lég l . a ' szorgal lflaioss1g - 2. Alhatatosokís 

legYü~k - nem sokba kapók semmit sc vqUlk A' . 
dolga Inkon saJ:i.t szemeink legyenek " misQk . f ,m, 
Ic sokat ne bízzunk. , r a c ei -

A' ki ekéJe után gazdagulni akar, (fog)" m 
ga a ' szarvát . eg ma-

• A ' gazd án ak szeme többet szerez (mint) ket k 
h..evesebbet hasz(nál SO)k1;zor a' bh:odalom . ~7.e: 
bizo(da lm)allanság." , mm a 

Ká lnoki KiSs Tamá~ 

John Paget és felesége, Wesselényi Polyxéna 
Sokswr irtak már az Erdélyben letelepedett Paget 

János angol unitárius orvosról és feleségé r61 Wesselé'lyi 
Polyxénáról, akinek unokabátyja volt a politlkus Wes
selényi Miklós, 

Az angol unitárius történeti társulat 
Tran.saction of the Unitar ian Historico! 
nyári számában jelent meg egy 
.,John Paget M. D. ol TTallst/lvania 
pos és ujabb angol és magyar forrásokat is 
jegyzetekkel gazdagon alátámasztott tanulmánya, 

a 
. évi 

kutató 
c. a la, 

L , lVllkes tollából. A magyar források'3t Kereki 
Angliában élo magyar unitárius lelkész fordította . 

A reformkori Magyarorsdg angol feIredezőJének 

nevezte Gál István Paget J énost a Magyar Nemzet 
1981. jan. l4+i számában megjelent iráséban. Ugyanis 
John Page! "Hungary and Transylvania wi th remarks 
on their condition1;, social, political and economic-al " 
- Magyarország és Erdély lelrása társadalmi, politi
kai és gazdasági á llapotukra való tekinteUel - a Lon
donban l839-ben megjelent elso Iti,iIdás utan most oz 
Egyesült Allomok/)on hasonmás kiadásban jelent meg a 
New York T imes c. ismert napilap és az Arno Press 
kiadásába n, A Londonban megjelent elso kiadást 1850-
ben és 1855+ben követte a második és a harmadik ki
adása. Közben pedig Lipcsében két német nyelvű ki
adása is megjelent 1842 és 1845-ben. 

E munkából magyarul részleteket közölt Haraszti 
Sá ndor és Pethó Tibor "Régi utazások Magyarorszagon" 
c. kötete. 

A regenyes házasság 

John Paget 1835-ben Rómában tartózkodott és iu 
is~el"kedett meg br. Wesselényi Polyxénával. Ö 'volt az, 
akI re~keltette Paget érdeklődését a magyarországi es 
erdélYI állapotokra. KéSobb, oa negyvenes évek elején, 
Paget Erdélyben telepedett le. birtokol vásárolt Gyé
resen. Kolozsvárt házat vett és feleségül vette Wesse-
lényi Polyxénát. • 

. ~age~ elsó életrajzirója, Kovács J ános unitárius kol
legluml tanár. ak i maga is angliai unitárius teológiai 

főisko lán fejezte be .tanulmányai t, Paget halála után 
1893-ban a ,,:oloz.svá n Keresztény Magvelóben megJe+ 
!~ret~ é letiratébran . ne?, adja ~eg a. házasságkötés 
IdopontJ~t, de W~~lenYI Polyxénar61 mint br. BanHy 
László ozvegyérol Ir. Ezzel szemben W ykes rrnlgyar 
forrásokra. hivatkozva arról szól, hogy 1836-ban, miután 
WesselénYI Polyxéna hazatért MagyarorSzágra férje 
br: B~nff:r László válópert .i nditott ellene. E 'kérd~ 
meg tlsz~az.á.sra vár azok reszéről, akik e kérdésben 
tovább kivánnak ,kuta tni. 

La Signora Ungherese 

A Vigilia 1981. évi első számában Jékely Zoltán érde
kes irásá t olvashatj uk, mely beszámol Wesselényi 
Polyxéna 1835. évi . római látogatásáról, ahol megismer
kedik MelZofontt bíborossal és külön kihallgatáson 
fogadja öt XVI. Gergely pápa is . .,Mint Calvin buzgó 
követöje, Wesselényi Polyxéna nem csókol kezet a 
pápának, aki ezért nem éreztet iránta rosszallást. 

Jékely az asswny naplója alapjan érdekes részletet 
közöl a pápával folytatott beszélgetésröl. A pápa a be
szélgetés rendjén megkérdi, hogy Magyarországon mi
lyen nyelvel beszélnek. Németet-e? - Tulajdon nyel
vünket - feleli az. asszony· - Ez a lat in? - kérdezi a 
pápa. - Nem. Santo Padre: a magyar - adja meg fe
leletét a kihallgatáson bátran beszélő asszony. 

Paget Jánosné 1878-ban Gyéresen halt meg. Férje 
tulélle. és ugyanott huny ta örök álomra szemét, és 
Ferencz József püspök (l835-1928) tarto tt felette meg
ható gyászbeszédet és imát - Irja Kooocs János. 

Ruffy Péter a Magyar Nemzet 1964. évi aug. 9-i szá
mában irt Pagetró! és családjáról. E cikkel Wykesnok 
rendelkezésere bocsátottuk. Innen tudta ~, hogy a 
nnlafonfiiTedi 1835-36 idején tör tént látogatása emlé
kére a SZOT szálló külső ,kerengójén emlék,tábla órzi 
ennek a nagy embernek az emlékezetét, akiről csak mi 
unitériusok tudjuk. hogy életében milyen sokat tett a 
magyar-aneol unitárius kapcsolatok kiépítése és meg
erősödése érdekében. 

Balatonfüreden me2forduJó híveink leróhatják ke
p-yeletüket I1Z emléktábla megtekintésével. 

Dr. Ferencz József 

AKITŐL A KOMMUNIZMUS SZÓ SZÁRMAZIK 
. S"zuhoy-Ha vQ.S Ervill a Néps7 ... "\bad

sag 1980. február 24...,j, vasárnapi szá_ 
mab.."\n fenti címen háromhasábos 
tanulmányt h1., melyben kutatta azt 
ho/.:y a kommuni?.rnus szót Iti hasz: 
nal1:.."\ elóször. 

Tanulmányba beillő írásában emlí
t~t tett Goodwin Sarmbll neva 
fmtnlemberr61. .aki kora iiata1ságá_ 
1>.1n Owen T'CfOttmgondo1atainak volt 
követője. 

A. L . MotIon brit kommunista tör+ 
ténész S~rint Owen volt az, akivel 

.. a swcializmus eszméje kilépet! a 
dolgozó-szoba zárt vi lágá bOI. hogu 
magával ragadjo a tömegeket'". 
Sarmby az oweni tunokat >követve 
megismerte az első angol munkás
s~rvezeteket. Londonban megis
merkedett ttiennc Cabet fl"l'lncia 
emigr1nssal. akinek 1840-beon ki
ado~1 l"Öpirat:ában elós7"ör bukkan fel 
a 'kommunista szó. 

Szuhall-Ho.vas Ervin megállaoítja. 
hogy Bormbll "később maganak vi
lotta a SZÓo.!kolás dicsőségét'". Bann-

John Goodwyn Barmby - unitárius kommunista 
J: G . So.rm~II , az el<;ö angol ke- me/;)'~bcn . Apja ügyvoo VOll. ak~ 

1"eszt~n>:.SUlQlaUstó:k eGYike, 1820- ak1<or halt eJ, amikol' fill <m6: 14 
b."'In szuleteu YOnkfOIUb.an, Surfolk éves volt. A ű'ltal fiu rmir korán 

by saját ma.g;hó! írwa fe]jegyezl~ . 
hogy ,"egy híres frnnciá\'al ~on. 
ocm folytatoLt beszélgetés soran em
lítette elöször a kommuni:aTlus kI
fejezést. amely a7.6t.a oly_ híressé 
"ált". Sormbll, irja a sreno. k~őbb 
unitádus ,!eUcész lett WakeCleld
ben ... E cikk e lolv;lSá1>i..'l után S7,cr
kesztőn.k levelet irt dr. H. J . McLllch 
Io.n angliai unitárius tört~észilel( és 
megkérte, hog)' adjon trJJék<.!~.atást 
Sarmby élet:&ól. Angol nyelv.l:' ~r~át 
oz alábbiakban magyarul köWlJuk. 

eljegyezte magát -a radikális gondo
lalokilol. és ugy mondják, hogy már 
16 éve; ~orában da{:áJyos sZÓJ'lQk,la ~ 
lot t.·u"tolrt. a helyi merogazdas .. \J:'l 
munkásolma1c 17 ev('ti korában Lon-
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• 

7 

donb;, nlOllL 6s t.~ ~('tt II furra 
dalrm II:~. 18,", 0 bon ll'lO.'í!l ki1Ofl.at
\a Plki zsL. ~~ kapo!okltb:l. kenlIt ~r. 
•• Ephtru"i.Vlllyokk>J- CS-...... uf~ tanll 
dnya hoalJ. is UIo' ~~zl& föl. 
hQID' ó \-0;1 az ~'ti s:::erz6~ .I 

szóo;lk .. kommunL-mu,s" 
fo lytatott b..-n..'i-

~1."'IPilott:J; öt Kommu-
p;~~'" ~L ó!i 

. ' Pie""e Gf'f:a l~s 
akik 1 8~3--4"

Age or Con
- .. OJ Kor \-ag)' 

c::imú lapol. 
BurmbJl az egye rMi tánsadaloml"Ól 

s~ló "íz:ióját öt ,it'nlz:s:\lemi korai 
ke:: e! 'I!\ooy gY'ü!ek~ eh"cib6l me
rit",n e. :thal Jézw t.V'l II\"án)":U •. m in
d«I! k6alsnek t:ll"tOttak" , Úgy ta
l'ilOf~ hog)' II Biblin .n~pott..."l 
ti. kommuroullusL. To,';\bbi i nspim
dó! talált Pla tón, Thomns Moore és 
Camp.vtellll ir..L ... -uban. A l. embeIi 
fejl6des, II p.v:adiaonU állapotból 
(az embemek öt 'termesfletben elfog
lal t eredNi t\.Ibpotából) :\ közösségi 
ál1."lpol felé haladt. ez a pozitiv em
beri ttirsulás társad.'Ilmi k6\-etkex
rnéllye. Sajá t kÍlié1;le<e. ~. meg
\a!ó,<;íts.'l az. egycterfles embertes~-e
ri.reget nem sil..-eriih. Rlh rid lOOG 
áUt tenn a r. álbl:!. Hanwell-be!l 
(M iddIo 'el( megye) alapilo tt kÖlOÖS
ség. Gondolatait az IS42-'ben ki3dol t 
IijsigjabAn. a PromeIeu:s7.ban fej~-

toe kl . A f.."?Zp"nl ~, ~'Uenl hb. 
,,~ kertben. nhot ~ oa'~ 
Il)'\!k~: is ie."'nldnek,. Il':I~~"'''t.l . ma
darhii . di$mMlhl, 400 kOO)', ·"", 
tar~"\lnl&ZÓ k~""1jrral es 1\aI1.:
suUyal ti- tIe\"t.E no es :q i~ri ~ 
het6segd!:en". A trommunim mstvan 
hl\-6k • .akik nW ing:a tlanrr.."\l ie~
keziId .. uh'USU. f~:.:ttnok. ha 
,~"1)(\ulrn l a -kö ...... >:... alMdék~_ 
uk Ki~}etoi![kl. d«lminyekippern 
Barmby ugy .!o: ene hogy , .. kom_ 
munist3 áUrun alnpja a ,"1\\5.1 
al..'1p". Lén.)~ ' "3Ui ....... kommu
nista es tm)pista ' ''<lIt. Th. m.1 an 
irja. hogy a !klt::llembtY j6modo.n} 
,"Olt,. tS ~ me~ fto; ~ 
Középen , 1Í!asztott'\ e l ' i ligoJ.o;barna 
hajat a konfornrls~1 test'."irek HIr 
kasa szerint. és Byron, utánU. If.ll
Iért ~ n."~endót " \seh_ 

Bannby 1348-ban ú jm clIátlJfr-ltotl 
P:h i zsbo.'I.. ~ tolmDc:solt!. .:I. konvnu
n.:Strl gyü.'eke7.Jet Od'''ÖlIem. R sm
~'lds<ig !rnncia b.."lnit:lin."lit. FoI)'o
Irato t ndo':t ici ... The Promettlcrul" 
eimen. Js számos klndoni fol)'ói r-:lI
om.. ir t cikk-eket. B:u-átsdgbnn ,"Olt 
WjUia rn J . Fo:.: p..'trl .. 'lffit'!f\ti kép" l!;e
ló Wli toir.ius leU.."isstt'l, nki a k:.\do
ni South P late C h:lpel .Jelk~. s 
"alÓ&ZimH~ a t. 6 se&f1si1;tÍ\oel l!;
rne rkede::t. n'leg a z unitfui: ,mu.'<Sll. 

PanlSbó1 \-::ss1...'1térte utan Qe,'OI\ 
megye Gullifo rd falujában len uni 
tanus lelkész (18.t8-1853). ,később 

Lant'eSter-ben m üködött OBM-

--

Dr. H . J . n c.LachI1,ln . A1l!lillo 

Válaszok ismeretlen kérdezőnek 
E::=I!I (I eimmel lóto lt nö p ci/agat 

KO~,fl:(irt Mórko.s A nd rós fiatalon 
eUlunvr unitárius .s:::obrdsznltlt:és.:: 
porru mus:: könVci!. az ö ni luiró er
délvi mucés:ek .4ors poericCl-soro.:ö
tdna k őtödik ', .. ő te leként . Ei: (I köny u 
a mu lt éu /.,,'aröc.sollllo tdjön cl ma
gI/ar könVupiClcon is megjele nt. 

Könl/uismertetl!S he il/II I, Cl':: Cl ld b· 
biakbCl n kő:öljük lJ lllti tle~ .s.:er ;:ÓrÖI 

te metése utón kés:iilt " akro/ógot dr. 
Lós:" ld C l/ulCl proff.'ss'::or nt yd nkJin 
to lhiból : 

Mórkos AndrÓ$ 
1919-1972 

.. €leto'5mnek \'égit att-;\m 
S a halálával ile~ CO{;t..'lnl ... " 
(B..'111.. ... dl\k kÖn} ... 'e : 518) 

53 .h·cs kOliban mem el k(nülürlk 
az ti szobrau. .akUWk mu\'eibell 
plasztikai életn'! keltek a székely 
népbo."\l.ladák. Re.-\nk nlOSt már ~'SI\~ 
5~rm .maradt:ak. es ~dcs. tiszta 
tek-ln~ew ,*~·éni.ségém~k emléke é l 
bennwlk, mig magunk is emlékké 
!"'f!'m ,'ál~ Me., kora t.:l\'ass7...'l1 n Ma 
~Artrun m.üteJvllétxm. O sáp:lod tan, 
• :szottan k iset'1.. !irobrai közt ' lZIOI\b..'1n 
langra ~obb."lnt !irornooek "fekete 
~'emlint,Ja ", 6s tl'll','eir61 00lI,,-é1Ile t
tunk. Szabrnln klv U1 en~6ke !r:isai
bari ill él, t.'~ben a pl\lya b.h ll szen-
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,'edeIy.h-el ös sten'!tete\''el irt b.ar.ibi_ 
ró l. Nagy .>\.Ibertról. l.nae J4nt-6ró.l. 
Benczédi Stindo rr6l. \-ag)' fugalm..'1ztl 
meg a .mú\'eszet tisdas3g:'iról ' "316 
töprengései t. 

Csak hahila után tudtam ~. 
hogy ö a n.."'lID' h irú s nagy ~cldn
tilyú M5rh-oo Albertnek. n itolo:z:s
"dri U:titárius Kollégium q;)io::o r i 
professzornn..'1k f ia ,,011, cs:tládj.'1 pe.
dig N~'ikó menti. l\Iárkos Andds is 
:\7. Uoi tdr ius KoUél;iumb. ... n lmmlL 
Olt. ahol 1 9 1 9 ~ben ~. nundig ned
' ·es. gózben úszó k iesi pinC('500báb.'\!l. 
lakás h íj,ln meghuzluk magunka1. Ex 
még melengetobbé tct1e bennem n 
re á ' f:t ló e mléke7.ést . 

A szobrásmt .nlÍ\'\"s:ségét Buk .. 'U"eSI 
ben es Budapesten t:uluw.. n {óisko
IfokQn, Mú,'é u ete amnb.."U\ m.~of.bóI 
forrt ki. olyan egyéni sug;tl1óer6\-cl. 
hogy 'fllÜ\'ej m:\ss..'11 Ór:S.1Il:C 11<'f1l té
'·esl:thet6k. Az utóbbi 20 entend6-
bell n kolo:z:snil'i !ll u \'k7.eti Li~"'Um 
uobr:isztan .. i l "3 vult. !IIár nem érte 
illeg. hogy életéfl'ck l~lng}'obb sm.
b..'\sll alkot::ls.:\t. n 3 mét& es bronz 
Petőf i -szobrát Székelyke~úron 
felá llitsák} Május :!O-dn remet~k. t's 
El-dély m ioo«l ~'Ú>ocll5l ŐS5:u:gylllt 
több $l!áz <t:anitvanya. barátja, mil· 
\'é:sztars.'\ :;i rott:J. nleG n hánlOlll.<á rdl 
temető á l'f\)'nS fái alatt. 

BúcsÍl:aunk t61c a12óll. ~ n(l 
h.iny smval n~si r ... ogutjuk $z()br:tH 
N~Il.)'Sl'3er k>ül!dö lt n~ .,Dudllj 1I01~1 " 
1x' lIadájá,·:tI , (I g )"<:I'mekeit .U: <!1'(16-
bell h3G.)'Ó, kincsét mentö keSYClIClI 

an,),;h-al. ki ,-égül anmllg;h {itkov a 
~ kicsinyeinek ,holtN-ste fe!.e" 
E f It a Sl'Albrai - akAr n több:ek 
is - :n asszir b.i.h'ányd;. ~rU f;:o.. 
gyelmé\''l''l épühek fel, de e:Jen belül 
fllm'lo.'h'á "ált hang1sl."lll rok~s sd
vet facs..'U'Ó átok rá&Zoll u 5lb lloeke.~eI. 
roposó h:ltrum..'\S a~"3~ .. !II~ii · 

bnn\r1." kupollJÓ};\nak bonb Unn kő
kOCkáj... .... ,'OltakLtpp;..'I'l mug;.it t'Il'\Ü .. :1ó 
6narcl."ipe. ..Ruca tölt6"· ~ ~z
:;ege II 11\.1:1»;: örök p61d.:lképnek. 
i\ledgy\:'ssy l''el~cnek derengő denl· 
jét id\lai. grotesDc $lXlbmib.VI p..">dq; 
Benc~ i S."indorrol fele. ..... 1. " Mioo
taUI"It:;"-a IlCdi g n.'I.g,)' erejti m itolo. 
gi.'Il emlékeket elen:t. NOOklkjai . ~I 
lódi j eleuetci a baUnd'js-biblhl.s-llli~ 
lOSlOS Mru""os Aoor:l.s gyengéd ;HeI 
szet'C'let61; rorják n \.'\g\Ikb.'1. 

M()I;'t. hog" t e lmem. cs.'Ik: IllIket m.a· 
rOdn:Jk 1);.-161('. :lZ tehá t. :t ll\lt Ö is hu_ 
gyntéknnk S7..4nt. h is::en t~dn ill kel
IcH. hoJl}' ,,-~<es é letünk ut:t11 l'S.'tk !II': 
marod 1Ilt'lt belóhlnk. amit ridc~ 
nnyngb.'.lll. ,.:tg.)' é1"'dkeny SZt'1!e.nbt, 
mOlltetti.lnk :\1 n\.ogunkból. M:\fkl\S 
András m\ln~~~ n B.~II.'Ulák köny
,'é\''el eg)'(lfl 16 rang\) dr~ kint':SÜllk 
O peodic n~""Il,.'Odjék bék\.'ben n há· 
Z:SOI'lt;:\rdi tlruner600n ~UUl,):f I.lenes 
e lódje. rot,-I pm! (>ISSmrok és nlU''ész
bo.'1rntok 4!:otőtt. 
197:1. m:\jus :15 • 

I t\ sl'lOb!'ot 197.'1. j;mwil' 1I 1-" 1l kop
leztéit le. (SZcIok.) 



A ROmátlfai UnitáriU$ Egyház 1981. 
feb r uár 28._márdu .~ l-en Brassóban 
l elkész-$zcntclö zsinatol tartoU. 

EbMI az alkalomMI SzaM Sámuel 
egyházi tandcsos korábbi írd$a alap
ján tájékoztatást adunk c városróL és 
annak unitárius lI Leleről. 

Brauó lGkosai románok, szászok és 
magyarok. A város Ismert központja 
a lutherdnusok Fekete te mplo ma. A 
város lako3ainak felekezeti mPgQSZ
lása összefüggött a nemzetiségükkel. 
A románok a görfjg keleti or todox 
egyház hivei, a szászok a Mmet ajkú 
lutheránus egyház tagjai, a magI/a
rak akiknek száma az utóbbi évli
zed~kben megnövekedett, a katolikus, 
református, unitárius felekeze tek hf
vei. 

A r eformáció Erdélllben flJIOrSan 
terjedt , oz 1535-ben o krakkói eove
temről haza került Johannes Hpn
terus Brassóban könllVn1l0mdát es 
'középiskolát a14pftott . Egykorú, de 
csak újabban felismert feljegyzések 
szerint ennek az iskolának volt tanu
lója Dávid Ferenc ls, aki kés6bb 
Wittenbergben 101ll tat1a tanulmá
nyait . 

A 'régi brassói krónikák szerint 
Ddvid Ferenc, már mint unitá'rtus, 
jelenlétében 1568. feb'rud'r 12-én a 
brassói Péter és Pálról elnevezett 
templomban prédikált . VélheM, hogy 
Brassó akkori 7JUJfllIa'r ajkú lakosa i 
oz unitárius hitre tértek. Erről Orbán 
Balázs és A . Székelll SandM Uh' té
nészek is $Zoltak, utóbbi szerint a 

BRASSÓ 

••••• 

b'rassói unitárius Ollülekezet /622-ben 
szt1nt meg. 

Az ezt követi) évek mds lelekezetú 
krónikásai "arianus t évelygókről" 
tesznek említést. A varosi levéltár 
őriz eoV /777 -bót származó latín 
nyelvű panaszlevelet, melyben Gedö 
István sepsikőröspalak i unitárius lel
kész pana.ut emel, hO{;l1l a H osszú 
utcában levi) imaházban , 'e lsóbb 
rendeletre városi darabontok lámad
tak a pünkösd Ü1I11epere ösue{;lyűlt 

unitárius hívekre, és klenódiumaikat 
is elvették. E kís szórván y lé tezése
nek a ko lozsvári unitárius levéltár-

Interjú a 70 
, 
eves Pákozdy professzorral 

A Reformátusok Lapja egyik nem
régiben megjelent 57,,'\mában "A hit, 
11 tudá.\: és o tett egységeé,t" címen 
Komlós Mtiia interjut készitett a 70 
éves v ilághírű refoT1mátus teológiai 
professzonal. dr. PákozdlJ I.iJ.szl6 
Mártonna!. A z inter jú u\()1s6 előlti 
l"észlet6t kö7.(iljük <1 7; 'illáb~lk'ban : 

AMIKOR a SZ/GOnG TUDOMA 
NYOS cs7.J(ö7.(iklkel dolgozó történet_ 
kritikai módS7..et't ~l lk1).lmaJ'.ó toológust 
II tudomány és a hit ~nfliktus.a ft! 
lól kérdezem. lITlOSOlyogva válaszol : 
,.A tudós a klkor tárgyi lagos, ha kész 
feladni e IÓ7.e\.es ismoretcl.t az új ér
dekó?e"' A hit ·ls a:ktkor tárgyjJagos, 
ha hIt voltában kész feladni bármi
kor azt, ami tévhlt.nck 'bizonyull. K ő
!.el .... ség t!1: a t'i rgylla gosság a tudo
mányban, s e~ a hit a h i tben. Ugyon
akkor t.1.onban mindig ellenőriznetn 
kell m. ... g.am a tlmyck segítS'égéve\. 
e.n ."IZ 19amágnak Ikét fQjtéját kOIÖ!'l 
bö~etell\ meg. Az <.'6~k 8 vitathatat
lan t6nycké. Ezck!bcn n hivőknek és 
a 'I'IOm hiv6k,nek uz.oonos véllirnényre 
keU eljutniuk A másik n hité. I,IZ ér
lékeké. t;-llCkcl a hit {I7. 1t;éb61 mg,ád-
j. ... iIllcg A7. Igéhez vlos'Wrlt csuk ak
kor fhohetd<; hO~7.á . ha ~ II 11\(1 -

g.a:m gondolatait viszem bele a szö
vegbe, vagy akarom abból kiolvasni. 
hanem a rendelkezésemre álló vala
mell'T'!y! tudományos eszköz felhasz
mil;jsával a benne rejlő üzenetet si
kerül kibontanol'll. Azt elfogadni 
nem tudomány ké J·dése. hanem az 
egész egzisz1:encilJ kérdése : dog
matikailag: a t:hgy meghódit. a 
$7.enLlélek meggyÖ7_ A Szenlit'ás tör
ténetkrllika: kutatás.."1 SOráJl r6ny de~ 
l'ül annak ember! oldalára is. A hivö 
embe,· ezzel olyan probléma elé ke
rül, mint annak idején J udás vagy 
Pik'ttus; mindloolló többet tudott a 
tÖl't~ .. "T1eti ember Jézusról. mint maga 
a Nagytanács. Mindkettő tudta, hogy 
Jé1.us "{lrtatJanM. Jézus valóságos 
embcrségÓllek megfelel fl S~.cntirás 
emberi mivolta. /\ Jézll-<;oo , mint 
Mes.<;.iásba vetett hit., amely II Bibliá
ból !keleLkeúk a S1.cntlé.lek segitsé
gével. ezt a vaIÓS{ISO/; embert m~m~ 
cs ..... k tudomásul vcsl'1Í .. hanem hálás IS 
érte, Iberme Iston é letével és vo'J(l&á
gávaI kapcsolódi k össze Ezér' nem 
oko7. nekem SOh.1 gondot {I tudomány 
és IOJ hit fC!'l"-i.Il1sóue vagy ellentéte . /\ 7. 
i(lIJZB(Í(J 1P·,ab1H.ldá tcs~. éf; ",'iCnTmlt 
scm C1'.eI (!lkedh(!'\I(illk tlZ igfl7.";ág cl
len ... 

ban _Ill/omát /e /ie teU találni, CB l,)(I/Ú
színuleg J817 - ben lejez",dött be mű
I(ödc!e. 

A mai gl.lI·Uckezet megalaklll.hát 
188S~re lehe t v isszavezetni. A gl/űle 
kezetct eVllzedeken át szomszédos 
unllárlu8 papok pásztorolták alkal
mllaa. /9IO-ben alakult anl/ae(lI/IJáz_ 
kÖzséUOé. Az els6 vllágháb01'u a mea
indull lejlódell IlluzaveteUe, és csak 
1925-ben tudlak oz oltani hivek eOIl 
belváro! l /iáz me{;lllé telével Ingal/an
hoz jutni. HO$3zU és kitar tó mutlka 
után a Ullilleke:e! lelkésze, Kovác~ 
lAjos esperes kitartó szervez6 mun
kájának eredmenlleképpen 1936-ban 
felszentellék a ma is álló templomol 
es a vele eOllbeépiteU papllakot. 

Kovács Lajos lelken-esperes 
19 /5-1942 között végezle brassói lel
készi munkáját, vezeM1e voU az eOIl
hdzkörnek es Italaion, 62 evu kord
ban halt el. Unltd'rius Jövendó c. 
1940-42 köz t egllházi lapot szerkesz _ 
te tt. 

A brassói ~yülekezelben őt köve
tóen Fekete lAjos, dr. Kővd'ri Jakab 
végeztek érdeme! lelkészi 1Z01{;lalatol. 
Több mini két évtizede a I1I1ii1ekezel 
lelkésze MájalI Endre lelkész-espc
'res . NehánV éve közadakozdsból 
meoújltották o templomot, a UlIűle 
kezet! termet és a pa'rókiál, és eb
ben a szep templomban került sor o 
lelkész-szentel6 %tlnat megla'rldsára. 

Az ünnepségeken me{;lhfvás folllldn 
részt vett d'r. Ferencz Jóuef pas
pök. A zsinati események'rc51 lapzárta 
miatt lapunk következő számaban 
irunk. 

AZ I.A.R.F. KONGRESSZUSA 
Az International AssoclaUon for 

Rellglous Frcedom, az unitárius és 
má.~ s7.abadelvú kere<ntény és nem 
keresztény vallásokat tömörítő szer
vezet háromévenkén~ lartjl! nagy 
hallgatóságot egybegyGjtó kongreM..
szusál Az Idei kongresszusra a hol
l andiai Leyden kÖ7.elébcn levő Inter
national Congress Cenlcrben IterUl 
sor Lccuwenhorstban, jUlius 24-3 1. 
napjain. 

A kongreSlSzus témájn Tyde of 
Religion - a vallások vált07,,'ÚS<11 gon 
dola'tkörben fogja 3Z előadásokat és 
a. vitában részt vevőket fogllllkoztat
n i. 

A négy bi?.ottság közül Il Z elsőnek 
munkájában részt vesz dr. Erdő J~
nOE; kolozsvári rc-ktor pro(csswr .!S 

A kongresszust mcgel~7.oon . JU~ 
2 1- 24. napjain ugynnott üléseZIk IlZ 
unitárius asszonyok nem1.etközl S~CI'
vezete ennek munkájában részt 
ves7.n~k hazai r~zr6 1 dr. f'erencz 
J 67.Qclné, dr. Kiss Józsefné és Szent
Iványi Ilo na lelkés7.nó. /\ \.COldgusok 
é<I n lelkész<.-k tllnácsk O'/.á.~ ilrn . gyn 
korlat! kérdésekrol n belgiumi Na
mur melletll kolostorban kerU! sor, 
lIhol ~'Yházunklll Bnjor .Il1nOfl <.ogy-
házi fÓjegY7,ő képviseli . 

A kon~rCSli~WI megcmléke~tk 13"~'
tók Béla llzillct.ésénck ccn l.cn{it·i unm
r61 1.5. 

lJNJTA RIVS er .. Y.l' lJ 



ANTITRlNIT ÁRIZMUS ~S TOLARENClA 
Ludwig B ioder német nyelvu li9 oldalas munkája: 

.Grundlagen und Formen der T o]eranz in Siebenburgen 
bIs zur Mitte dt'$ 17. Jahrhundef"u" c. jelent meg 1976-
ban a S Ohlau Verlag kiadásában, Kőln - W ien. 
L~dwig Binder k önyve ls híven jelu azt az egyre 

fokozódó é rdeklódést, amely napjainkban a XVII. szá
zad i Erdé ly esz.metörténeti kérdései iránt megnyilvá
nul. Az egyháztörténeti elemzés szorosan vett tárgya 
a vallási toleranda és társadalmi c:soport-pluralizmus 
sajátos. a korabeli Európában egyedülálló rendszere. A 
kérdést a szen6 - aki a kolozsvári Egyetemifokú Pr.,.. 
tes táns Teológiai Inthet nagyszebeni német nyelvu 
rész!egének ma már n)'\lgalmazott professzora és a 
korsuk kiváló ismel"Öje, nem kivánta elválasztani a 
tolerancia ,ldalakulé.s4ban és gyakorlatában döntő sze
repet játszó antitrinitári:!:mus történetének értékelé
sét6l. 

Oszinte örömOnkre szolgált, hogy ez az ertékelés 
mindvégig megmaradt a tárgyilagos, helyenként kire· 
jer.etten elismerŐthangnemben, mely segiti az objekUv 
tájékozódásI első rban a csak német nyelven olvasók· 
nak, valamint -a k számára is, akik korá!,ban ezen a 
téren csupán homályos, megblzhatatlan Ismeretekkel 
rendelkeztek. Az unitánus olvasó számára azonban 
néhány kritikai szempont megemHtéséveI ismertetjük a 
könyv egyházunk történetéről szóló fejezeteit. 

Binder professzor tá rgyilagoo, elfogadható hangnem· 
ben kísérletet tesz az erdély.i antitrinitárizmus szel· 
lemi forrásv idékeinek (el tárására (vö. 95. és következő 
lapokon). Fejtegetéseiben döntő befolyást tulajdoni! a 
szoci niániunus hatásának az erdélyi tolerancia és hit· 
vallás k ialakulására. Kétségtelen, holt Y Dávid Ferenc 
ismerte Soci nus Laelius és Faustus 1578 előtt megjelent 
munkáit. Ez azonban nem jelenti azt , hogy oa XVl. szá· 
zad elején Len~yelországban kialakult szocinianizmus 
és annak hitvallási irata a rakowi káté, hatást gyako· 
rolt volna Dávid Ferencre. 

Binder nem mondja meg. hogy melyik az a hitval· 
lás, amelyik ee:yeslteni kivánta a szász lutheranusok 
és a magyar kálvinisták hitvallását. E hitvallásról nem 
szól részletesebben, fp.y nehéz azt azonosítani. Feltéte· 
lezhető. hOIlV kellő mérlep.elés nélkül vehette át a múlt 
sz.á13di e(yháztörténeti munkák e kérdésben vallott 
meglehet6sen ortodox. a tényekkel is ütköző feJfoj!'.:1!'i.:'it. 
A szerző e fejezete bizonyságot nyújt arra, hogya kor· 

slak hitvitázó és teológiai il"Odalmanak ala . 
is félrevezető lehet. ha nem érvényesÜl v~ Ismer".'" 
alapos filológiai kritika. e szem n 
.. A szerző 1 f z1etpH51 ismerteti J . Paleologus teoló .. 
Ja~~ ~lapelveit. és itt kíserletet tesz a közvetlen h~~ 
merté!tenek rr;egá.llapltására. BiDder következtetéseiben 
magáevá tesZI Plrnát Antal ismert értékes munkájá. 
naJ:t, a Buda~ten (német nyelven) 1961-ben megjelent 
.,Dle ldeologle ,~ Siebenbürger Antitrinitarier in den 
1~70-er Jahren cimú tanulmányának Paleológ és Da.. 
Vid . ~pcsolatára és e16bbinek az utóbbira gyakorolt 
hata.sa~ vo.natkoző gondolatait. Binder hasonlóképpen 
e~fogad,a Plrn;!;t ~ntal az ú'j·arintoteljánusoknak Dá. 
VId Ferencre és korére gyakorolt hatását. 

A S7.erz6 - aki értesülésünk szennt nem tud ma
gyarul - nem hasznélta az 1945 után megjelent es az 
~rdélyi unitá.riwokra vonatkozó jelentós magyarországi 
Irodalmat. 

Binder elismerően ir Dávid Ferencről, aki mint 
. .selbsUindiger Denker" - önálló gondolkodó - kisér
letet tett a korabeli keresztény felekezetek egyesítésére. 

Inkább filológiai természetű az a kifogásunk hogy a 
jelentősebb nevek irásának gyakorlatában szokatlan és 
logikátlan alakokkal taUlkozunk a könyv lapjain. Több 
alkalommal használja a .,Franz Davidis, Faustus 
Sozzini" alakokat. He lyesnek találjuk azt a törekvést. 
hogya korsz.akkal foglalkozó szerző a személyeket hu
manista, latin névalakban szerepeltesse, lehát Fran.:is· 
cus Davidis, Faustus Socinus de ha ez bánni ok miaU 
nem célszerű, akkor e neveket az álta1uk is hasznalt 
nemzeti nyelvú alakban kellett volna megadni. tehát: 
Dávid Ferenc, Fawto Sowni. A munka dicséretére 
szolgál az, hogya XVI. századi erdélyi unitárizmusra 
elenyésro befolyást gyakorló Jacobus Acontius nevét 
is megemlitl. és Ir Sebastian Caste1lic>--nak e korra gya· 
korolt hatásáról. Annál kevésbé magyarázható, hogy a 
szentháromság-tagadás eszmei-szellemi gyökereit is· 
mertetve, miért reledkezik meg a spanyol Michael 
Servet (Szervét Mihály) döntő befolyásáról. 

Hangsúlyozni szeretném. hogy a fenti kifogások nem 
sértik unitárius Önérz.etilnket. Ludwig Binder munká· 
ját az egyházunk történetéről alkotott kep k.ia lakítá· 
sában hasznosnak tartjuk és a terna iránt érdeklódő 
németül 0lvas6k figyelmébe ajánljuk. 

Szent-Iványi István 

A FEKETE EMBER HISTÓRIAJA 

lIegedús Géza irónak fenti eímú 

regenye még J953·ban az Ifjúsági 

Könyvkiadónál, Budapesten jelent 

meg. Nagy kár, hOg)' ma már nines 

könyv:l.tusl rorgalomban. ÚJabb ki

adása sem jelent meg. 

E munk:l.ban irja Hegediis Géza 
Dávid Ferene rol , többek kozt , a kij · 
, 'elke:.:ökel : 

Dávid Fetencnek voU, 
hOOIl aki 
felejte tte . 
loka mögül puha, 
mult hótro e"éuen a 
UI/en puha. súni:. ,ima .;;, 
n~ul t alá atcóról melle felé. s melle 
Itl.izl:>pén elheg",uedeu . Ebból a szó· 
ke é. CSillogóa n haj ·szakáll ketPt
b61 uprott elóre kcménv é~ csonto. 
orra. 1)0Juu o vékony "oU .• altUta 
vf'kQnIlUOnalua •• össuuoritoll ajak. 
Arca becseu , ~ mintha mindig lóz-

I ~ UNITÁRIUS f:LE'l' 

rózSa viritano. az 
tan fehér bÖrŐn. 
/cékszemü 

két átható szem 
borzongott. David 
hetett közömbösen 
szerették és nagyon 

" , 
oz bele-

1,-

,. ... Mindig tanulmányozta, ho01/ 
mire hivatkoznak ellenfelei. t.5 vé· 
/7Ü1 arra o. meg"lIőzódésre jutott, 
hog", Istenben nem lakozhat harom 
személv, csupán COlI ·" 

... "t.s Dávid Fetenc a sok vaH6 . .. 
Erdélyben ki tudto. kényszeríteni. 
ho01/ nehóny uztendeje tőrvényt 
hozzanak a rendek, ame1v uabad 
valIós01/okorlatot biztosit mindenkf· 
nek. akiir pápista. akór lutherchuJt, 
akár kólvini~ta , akár ullitáriusnak 
va llja magát." 

..Nem volt ilyen jogsza bály ~zClIt' 
It v ilágolI seho l miis országban". 

... "Dávid Fercnc tiltakozott min· 
denfajta eröszak ellen, hitte és "al· 
10Ua. hOI1Y a tevedések ,es babol~. 
s6gok ellen csakis o tudos fegyverei· 
vel szobod harcolni. 

Meg keH gllözni, lel keH világosi
tani az cmbereket - volioHo. Ss 
sohasem volt rest , ha vilára !'eril!, 
a sor, hagy összemerje meggyo~őd~· 
sét, bármily ellenfél~el. ~e. mlJld!D 
nvHváno,oJl vitÓ2otl, es m.Jldlg a nep 
nyelvén, magvarak kőzt maQ)lor~l . 
nemetek közt Jlémetii l. hadd erlsek. 
és hadd tanuljtll1ak a disputáb6l" 

(Hegedús Géza írónak a fen· 
tiekben megrQI.jzolt Dö"id Fe· 
renc arca nem azonos a Ira
dicionálisan őrző-tt képpel. A z 
Iról elképzel~ szabadságá.al 
érdekesen Jeleníti meg Dávid 
Ferenc emberi von.:i.sllit . Szerk .) 

Kö,dl : dr. Jakab Jenu 



CHANNING A HAlAI PROTESTANS SAJTOBAN 

Cha nning Eller y Vilmos " álogatott mü" c1 

Az amerikai unitál'liuSOk egyik 
legjelentősebb személyiségéról, 
William Ellerv Channingn51, 
születésének 200. évfordulója 
alkalmával lapunk 1980. évi 
számában megemlékeltünk. 
Ké. S- ünkre dT. Jakab Jenő a 
Ráday Kollégium könyvt!eá
b an átnézte a korabeli 1810-
1680-as évek protootáns egy
házi folyóiratai t., melyekben 
számos ismertetést talált 
Channing Kolozsvárt 1610-
1880 körott megjelent hat'kö
tetes könyvsorozatáról. A ki 
jegyzett anyagot a kolozsvári 
Keresztény Magvetó szerkesz
tőségének adtuk át 'közlés cél
jából. Az -alábbiakban a Ko
louvárt 1861-ben megjelent 
" Erdél1(Í ProtesUins Közlöny" 
c. szemle máec. 27-i 13. szá
mának 101. oldalán megjelent 
ismertetést 'közöljük, mel~ a 
lap " Irodalom" c. rovatában 
olvasható. 

Angolból fordítják és kW:lják az 
unitártius tanárok (Penncz József, 
Benczedi Gergely, Kovács János, Ko-

vácsi Antal, Péll!rli Délies és Boro~ 
György) VI. kötetét. 

A tö kéletes elet. Ara 1.20 'korona. 
F'ordítók és kiadók a megelőzö öt 

kötetben korunk ez apostoli szellemú 
szónoká1"Wc és írójának életében 
megjelent rmúveiből iaiválogatték., és 
a magyar olvasó köz.önséCnek bemu_ 
tatták. amelyeket úgy a Channing 
nemes és emberies gondolkodásmód
jának jell6mZlése, mint viszonyaink 
szempontjá'b61 kivái6an becseseknek 
és közécdekúelmek ,tartnttak, mely
lyel vál~tukat 'bevégzettnek ,teJtin
tetJték. miután a megelőzö kötetek

ből a 'hirneves írónak csupán ame
rtikai viszonyokat érintó 'beslJédei és 
értekezf:sej lJ'llaradtak Ikd. Azonban a 

múlt évben, mint Chantning szOleté
se századik évfordulóján Ameorika, 
Anglia s az európai continens rtöbb 
helyein a _tiszteletére rendezett ünne
pélyek ált:a;J indíttatva ére2rték magu
kat., hogy a nagy szeUem iránt tisz
teletüket ez alkalomból is valami 
úton .kifejezzék. De miután emlék
ünnepély t:art:ásának itt nem lett vol
na oly nagy jelentŐ! Ege, mint Ame
eikában és Angliában, s Ii'letn is le
hetett oly 'rnE:SS7.e k.ihat6vá tenni : 
emlék ünnepély helyett a Channlng 

AZ EVANGÉLIKUS ÉLETBEN OLVASTUK 

Bartók emlékest 
az unitárius templomban 

A zenesz.ei7--ö születésének 100 
et;CS évfordulója mpcsán emlék
est volt a Nagy lognác utcai uni
tárius templomban. A gyülekezet., 
ti? érdeklődök lés oa 'Vendégek se
rege ~ufolásig megtöltöt(e a 100 
eves templomot. Ott volt .a lIerIe
$7,.(!rro fia. az unitári\ls egyház fó
gOlldnctka, Barlók Bela is. AJlamunk 
l'ésl.erÓ! .megjelent. F'üzfa ImTe egy_ 
Mtiigyi ltitkflr. 

DT. f'e rencz JÓzsef pOspök áhítata 
nyitotta meg 'az aitet. Majd MálTai
Belegh Béla tartott. emlékbeszédet. 
leUemez~'e a~ a Bartókot, aki ooné
jé\-e1 .a népek. l\est:vériségének esl
mej6\. a!karta sU)lgáhU. 

Az Eötvös LQránd Tudományegye
tem " Bartók-kóTusa" o Négy magyar 
népdal c. ciklust adta elő. A? ének-

kar s7.ereplésé\ hangulatilag igen jól 
vezette be lllyes Gyula : Bar1ók c. 
verse. Ja,ncsó Adrienne nagyszerű 

tolmácsolásában. A &lTOSS Gábor áJ. 
tal vezényelt kórus lelkesen, szine
sen, melegen énekelt. szuggesztív 
erővel szól-altatla meg Bartók műveit 

Bensőséges pi.Uanatokat. hozott a 
befejeres: a hazig.a?da, Huszti Jállos 
lelkész anal köszönte meg az el
hangzott nll.isOrt, hogy az előadók
nak "Dávid f'erenc-emlékplal.eHet" 
-nyújtott át. 

A jól sikerült est mé1t6képpen JI
lesl.kedetot bele ti Bartók-centená
rtiwn rendez:vény~;orozatába. Fe!(!B'De
lő és omacadandó éhnéilyt. nyújtott a 
hollg:u.ókalak.. 

Gáncs Alad á r 

múveiből korfabbari kiadot\. öt köteteI 
egy hatodikGtal bővítették meg E kij

tel tizenkét be.uédet foglal magában 
Channi,ng hátrahagyollt. és élete utol-
8Ó éveiOOn Irt dol&'O~taib61. E then
két ·beszéd megannyi Sugara. eg}iJtt 
pedig 'teljes (én~ a tökeletes élet
nek, melyet Q7. ember e földön vallás_ 
erkölCSi tekmletbe .. elél1het. E beszé
dek mindegyike magá ban .nézve is 
egy bevégZlet1. egéslet ulloot, mind
aronáltal lehete'\.J.en bennük az. össz
'Mng<>t észre nem venni, melyek 
szerzőnek hit- és erköl.cstani rend
szerét logikai egymás utMjában és 
sorrendjében .tUntetik fel. A 176 lap
ra terjedő nagy:becsü mü rtartalma a 
köve\lkez6: iEl6szó : F'eTenc% Józseftöl. 
Az ember1ben levő vallási elv. Al Is
ten kijelentve a v.ilagegyetemben és 
üz emberiségben. A kö7.ÖS Atya. Al 

Atya szeretete az emberek iránt. Az 
élő Istenhez való bizalom. Az élet Is_ 
ten adconánya. Az élet valódi célja. 
A vallás töké1ete'iltó ereje. Jélus 
Krisztus a mi testvél;-ünk, barátunk 
és szabadítónk. A ket esztény vallás 
lén~. A kereszténység célja a tö
kélere:s élet. A!l. egyetemes egyház. 

Ködi: De. Jakab Jenő 

GELLÉRD IMRE 

Az 1980. jan. 3-án tragikus hil'te
lenséggel elhalt Gellérd Imre 
(1920-1980) életutját szép tanul
mányban írta meg fiatalabb lelkész
társa, Jakab Dénes. Az írás a Ke
resztény Magvető 1980. évi l-2. $lá
mában o lvasható. A dolgozat felso
rolja Gellérd Imre nyomtatásban 
megjelent munkáit, köztük egyházi 
beszédeit keresztelési ágendáH. Ta-, .' 

nulmányokat irt: Al urvacsoral 
ágenda ; Keresztelési szertartásu~k 
idösleeú 'kérdései' Krila János pre
dikátori munkássÁ.ga; A prédikació 
textusszerűsége; Hogyan k~zül fel a 
lelkéSZ lill' evangélium hlrdet.ésére; 
Dávid Ferenc, mint prédikátor címe
ken, melyek mind a Keresztény 
Magvetöben jelentek meg az 
1914-1979 kÖllli évfQlyamokban. 

Khiratban hátramaradt munkáit 
még nem sikerült sz.ámbave~ni. Jl!
kab Dénes viswnt közli két Jelenlos 
és terjedelmes, kéliraIban '7lae~dt 
tanulmányának címét: " Az vmtánus 
prédikáció irodalom tö rténete a 16. 
s7iizadtól oa 18. sz.á7ad végéig". (ieta 
1956-ban) és "A? unitálius egyház 
s.zósléki és szertartáSi S7.olgálata a 
XIX. században" (írta 1970-~n) . ~
demes volna e munkák kiadására 
gondolnI. 
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HELTAI GÁSPÁR ÉS AZ INKVIZlc lÓ 
A Vi!ágosstig c. !Tl1Il"xistn st.cmlc 

19110. ~j 10. s~Am"bnn SZQréIlV~ 
t-1sz]6, lill MTA I rooalomtudom(mYI 
Inté:relének wdornllnY06 munkntár.ltl 
fcnti clmt.'fI cl'dckcs, és az eddigi 
adatokat öss~rogt:lló és bíráló Is
mC,.letés~ közölt. 

/l el/ai Gáspár 1570-ben ndt.'I. ki 
Reginaldll! GOlIsalv/ul Montonu.\' 
l 567-ben HeideLbcr8ben kindou 
Sanctae lnquistionls Hispnnlae .. . c. 
múvét KolOl.svárt. magyar átdolgo
zásban. E kIadás már Heltai anti
lrinltárius kOl"sUlkábnn történt, 
amint ezt Pirnát Anlal ls megálla
pította "Die Ideologle . . ." c. 19~1-
ben kiadott nemet n'7[ven megJe
lent tanulmányában. 

Az ismertetésre abból az alkalom
ból került sor, hogy az egyetlen pél
dányban fenmaradt Háló c. könyvet., 
1915. évi, már könyvárusi forgalom
ból kikcrilIt kiadásIl után, K 6szcghy 
Péter ndta kl 1979-ben; "Háló. Vá-
10{/Ulá3 Hcilui Gáspár mQvcib6l", a 
MagYIII' Tallózó soro7..a tOOn. 

Heltai abból a munkából fO rdított, 
mcly el6:;7.ör 1111"1.1. a világ elé a spa
nyol inkvizJció l'émségeit. ISGa-ban 
már franciául és angolul is megje
lent, és ezt követ\.e Heltai magyar 
fordítása. A XVI I. században több 
nyelven kiadják ez.t a könyvet és a 
latin eredeti szöveget a XVIII. szá
zadban D. Gerdes újra nyomtatta. 

C_~Uk :l XIX. :l1.{\7.adbml jelent mt..,; 
s!Junyol nyelven. 

Heltai a lo,.ditá..~ ul.Ól!1..1.IVábnn 
hans.~Ú1.Yw.t.1., hogy JánO!! ZSigmond 
lejt."CIelem orsz.ág!\ban nem lehelctt 
Ül' az. inkviz.íelÓ. 

KŐ$zcghll Péter rámutat Helt.al 
fOI"dításának gyenge;égél""C és egyol
dalüságairn.. " Heltai Cdspár fordltása 
alapján áUormálja ezt. n koncep_ 
elÓt - ti. a mu alnpgondolatát _ 
mely a lutheri ördög-koncepció je
gyébtm fogja fel témáJnt. Igy 1l7. ör
dög-irodalom lutheránus múfaját 
egy egyedUIálló dambbal gaulagi
tolta: eOIl an! i! rinifárius leleplezése 
uz ördög üzelmeiről." 

Ismertetése végén K6.~7.eShy rá
mutat arra is, hogy bár az el'oocU 
munka t!fI""C alapot nem adott, Hel
taI a spanyol inkvl7Jció mellett elíté_ 
li 37. olas7.orsz.ági inkvizJció boi-W' 
mait is. Ennek a botoldllsnak tuJhn 
ugyanal.. az oka - írja KÓ.S7.eghy -
mint annak, hogy a7. elös1,.Ó S7.ednt 
maga János ZSigmond fejedelem 
bízta meg Hel ta.it a latin mú leford!· 
t.ásáV;l1. Pirnát Antal adatai alap· 
ján a S7.e1'W rámut.1.t al"l'3 ls, hogy ll. 
liáló kiadása elött fogta el Ul. olusz 
inkvizíció János Zsigmond olasz. 
ügynökét, Rossit. Igy a rejedclemnek. 
politikai indok alapján ls érdeke fú 
z.ödött ahhoz., hogy az inkvlz.1clót 
megtámadó könyv magyar nyclvú 
változatát megjelentesse. 

A Krisztusban hivő Nazarénus gyülekezet 
Magyarországon 

Az adven~:sta egyház ·!eli{észe, aki 
a lbudapesti EvangéWo:rus Teológiai 
Akadém.i.án v~~ tanulmányait, 
fenti elmen ..nyújtotIla be doiatord ér
tek.4>l ését III debreceni. Református 
TeolólJiai A'Jw.démiál'u. Benyújtott 
dolgozata al.1.pján teológiai dok.twTá 
avattá:k.. 

Dr. S7.igetll Jenó értekeZlése a H . N. 
Adventisw Egyház so"k.sool'ositó gé· 
pón jelentt meg 169 nagy a:lUil~ú olda,,,,, . 

1876-bo.n kelt a nazarénusok elsö 
hitvallása, és 1977-ben ~smert.c el .lZ 
Allami Egyhúzligyli Hiva'\.al a rm:na .... é. 
nuso"kat is Öl1álló le.IUKC'"LCtnek.. Saját 
körü~ Vég-l.ett fe lmérés szerint lé
lek:számuk 1968.,bM 3312 volt. A gyü
Icke7.eU tagok több mint száz CSQ_ 

poliban éltek, ezek köz.ül clr.lk 8 
csoportlnak a "tilglé1tlzilma -hal.1dt.a 
meg a 100 tőt. Egyik leg)elentösebb 

gylilekezetük H6dmez6vásárhe.1~ áll 
f~ rabol sZlép ~maházuk és önálló 
temetőkert jük is van. 

A dr. Szigeti által öss2leállítotrt gaz
dag irod.a.lrm anyagban ul:Ja.lás :törlé· 
ruk BÖlöni FMk1lS Sándo!" (1795-
1842) ismert munkájáN!: Urtru-...ás 
flo>7..a"k-i\merikáJba.n, KololSvár, 1834, 
<Iki kÖlly;vében Itö.bb új ikele\lk.e'.tésú 
amerikai vallási mo~:lirn~ ismel'· 
teteM (23 1-247. Oldalakon). 

A szorlŐ megál.lapít.1sa S7.crlnt .ri 

nazarénusok új hlvelnek többsége a 
I'c[omu'lotus eg)'1házbót M:rt át, dc igen 
jelontoo oa belső sMporodás, ,ntl?(u·ó
nus l:izülök 4;y.erme!<oi éLiok tovlibb 
életükol e .gyülek.ezeOOkben. 

A ham; Jci.sebb e gyoházak életét is
mertew l\anuI.m..'iny részJ.etet> otapos
ságga l és kÖriiltekdntésse.l vi~ál1.a a 
korabeli áLLami, váJ"OSi és egyMm 
adatokat, s igy al.. elsO Ö5:;7.efogJ."IJó 
képet adta e felekezet életél'Ól. 

A nők lelkészi 
szolgálata 

A MAgyor ::1:~~!~~;~:;;'~;;: vélemény(:ben 
lokterében áll A 

lmánuk kérdése. A h;\7~1.1 
ÓlI metodista egyhaz e "oc; 
igenl6cn foglalt t\IM3l. ' 
elvi t\lláspont ja alnpján n ' 

fÜ szolgála lot biztosit ja II 
gy szentellÜk fel S7.enl-lványi 

nht 1980. oklóber !-én. 
A ReronnAtus Egyhd"f.ban nz ütlö

rő állósloglalás Lenkellné dr. Scm~e\l 
Kláru, 1\ debreceni lleformátus Teo. 
lóglal Akadémia ÚhzÖvet.ségi pro
fess:.:oro munkájnhoz fŰ1.6dik aki 
már 1979~ben Debrecenben kladolt 
doktori értekezésében e kérdés,..el 
fogla lkozolt (Szemelvények az Apos
lolok Cselekedeteiből és ;ll. apostoli 
levelekb61 - nők uz. őscllyh[,zban, 
;ll. ősegyház dokumentumai II nők
ről). 

Pozitiv értelemben nyulatkozott 
meg, fl Confes.~ió 1980. évi 4. s7l1má
ban dr. KUrti László ml6kolci re
formátus pUspök hA Biblia a nők lel_ 
készí szolgálatáról" címen. E tanul
nlány következő mondalára több ol
vasónk [elhívta -a figyelmUnkct ... A 
magyarországi protestáns egyházak 
közül kettő, az evangélikus és a me
todIsta egyház megnyitotta II lelké
szI tlsztséget a nők előtt". Úgy vél· 
jük, hogy dr. Kiirti L:'lszI6 püspök 
tanulmánya megirásakor nem érte
sült arr61, hogya hazai unitárius 
egyház ts szentelt fel nőket a lelké
szi szolgálatra, és ezért nem tett em
IItést egyházunk hasonló állósCogla
lásáról. 

Hékegyűlés 

az Újvárosházán 
A Hazafias Népfl'Ont budapesti bi_ 

zottsága december II-én papi béke
gyUlést tartott nl. Üjvárosháu! nagy· 
t.cl·mében, II budupesti római kato
likus gÖI'ög kntollkus, I"dormát.u.~. 
evangélikus, orUlodox, izruelit.1., uni
!Arius egyhá7..ak és II magyal' S1 .. 1.
badegyházak tnnácsába tömörült fc
leke-tet.ck lelJ<észei részére. A békc
gyulés keretében Cyoval Cyul<l II 
Magyar KüHlgyi In\é7.et Igazgatója 
tájékoztatta a jelenlevóket II nem
zetköz.! helyz.etrő[. A tnjékoztatót 
több hozzásZÓlás követle. 

A XX. században éltem 
elmen jelent meg Denomll Sándor 
éveken át Kol07..'!várt élt uJsAgh'Ónak 
a könyve, melyre lelhivták figyel
münket. 

Munkatá.r:;a volt a kotQ"I.l!Vá.ri EI
hm~k c. lupnt\1 egykor dolgozó uni. 
t .. 'IrIUS Végh JÓ"l.'iCC űj:lágfr6nak is. 

Könyve 68. oldaJán u követke-di 
unI !Arius vonatk07.á.~u feljegyzését 

It UNITARIUS eLln' 

olvushatjuk: ... '. a Habl;burg csá· 
!z.8r-királyhoz. husonlóan matu"lsálC
mi kort ért meg névl'Okona, aki 
1876 óta itt - Kolozsvárt - pUspők 
még a húszas években , tlZ én Időm· 
ben is. megavaBOdh:atott volna hát a 
konr.ervativi7.rnusa. Ehelyett mindig 
fiatalon klhu:.:ta magát, érdekelte 
minden, és ha valami neve-.rotiCl8 do
log történt n világban, bll.sz.kén rel~ 

kiáltott: Ezt ls megér tem!" Úgy ls 
holt meg 1928·ban, k!lerLcvcnhárom 
éves korában, hogy törött Lábbal {el_ 
lépett egy székre, egy könyvet akart 
levenni v!SS7UCliett s nyilván belső 
zuWdás'nl vitték végül sJrbll. 

Benllmy Sándor ma itt él Buda· 
pesten. Felooége egyik erdélyi útjuk 
a.lkalmllval ellátogatott Més7.k.6re. 
Balt'izs FCI't:rlc .ir,l4hoz ls. 



Istentől áldott, 
boldog húsvéti ünnepeket kívánunk 

lapunk olvasóinak ! 
DÁVID FERENC ÉS AZ U lTÁR IUS VALLÁS 

A kolozsvári Kerettlénlf Mo.goetÓ 16dési ininyát - napjaink h iUello-
1980. évi l-2, számában KovGcs gadt is meghatározza. 
lsleán lelkész. a 84 89. lapokon ala- A ma ke .... liny embere, aki ke
pos és rész.leleS bírálatot Irt fenti z8>e veheti ezt a Dávid Ferenc ha
címen 1979-ben megjelent kiadvá- lálának négys?ázadik évfordulójara 
nyunkról , mely dr. varga Béla egy- újra kiadoU munkát, maradandó él
kori püspökünk korábban évtizede- meny t és értékeket. nyerhet általa. 
ken át teol6gi~i professzor hittani Mert Varga Béla nem valamiféle 
tanulmányaiból két d olgozatot kö- .. olcsó vig r ti" kínál olvasóinak. Rá
zőlt. nyitja szemünke t, hogy az unitárius 

Ismertetésének summajából az. val"" nem valamiféle ,,kényelmes" 
alábbi részletet közöljük: \ 'allás. Ez a vallás nem kínál köve-

" Az. unitárius h ittan feladata az, tóine k, sem az iránta érdeklődést ta
hogy az. evangéliumi kelesz.tény hit núsító más feleke?e:tiieknek onma
igazságait s a keresz.lény vallás lé- gukban üdvolitó dogmákat elhives
nyegének megértéséhez. s zükséges re. Varga Bela kétséget kizáro mó
alapvető fogalmakat hozza egészen don mutat rá, hogy azok a keresz.
közel a mi mai felfogásunkhoz. az. tény ~záz.adok, amelyek az. ember
éló, m indennap ü jra meg újra Sz.ü- Jé?usból imádandó Krisztust alkot-
Jew hithe-z." tak, tulajdonképpen e1szegényít.eUék 

Miben össz.egezh.etnénk Varga Bé- Jé~ taní.w~ak. ~ követendő pél-
la hittanának jelentóségét? ~ dakent e lottünk állo s?e:mélyes va-

Nehéz. egy könyv értékét minden rázsitnak i>á:rntlan! m~rhetetlen gaz.
sz.empontra k iterjedÓt'n felbecsülni. ~agsá~t. J~ hit- es. é~etfeUogása 

epp kozponti fonto5Sagu részében 
Ha csak au mo ndjuk, hogy egy s?e:nvedett kárt, midőn kovet6inek 

könyv jeJentósége hatásaiban nyil- adott vallását néMny dogma elhive
vánul meg. illetve jut kifejezÉne sere sz.iikitették le. A Jézus tanitá
igazán, Varga Béla hittana akkor is san alapuló értékkereszténység ön
felbecsUIhetetlen szolgálatot lett az. magában véve még nem üdvözít 
unitáriunusnak. Mint minden való- senkit. Igényli az. "itt és most" e 
ban maradandó értékű munka : földi létben élő és cselek\"ö, lsten
~emcsak a maga korában, de azzal ben hivő ember részvételét is. Az 
ls.. hogy az unitáriunus további fe j- olyan keresz.tényét, aki a jézusi esz-

Kopernikusz 

az unitárius könyvtárban 

". kolo7.svári "Utunk" 1980. nov. 
I~' I számába n Keplerról irt igen 
ligye lemre méltó cikket Hajós J ó-
7.seL Ebben kél.!:zer is utal a Ko
I~~várir Akadémiai Könyvtár uni
tanus allományára, amit az unitá
nus .kő1.ludat kollégiumi nagykönyv_ 
tárken t ismert. 

A sz.erzó cikkében feJteni a kér
dés~: .. Vo.lt-e akkor mar mifelénk 
heluxe..n~ta? Lehetséges. Kopemi
ku.n fo muvének eLsó k iadása meg
v~n a kolozsvári Akadémiai Kö nyv_ 
ta r u nitári\J6 lllomlnyában," 

~ésöbb {gy Ir : "Az. említett un;
tárulS lUományban megvan Julie 
Burov (Burow ) 1857-es Kepler_re
génye, és egy 1566-01 névtelen Kep
ler-bemutatás, mely Peslen, Bécs. 
ben és l:1'PC$ében került fOrgalomba," 

Az. Id~b61 kitűnik, hogy 
eleink 5wkÖ$ anyagi. kOrillmények 
kOllm is besz.e.reuék a kollégiumi 
kOnyvt;\mak a halad6 tudomány 
soksUlr forradalma.!iftó könyveit. 

Jelentős adomány 
J ózan György, néhai püspökünk : 

J ózan Miklós fia kezdeményeÚsére 
és munkája eredményeként a J ózan 
család egyház.unk le\'éltárának ado 
mányozta é<resapja szellemi hagya
tékát. Nagy ér.tékú fényképek , eddig 
nem ismert levelezési anyag, ú jság
cikkek és kél.Íra tok alkotják a nem 
k is menn}i ségú és erték~ben IS n a gy 
je lentöségú adoihan)'t. 

Az anyag ham.arcpn feldo lgoz.ásra 
és a lev~l tá ti elöirásoknak megfeleló 
elhelyezésre ke rul. Mielőtt azonba:'! 
ehhez lt'\"eItánmk s?a.kemberei hoz
zákezder,é .. ek, lapunk sornin keresz
tUl mondunk köszönetet egyházunk 
1'Ie\'ében is a Családnak és eJ.SÖS.Orban 

J ózan GY<:il'&ynek, hogy fáradságot 
nem k imélve összegyüjtötte és ön
zeUem.i1 a közlE s Ignek adományozta 
:lIdou emlékü Mesapjának mindany
nyiunk su\mára oly értékes szellemi 
hagy3tékáL 

ményeket megélni akaró elhat.á~ 
zásnl és vaJ65ágos tartalommal ké
pes .betölteni lsten drága a jándékát. 
a h IteL Aki n élé lsten cselekv
munkatársa k íván lenni az em~ 
lelket. tökélet.esitó, az élet..et a sZlln
Lelen ft-jlódés útján elóbbrevivo sre
rt-te~:wIgáJatban. Mert a jemosi ke
resztenységben a SZE!f"etet. mint cse
lekvé élet nyilvánul Ezt megvalooi
tani pedig oozehasonlhhatatlanul 
neh~ - áUapilja meg Varga Bé. 
la_ - , I.""'-IO.t dogmákat elfogadni, ben
nuk hinnI s ennek alapján remé-Ini 
az. üdvösséget. 

Varga Béla két tanulmányat az. 
alkalomnak megfelelÖ. szep e!ósroval 
bocslitoua a könyvek ~nak út
já ra a kiadó egyház püspöke, dr. 
Ferencz J ózsef. 

A kö tet végén rövid angol nyel\"1Í 
összefoglalás és Varga Béla tanul
mányának ,,Az unitárius hiltan le
het&"ege, az unitárius kozfel!<Iga!~ 
c. fejezet talAIható. a sze!"ZÓ egykori 
tanllványának. dr. n arrington S. 
Donaldné Szánthó Vilma - ielen1eg 
New Yo rk-i lelkész. - angol fordí
tásában. 

A külalakjában is igen szép, i'7J.e
ses kötet a magyarországi Egyetemi 
Nyomda kiváló munkáját d icséri, 

K ovics István 

AZ 1981-ES 
PÁPAI ÉVKÖNYV 

A hazai katolikus egyházi sajtó er
dekes adatokat közölt a fenti év
könyv alapjan ; olvasóinkat is érd~~ 
lik a katolikus egyházra \"0n31kozo 
és az. egész világra k:!terjooö adaWk 
A Bíboros.! Kollégium jelenleg 126 
biborosból áU. A megyespti:spökok 
sz.áma 2349, a cimze-..es püspököke 
1989. A ,'ilágegyházban kerekefl 100 
püspökkari .konferencia \'an. Ezenki
vül 13 pátriárkai szinódl.lS es keleti 
ntusú konferencia \"alamUlt 10 re
gionális, nemretk&u PUspOkkari ta
nács. 1980-ban 131 érseket és p~ 
köt nevezett tu a Szentatya. Az e-.' 
fo lyamán Zimbabwe köztá. ...... ság lé
tesített diplomác::iai kapc'iOlatot <l 

Szeotsz.ekkeJ. A pápai egye~ 
száma 17 a ftatolikUl!'i egyetem: te 
41. _ 41 ~házi fakUltás "an a vi
lágon. és anarni eGyetemek kereté~ 
33 kato l:ikus toológiai fakuh:á$ mu
kMi'k, 228 pápaj jogú férti srer?etes
.~ van. tabb mini 250 ezer ( gg;:1. 
a pápai jogü n61 szen.etesrendek SUl' 
ma 1214 és ezeknek kóz.el 173 eU'f' 
wgjov3tl. 

UNITA KIUS eLET J5 
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Ur . ~"I rer. Cl~d .. ~· , ," hnN",I.,kh~~~~L!" 
l:1I )' lId r. fIlUlkJlra.t5.,on>, I II .' . -
sAIC I::lnOkl Tllndl:"" <'f,"',n~'II ",u .. k,,,.!UlII" 
cll~n'cr~5(!ü1 " Munk" tNtCrl\rcnd .rn"y 
("kozat4vol tu," c u e kl . • :.zyhhunk "''''~
ben l. klfcJeuOk Jokl\'4ndll"lnkll.\. 

." , -Id I'1:r"" c u revIA • • "m C. klll<lvltny"n. 
k lll IObb ~rdckl6d1l ktllWldOn l!IO \LnltA 
.Ius ,,!,,(lnknek kllldlUk mCII · 1\. •. "lImm 
nIlpokban ""lIl1fob<)1 " I: Ellye!llll\ AlUl 
multból f:!I 1,.rnclbIlL erlu,uek dl~ ln crll !l<>
rok. és 1111110118 ,11$, 

AS lJ n UAr hlll E le i CllyLk Lell,\\lséI:CScllb 
kUltIILdi o lvII50Ja 1Ir. illO-ben UA C.~ kllbl'" 
~ .. ü ICICU éli nr. 1930- II! évek 0'" l7.rllel~" 
élll Korllltll 1'101 . Ok l. gll~d". IIkL mj,:dcn 
H~muuk megérkezése uul" h.lVeLC\ ll. é~ 
meglrJII, h OIlY ml !ctJlT.CIt " IClIlo bb'u> 111, 
01""5011 Irlbuk kö .. 1J1. J Ó Cflé~'JI~IICt ki
vIInunk 1'111 blu·lllunkn llk. O!~ k<'!rj(jk őrl~.-
7.(l meH Jő erte~eh tovdbb,.n l~ 117. óhll~. " 
lrnnyAbll". 

u~ rt6kró l UJar l ó k e. Je le n t llleH dl". n~dey 
1'1\1 le Lk eS1. lnle rNJ II 117. t:llonu6Uk u , twr 
1981. tCbr. 15-l ~~rlnulbnn. A bC$,.C IHet <!ll rc 
(őgondnokunk es dr. JlMey PM k ll7.lI tl 
c~yht\"tunk kl:Lnyvlrlrlcrmeben k cr{l\t ~or. 
A1. érdekes IrUl lnpunk egyik k01.elebUI 
s1.Mnrlbnn kÖ1.I:LUUk. 

,\ tI~ 1I CVAnléllkUJI eryh b kcrUlet II nyu
galombll vonnil Muki, Ad~m c51Icn."". IcI
k k?;1 lőJcg y:>:ő helyébe dr. NnI/JI Cyula 
toolólIlnl pl""Ole5S:>:OI"\. válosztOtt" mea· A 
lclk~1 fOje!:y:>:1l CllybCn pllgllökhclyetteS ... 

• 
A Kll K elnll kJl~.ce dr. 'TOth KAroly p Us
pII k vczel~.évc l ItBt februllrjAbnn n ellY 
afrikai ontULllban l elt lálollatrls t : Zllmbf", 
A"gO/.a. Ohn"" ~, Zh"b<lDt>tt kcrClluenyel 
ucret c tlel fOlladUk II kUld llllSf'g 111101111-
tAslIt . 

III Osltkv.l Ik o nokról ren d ct.eu klAlUt.IISt II 
st.epm\lv~5!eU Mllzeu m. A Ilub/;ol.> IItu
lOum lIydjlemtny~ mulllurlk be II mll
IIYllr kÖlönltlinek. mely Ilyen gylljle
mtnyt Ikonokró l. orlodol( ellyházbon 
hll.~~nd.1t BtCll I ktpekrtll vnlóstlllüLelf még 
nem 1'1011. 

A~ O k u11l cn lku8 'rtln'CS dcc. :li-en tM-
10 l\n meg tvl kOzlfyQl~tt budnpe"U Iro· 
dlljdbun. ~'Ol!lkárl Jclonté1ltben dr, Prlllll ~ 
KárOly Ismertelle II Illllegyhá"tnk !!Imull 
",vi $tolgdlulll.lt. A t. lill. tvl lerve k kÖ1.1J1 
kiemelkedO ellY. Il ,nallyurorszAgl egyhá
luk (,!CU!.I b cmuult.ó képeR kllHl vJlny meH
jclenlel~tnCk II ICI"VU: mellrl ll o[lltOIl~k u 
Tlln~ea új vend~lIhh'nnk rnQköd~81 8ZIl
bll ly"tlltt\ l . ~S fOj.! lnlk07.tnk n k lnctásu kl. .... ' n 
melljelcno ·l"hcolOj.!lul S1.emlu lerlt'll7.lé~~
nck IIl1ytvcl. Er re Ol dr l6kel /o,yOlrorrll 
lel/ll l/Jul< OIVllldtnk /IIIU " lmdr. EI(lIIlUUHJ
\(1 a kl<ld61111.>(l1(l1 cfmdn: OUdll/1<1I1 l'. 
S":(lb(ldldll I~r l. 

K,,"''''''y A""n .. Cftald.dWrlénell n a pldrtlll._ 
le'··-ét kll~ll n COI1/eulo c, refo,·m4tu~ 
neml~ben /Jod or . 'er e ll c. Kemény A"'"l 
~. elllö vlltlllhil.bOrll Id(!jt" " kol()7.llv~,·1 
u n l\rlrlu8 Koll~l/lu ",blln mdködöII Tnrt,._ 
l~kOll KOrhb IOd.polOnllj" vol l . Cfnlrld 
Illn~n"U feljeI!.Y •. ~.elt "untakD",nrd~on Ir 
III Keln"'''y Z~llln'ontl (Ul4_ 181". kllnyv _ 
ld. ruOb6LAbun, F.rdekeo. e. tanul,lIlIoM 01-
vO',ntlny m. I~ . 

Alt MII IIOI unhArlullOk In ,," lroer e. lapjánlIk 
1"1. Jlln . 2' -1 nIImII ban Kennelh 1·wll", 
ny . IClk~u n~p t~"'Cr\(:lbtl kö~.öt St""t 
l udnU I 11,,,," Ilnl nenlel~~ról . Irbt1bnn 
IlIbb rbtth:lcl Il!fordt lOIl anllol rll II Ict _ 
nemcIt Iclke&"nck II uinMon el m ondotl 
kllnOnt(l bentC1tb(ll. 

Ur . ItI, ,,M. Z. I/; ",,, ,,,,,, ~ A •. " , ,,.v AN"~~ I ... k 
.,,1 "', ln.~1 a o"" .... ·(jl .. t' . r(,mll ll ,.." •. t., 
,\'·lel<e1.~."'I. ,,,ct!,,, II • .,1Il'>0 _~.e n.(I II,It~W
SJür "I>uClAIM)MI 1)~V I<1 ~'..,re" u ,!",I~ku,, _ 
"CI' Clye" Oly".oll Ici . k OZlI II 1<..,n"'l.Ieny 
MnllV" IO lHO. ev l l_ J. ndmp. 

,I"'"UI" Gy"'" ".yhhl I. " ACOI". n (! hdny 
IUl. évlXll ~7Arn, .. lO unllll,·lu" Vl.>lIlO l koM: 
.,., leveleket IItloI"olnY()lQIt I,o:vellllrunk _ 
nnk . 

KÜLFÖLDi l-LlREK 
J".,.~ " " ~t"r nobur",(!lnIQrJllrOI uc" ta 
nuhunnyt Irt n ko lOlllv~rl KO II UNK 1~IIU. 
!'vi ll. nll",~ bun S~"k"'''III1. Jih,O •. A 
UUIIII miJ,,(!sl \II6S-blln ve"tCII KOlouvAn. 
é.ve k Cn lIlIIInhOlI II lemllllV'rl <'ilyel"'" 
rll j:>:llmrloU:\ 1'16 n llk iln. 1~·"_b'Ul ~,Ollr.lt 
~"l:,.e \)ellCk n u"I"'ICcl blc n n AI "'n . UI:1/(...,1 
~·Ilr"'~s .sondorrOI fIIrnllo ll uObrAI k07.1I110 
n I<orunk e lllh t clI S7.(" nn. 

A·. 1·;JlyC!lU Lt ... Ih.",,,,, Jlln. 5-(\n e ltybCllyíll l 
e·, . konllr(!~ 8:>:uMnllk - ncnntt' . "'H j)U'·_ 
l!IU)(lnt _ 535 IIIJ.Lj" k01.bu 10 untUh ·tuH
UIllV(!r~l)lI$ l(I V1Ul. A ~"tcnrlt()'·O k k~:I7.t Vnll 
Wllllllnl COh/lIl, ilkI Mulne nllll""ot t!I Uo b 
/'ackwO(ld . nkl OrCllon rll111A10t kÓpvlltlL. 
A kéj)vIJ:l(!lől"i~nllk unllnrlU$ " .gjllt II k O
velke1.(lk: Jamell O/onchord. MtSBOllrL; 
John /Jur/o". I' hlllj) /lUf/Oli. Don t.:dworfi' 
é~ Forln"y S /"rl<. COII/OTllla. \VWlam 
/turc/,/ord. Conne<:llcut; Donnld Illuer, 
h:onaylvnnlll éli AI SWllt was hhlllto n Al· 
lamlJól. A klmllrndlnk köctöll ktt J ele~ 
unl \rlrl .... delllokrnlll vlln: }'rlluk Clt" r ch 
BZCnJlto r. lInenAtus kUllIgyl bl1.0IldgA
n ak voll e lnöke"" dr. Josellh l'l,he' pnr
lllAle,,,1 ktJ)vI~elő, (Ikl cgy kUld ll l \.ltAlfcl 
IlOValy haUlnkbnn ls Járl. 

Unlt l1 rl e rt ll.c _ UnltrlrlU5 ,,"po k lill-bell 
lIo/IIIII,I1Iorlll1n , A VeUlsc',1I Uultarl/lr-ek 
elnöke. Horsl " '/lm, rnellh lvtll tIltlIIIk r e 
dr. "'"rencz Jőuet p Uspl)köl. lIkJ mrl,trrl· 
ny'" elfolllLl.ltUllu militi n mcahlvrlsnllk eJ. 
IIlkalommlll nem tud elellel lenn i. Az Ult. 
ItnlflJn ".'eleI6ss~Kllnk IIZ (!mberrcl eH 
k Ornye1.cttvel nemben. ...nllrl r lu. nlltll
l>onllJól." 

Sllw:. l Wrlll'" dr.- I. IIct Ilmenblllk k ll r ébcn 
Jó l Igmerl l udOst. Il. "ene Ukal ludonl4ny. 
blln v~g"tclI ku l ll.\JlslIl eUJlmert~ektnl li8G. 
d ce .- ben 1I"t angollloVol SocIalV o/ Lo n 
<1o " DorwIn 1I"'llIk4' l1 l11 l1Ie / tllnlCI!O kl 
lI\1erl ti munk6s8dllrl~rt. melyel Ch nrle. 
DIII"Wln S7.cl!cll,tben véllct éV l17.cd c k óu, . 
A neve.' lud Os Wt~eo"sln Allnm Mud l.OIl 
vá rosn u/lltllrlus HyUlc ke1.ettnck 111111" .• , 
(lyUlekezct leLk é.s ze dl". MIII( Olleb/u r IliI· 
zdnkM l ~ IlI Cll l0tollnt lll . 

S"AulI " m e Ikmi" " 1.1.1. nkllv éli II nyullul 
mll1.OI\ n61elktnck 8zQ nU. 07. ... I\It A1"I u ~
lInlv(!.·zo Il Mflk k lltO~~ Ame,·lkM"", - I,·JII 
..\1". o. I'o hl. n Ic lk I!H1.\ uolllnlut ve~etOJ<'. 
Mil mtir II lIyOlekcx"tek clOncrelcttel kór
nek nőlcLkéazt IIlt A!lA~ mClIure~cdt8o e80-
1611. A 100. uollárllls-un lve,-,.II11.I" leolOl/llI1 
1I001l11111őlluk löbb. mint 10 fele " 116k kll
l.Ol kerOl kl . A1, O_l7.e~ lIyllteke~elck 
n'lll le"y \ t'lttlbllll nolgMnnk mellbell'lOl1 
n lll lelkkltek, 

HALOTI' AI NK 

!I-l •• ynru·1 Im", UHII . LilII. U -én tlllUnYI. 
r~met~tfl O<rbr l CCllbon II 1l011lM~IOt /Ju 
jor Jtlnol IClklln'''Alhhl fOjetJY 7.(1 Y~BU
l n n CMn lACI e. JI bar lok l clenlétfb"n. 

O llllO" AI.APAIINF. I<AJAN Mfl llCl'r 
Ic rnl.1o'!1tC JAnu~r G-~n "011 " ~·lI rka ~ rfll 1('
IlIe IIIbOtI . KD1.dclmc. ~Ie\(l UI~II r,e ~Ye~tn 
vel •• fletIUk " I ~8 kl~fl"tllk ~I lol"6 ,ltjAm 
II n141Avnl ~deUtlyjrll "I r/lljn 01\1\OK . :,,(\
re. !.>\I(\IlPC8tl e~yh'zkllueIlUtlk hly ~. n kl
IIck lnnunk cllylk korAbbl n dm ... nkboll 
~rn l u I AII\l nk nbl>Ol IX Ilki iomból. hOlY l' 
Mnl/yM 1·elevL7.ld rcndCt6J~k~n1 . ered mt
nyH munkAIIIUIKfI .·lINmer~ll!f.ll I Munk l 
F::rdtmr~nd e7.IIS1 lo k o>a ,lIvnl IDnI~\I~k kt. 

M . OJ-K~temetObcn d('ctmbtr H-A" 
bilCl1l1.lunk II 60 "vtl! korAblln ('lh u ny I 
KOVACS II.oNA lellwtrUnklO1. 

K ovACII OI7.tLl~t 16 óve_ k orO"An 117 
OCRnl róm. kn l, tcmetőben Janu'r U_Ali 

!llI Mek JÓUlefn~. SXll'lIy l JUIlAnnn U 
év ... llivllnkCI n !Jud'fokl Icmetőben JA
nu6r H'én; 

Armay L\lJol n". Subó Jull.nnn IC!I
vtrU nkel n éVCl"n n Oj-KOUemelObcll 
l.nu'r 21-fil : 

SZAOO OtZANF::. T61h Lldl .. 17 ~f'S. 
Pellteruébell JLylllekexoelllnk ho,.~1l ~"II-
1.edtkell kerl!l!ulll híl~éllMl le",p!om l~IQ-
1/,lIóJrIt februA r S-d n a Pc.~t en.dbo:t l tt
rnelőben: 

SZASZ 1.11101'1 l ' éves PlyAnkflAI f('bru6r 
ll-en n. OJ _KöxlemtlŐb"n l e rnell ilk, 

t:lköltör.ötl k~'dvU hfveh'k ern lékN k~ 
Ay clelell nercl c lIcL Ilrltz\.lk a .)tln()lt Mr l' Y
n yel J cL ~ntsckrlll lroll kön yve IM~ .. t ~lIrk 
vlllll8~\IIIlh'vnl : •. 1)01l101l0k n hal olUlk. 
nklk i.,. urb"" 1I1llnnk ""'IC .•. " (I'. ,·t~7 .. 
13. ver •. l 

UN I .I . ... IIIU S 1':1, 1·: '

I ,R II"' ) MJ dO"u~ 

II Ml' lIYllrorHdr l u"h drl u • • :.y),h 

t' cld llM ~,,,,rW ~ .ztll: 
n r. ""r~"n J 6ud 

.. de In, klIlIl Ó: 
lI u_ •. , 1 J , ,,n. 

V" N".y III " Ar u . 4. 1I" , 1 1 I l,~~I . Ion 

' )·'vll .: 113,"" 

HurW~ M7.II I1.vrwnl ' ll 1>17.0 11-'. 
Terlu~ tI I ~U.yMr ' ·OM III. p.1rlf1~r , II ~1rI 
b'r" ,~ IY 1".IIIAh IYllt Rl n U. I l'n. t K h lrlll l'-
, , , .. •• II 1.",,"1 ,UhIIDII, 1 III rllll' •. ~, c "r.n . 
I""",,AI 1"111 rtoO IlU dl\ I'~1i 1 \I , . JÓUII' 
., 

" " 

Wnu~ ll e"UI UlY ,'0, ," ," " 1-n o r r ' . 
" '''YOlI , .. . , " ", Inl " .. ,alh.,,1 I KIII 

.1I_H ' ez t,~ "dor."h,, 1 Jcltllu.An'iu. 

~ .. I ,, ) ft fl~~ ' hl '''J 11.- lo r ln' 

"Ul/Il ldr .. hl n ,- I ... t", 
INIJ~"' : U.U: 

Y.ly", ~ ", 1 Ny","1I11 - .i ... " 11"11' ,,,. , . " 1' 
" 0:1111l1li y~~cl l) HUII'1If1l1 ~o ll ' n I,u .•• tll 

il U 11I8N OIU- ' rll 
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