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A FELTÁMADÁS 
Jel. l , 18. 

A Jelenések írójának, J ános apostolnak mennyei látomasa van. Hét csillagot és hét gyertyatartót 
Jat Jézus kezében. Midőn ezeket meglátta, lábaih oz esett, O pedig szólt: Halott valék, és íme, élek. 

Igaz, amit Urunk J ánosnak mondott: halott volt, kit a keresztról levettek, és Arimatiai József sir
jába eltemettek. De csak a testét - az evangélium, amit képviselt, él s benne él O is. E:I, mint a vers
ben a költő; képben a festő; épületben az építész; zenében a zeneszer í'.ö; a kenyérben a földműves. 
1!:1, mint alkotásban az alkotó. tI, mert túllépte a sirt, s milliók lelkében feltámadott. Ez a szellemi, 
ez az erkölcsi, ez a jelképes feltámadás a húsvét é rtelme. 

A feltámadás egyetemes törvény. Tavasszal a fa virágnyelven megszólal: halott valék, és ime, élek! 
A reggel a napsugarak húrjain muzsikál : halott valék, és Ime, élek. Kikeletkor a lepke, a méh 
felszáll, s zümmögőn ezt mondja : halott valék, és ime, élek. Gyógyulás után még bágyadtan, még 
roggyant Inakkal a beteg felsóhajt: bizony haloU valék, és ime, élek . Eltaposott ember, ki ezer seb
böJ vérzett, magához tér: halott valék ... 

Megszabadult rab, e lnyomott nép lerázza a rút rabigát: halott valék, s ime, élek. A tékoz1ó fiú 
is halott volt, és feltámadott. 

Az életben valami mindig meghal, s valami mindig feltámad , valam i mindig elbukik, s valami 
mindig győz. J ézus halála és feltámadása, e lbukása és győzelme, jelkép: nagypéntek és hüsvét egye
temes törvény. 

Jézus óránként hal meg bennünk, és támad fel: 
Fiatal ember jött haza városról. Hüsvét van, harmatos húsvét , szól a harang: Nem érdekel, 

nincs hitem . . . Meghalt benne a hit, meghalt Jézus. Az öreg szülök e lmennek, ő k isétál a temető
be ... Szól az orgona, zeng a zsoltár. Oriásit dobban a szive, tüz gyúl ki benne. s fellobog a vágy, 
leküzdhetetlen ... Bemegy, úrvacsorát vesz. Felpattant egy t itkos sír: feltámadt Jézusa, feltámadt 
a hite. 

Fogságban történt: egy ember elvesztette a reményét. Kínos napokon, ciliciumos éjszakákon meg
halt benne a remény. Láttatok-e reményvesztett vesztett embert? Nincs szomorúbb nála. Lefeküdni, 
s nem remélni , hogy felkelünk. Betegnek lenni, s nem remélni, hogy meggyógyulunk. Rabnak lenni, 
s nem bizni a szabadulásban , elbukni s nem remélni , hogy győzünk; keresztre feszittetni, s nem 
remélni, hogy leszállunk. Eltemettetni, s nem hinni, hogy fe ltámadunk. Semmi sem betegebb, kíno
sabb, tragikusabb, mint a reményvesztettég. Nos, ilyen lett egy ember a fogságban. Tudtuk, hogy 
öngyilkos lesz. El is ment a Duna partjára. OU látta, hogy egy árva kis vadkacsa milyen két
ségbeesett eröfeszítéseket tesz, hogy a Duna sodra el ne ragadja, hogy éljen hogy megm aradjon ... 
Elszégyellte magát, remegni kezdett, és visszatér t közénk ... Felpattant egy sir benne ; feltámadt 
benne az eltemetett remény, feltámadt Jézus. 

Láttalok-e embert, akinek sz[véböl kiveszett a szeret<! t ? :E:n láttam. Borzalmas volt. Nem is volt 
ember - állat volt. Kegyetlen, durva, mindenkit gyűlölt, s egyetlen rögeszméje volt: hogyan á~that 
másnak, hogyan okozhat minél nagyobb szenvedést minél több embernek. Meghalt benne .Jezus, 
meghalt a szeretet. Egyszer aztán baleset érte. Megbénult. Ott a betegágyon megtanult szeretnI. Fel
pattant benne egy titkos srr, feltámadt Jézus. Mire meggyógyult, maga lett a megtestesün szeretet, s 
ma is az. 

.. .. 
Bennünk is meghal sokszor a hit remény szeretet türelem, becsület, jóság, igazság, az orom. 

Meghal Jézus _ bibliai nyelven. De' fe l is tá~ad ... Mert törvény adatott: halott valék, és ime, élek. 
Ne tekintsük az elbukást szükségesnek , kikeriilhetetlennek. Ne tekintsük véglegesnek, örök elvég

zésnek, mert nem az. A rossz, a bún mindig kivétel, nem alapállapot. 
Feltámadásunk nem megy azonnal. Sokszor hosszú idő kell hozzá; nem simán történik, de sokszor 

zajosan, megrázóan. Néha könnyebb meghalni, mint feltámadni. 
Ne haljon meg Jézus bennünk egészen ... 
:E:s akarjunk feltámadni, mert mindig van mibÖlCeltámadni. Ez adja Húsvét örök aktualitását: ha~ 

lolt valék - 8 ime, élek ! 
HomorÓdszentmá rton, 1976. ápr. 18. t Gellérd Imre 



Erdélyi krónika ... 
• nus 

(beszámoló dr. Kovács lajos püspök levele alapjan) 

Nagyon nehéz: napokat éltünk át, kez:d6dlk a levél, 
de _ hála Istennek - mind jól vagyunk, híveink kö
zül senkinek sem történt baja, az eddigi Információim 
szerint. Kolozsvárt az összes felekezetek lelkészel 
együtt temeUék a 38 halottat. Részünkről Szabó Dezső 
lelkész szolgá lt a közös tlsz:teletadáson. . 

A 12 tagú. amerikai-kanadai delegáci6t a bukaresti 
repülótéren dr. Szabó Arpád professzor és Farkas 
Dénes számvevő fogadta . A delegáció tagjai közül 
többen látogatást tettek a bukaresti amerikai nagy
követségen. s erdélyi útjukra elkísérte őket az ame
rikai nagykövetség egyik vezető munkatársa is. A de
legációt dT. William Schulz elnök vezette. Felesége is 
vele volt. A résztvevők között volt Natalie Gulbrandsen 
asszony, az UUA moderatora (fógondnok asszonya), 
Gary Smith, Concord város unitárius lelkésze, Chester 
Atkins amerikai unitárius parlamenti képviselő (aki 
több társával együtt 1985-ben a közgyúlésen részt vett 
dr. Kovács és dr. Ferencz püspökök tiszteletére a 
parlamentben adott ebédet), Barbara Green kanadai 
parlamenU képviselő titkárnOjével, dr. D. Harrington 
ny. lelkész (néhai Szánthó Vilma fér je, többször járt 
és szolgált már Kolozsvárt és Budapesten) . Jelen volt 
egy magyar származású amerikai újságírónő is. A kül
döttséget Bukarestben fogadta Domokos Géza, a Meg
mentési Front magyar a lelnöke is. A küldöttség vonat
tal janlléir 13-án a reggeli órákban érkezett Kolozsvár
ra, ahol egyházunk ottani vezetői fogadták. A Belve
dere-szállóban (új neve : Transylvania) szálltak meg. 
Aznap délelőtt meglátogatták mindhárom kolozsvári 
egyházközségUnket, ahol a lelkészek: Szabó Dezső, 
Benedek Sándor és Benedek Agoston. fogadták Oket 
világi vezetőikkel együtt. Délután dr. Kovács Lajos 
püspök lakásán adott fogadás t tiszteletükre, majd az 
EKT termében ülésen vettek részt, melyen megbe
szélték, hogy milyen módon és miben adhatnak segélyt 
az erdélyi unitáriusoknak. A szállóban elköltött va
csora előtt a két parlamen ti képviselő meglátogatta 
Doina Cornea asszonyt és megbeszélést fol ytatott az 
ismert román reformpoHtlkussal . 

Vasárnap a küldöttség két csoportra oszlott. Dr. D. 
Harrington és Natalie Gulbrandsen tőgondnoknő 
dr. Erdő János kfséretében Tordára mentek, ahol előb
bi prédikált, tolmácsolás mellett, zsufoláslg megtelt 
templomban (lelkésze Fazakas Ferenc). Ebéd után lá-

HOMORÓDSZENTPÁL 
Udvarhely megye egyik szép (alva a kOlső Homoród 

völgyének a közepén, a folyó jobb partján fekszik . 
A község eredetét visszavezetik az egykori római ura
lom idejére, turisták részére némi nyomokat mutogat
nak. A községen két főút vezet keresztül, s ez hatá
rozza meg központi helyzetét. Brassó és Kőhalom felé 
vezetnek a főutak . 

A község a reformáció Idején csatlakozott az unitá
rius egyházhoz, s ezt részben az akkori földesúr 
Kornis Miklós irányitása is támogatt'a. A Korni~ 
család történetéről, unitárius és szombatos kapcsola
tairól külön tanulmányt lehetne és kellene írni. 

A falu unitárius történetét Egyed Ferenc írta meg 
aki 1870 óta volt az unitárius egyházközség papja, ~ 
tanulmánya a Keresztény Magvetőben 1897-ben jelent 
meg. 

Az egykori középkori templom romjain épült fel a 
közsé~ unitárius temploma . Az 1848/49.es szabads4g
harc Idején már állt a templom, mert feljegyzés van 
arról, hogy az orgonát 1849-ben érdemes brassói or
gonaépítő-mester készítette. 1770 óta maradtak fenn 
anyakönyvek és más írásos feljegyzések ezek egy része 
egy kés6bbl tGzvész áldozata lett. A f~lu első ismert 
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toga~ást t~.tlek a ~özell gyUlekezetekben: SZentmihál)"_ 
falva n Goncz MIhály, SInfalván Buzogány Sándor 
Várf~lván Nagy Ödön, Aranyosrákoson Lórlnczi Károly 
és Kövenden Pap László togadta őket. 

A küldöttség nagyobb része a képviselökkel vasár. 
nap kora reggel dr. Kovács püspök társaságában Ma
rosvásárhelyre utazott gépkOCSikon Kolcsár Sóndor es. 
pere~hez. Itt a zsúfolásig tele templomban dr. Schulz 
prédIkált. ~eszédét dr. Szabó Arpád tolmácsolta. 
szólalt AtkinS parlamenti képviselő is. Az I 
vé.gére megjelent a templomban 
Denes helyi re!. lelkész kiséretében 
gel. !őkés László a gyülekezet elö'tt 
beszedet mondott 17l4gya.r és angol nl/elven" 
tisztelet után T?k~~ I:-.ászló, dr. Kovács püspök, vala. 
mint az egyháZI kUldottség tagjai személy szerint ke
zet ráztak a templomi ünnepségen részt vett mintegy 
500 hívővel. 
I A közös ebéd után, melyen Tőkés László is részt 
vett, a két parlamenti képviselő külön megbeszélést ls 
folytatott vele ; majd utóbbiak visszatértek Bukarestbe 
és onnan hazautaztak . ' 

Schulz elnök, a püspök és mások kíséretében kiment 
du. Szabédba (lelkész: Kecskés Lajos), ahol a templo
mi istentiszteleten szolgált, majd este visszatértek Ko
lozsvárra. Hétfőn, január l5-én Schulz vezetésével 
többen, dr. Kovács püspök kfséretében látogatást tet
tek a következő egyházközségekben : Segesvár (Nagy 
Ferenc), Újszékely (Kedei Mózes), Alsóboldogfalva 
(Rázmány Csaba), SzékelykeresztUr (Báró József es· 
peres), utóbbiban meglátogatták a régi és az új gim
n ázium épületeit is; Székelyudvarhelyen ebédeltek, 
majd Korond (Farkas László) érintésével visszatértek 
Kolozsvárra, ahol a püspöki lakásban vacsoráztak, 
majd az éjjeli vonattal visszautaztak Bukareslbe, 
ahonnan repülőn hazatértek. 

A küldöttség tagjai közül dr. Harrington és mostoha
leánya Sepslszentgyörgyre utaztak rokonlátogatásra. 
Robert Alpern lelkész, az UUA washingtoni irodájá
nak vezetője pedig Budapestre utazott, ahol néhány 
napot töltött. 

"Mindez nagyon fárasztó volt, de minden nagyon jól 
sikerült" - fejezte be beszámoló levelét dr. Kovács 
Lajos püspök. 

Lejegyezle: Perencz Jó"{Sef 

unitárius papja Arkosl András, az 1745-1760 közötti 
években szolgált. A krónika innen jegyzi a lelkipász
torok és a mesterek n évsorát. 

A templom szép tornya külön épült. A torony épí
tésére a gyülekezet Papcsere nevú erdejét adta el. 

Mivel a krónika a századfordulón jelent meg a gyü
lekezet XX. század i fejleményeiröl, írásos adatra nem 
bukkantam. 

A gyülekezet jelenleg! lelkésze Keresztes Sándor, s 
reméljük, ha a fentieket elolvassa. majd pótolni fogja 
a történelmi adatok hiányát. 

-0-0-0-

A ReJormá'usok ÚJpja 1990. jan . 21-I számában 
jelent meg K öntös László főszerkeszt6-helyettes ri
port ja . Az ökuménikus Tanács egyik Marosvásárhely
re és Seps iszentgyörgyre indult segélyszálHtmányának 
kis csoportja elhatározta, hogy székely falvakba viszik 
a segélyek egy részét. fgy jutottak el Homoródszent
pálra. Idézzük Köntös Lászlót: 

"A székely falu vezetői az un itárius parókián vették 
át az adományt Keresz/e. Sóndor lelkipásztor irányi
tásáva l. - Nemcsak az a nagy dolog, hogy adományok 
érkeznek, hanem talán még nagyobb, hogy e ljöttetek 
Ide - mondotta a lelkipásztor megindultan. Nemhiába 



• 

prédIkálIam én ennek a népnek, hogy nem vagyunk 
elfelejtve. 

MI ls boldogok voltunk, hogy örömet szerezheUünk. 
Az cgymásratatálás szívmelengető légkörében voltunk 
ott egyült, s baráti öleléssel vá laszoltunk Keresztes 
S/mdol' vallomására. "EZ tLETEM LEGSZEBB NAp· 
JA." 

Az élelmiszert négy falu ban osztják szét, egy bizott-
56g irányIlásavai - írta krón lkájában Köntös László 
lelkész-szerkesztő. ugy hogy mindenki nek egyenlóen 
és Igazságosan jusson. 'Nem lesz semmiféle suskus" _ 
mondolta szigorú tekintettel Keresztes Sándor. Remél
jük, hogy Homoródszentpál, Recsenyéd, Homoród
!IZen/Iletet és Városfalva lakói a~ta már megkapták 
87. adományokat. fejezte be beszámolójának ezt a ré
s1.el a szerző, a ki a homQl'ódszentpáli templomot az 
el6lte parkoló teherautókat és a z ajándékot viv6k és 
II fogadók csoportját ábt'ázoló képpel is megajándé
kozta lapunk o lvasóit. 

!slen áldja meg ökuménikusan gondolkodó leslvé
relllk s zolgftlatát . 

F. J . 

Beszélgetés Török Tamással 
A JEL dmu katolikus szemle , Dékány Endre tolJá

ból tanulmánynak beillő r iportot közöl TOROK TA
I\1As$AL. a regénylr6val. 

l.apunk ~Ivasóinak annak Idején. amikor az elsö re
génye megjelent - ismertetést közöttünk A vértanú
rÓl, amelynek múrllrhőse az unitárius püspök Thoroc
k:l Máti (1601-\ 616) ötvös fia, akit szombatossággal 
v dolva köveztek meg. Kemény 2slamond hallgatása c. 
életrajzi \'onntkozásu írásáról a pesUőrlncl gyűlekezeti 
(r;5U"jö\'etelen élvezte a hallgatóság a szerző elt'ladása 
nyomán 

Unlt'rlus szempontból le&érdekesebb regénye az 
"ErdilVI Melin tó", melyről az alábbiakban Idézzük a 
" el1:6. ~kf&ny Endre szerkeutónek adott válaszait. 

- Az ErdllVi Me/iutő; visnatéré. az els6 könyv 
\' Uda'ba. az l' tenkeres6 Erdélybe EU történeti egyház 
fen y follobbanúu keletkeléllinek és csendes klsebb-

ségbe való vi$szahú:OOdásának d rámft ja, az 1560-70-es 
cvekben. Egy istenélmény-megvalltls drámája. az 
egyetlen magyar földön született vallásé _ és ugyan
akkor egy egyházat teremteni ké pes földdarab drá
mAja, amelyről csak éppen akkoriban kezdhettünk el 
lonto lgatAsok nélkül beszélni, a mikor e könyv meg
j~lent. Megjelent, hogy halkan elmondja : akárhogy is 
történt, a kereszténység végül is egy és oszthatatlan 
Es valamivel hangosabban : Ilyen a magyarság is. D~ 
ez utóbbit ekkor már hála Istennek még ennél is han
gosabban mondhattuk. 

Az egyház, amely magyar töldön szilletett : az unitá
rius. ts mert szemmel látható a kereS7.ténY5ég form á
lódó egysége. annál fájdalmasabb ennek az egyháznak 
mal IUhon l, szülöföldje-veszletl árva-sora. Mintha csak 
megtúrt menekült lenne, Itt egyre kevésbé számolnak 
vele, történelmi értékét-rangját - és magyarságát! _ 
figyelembe se véve. egyházaink között szinte utolsónak 
rangsorolják, előbbre való még az Iszlám is. A kor
mányzat, ha tanácskozásra egyházakat hiv meg, és 
egyetlen egyházat mellől'. ; ezt mellőzl . Ezt. amely _ 
hadd mondjam ki - többek között Bartók Béla egy
háza is; Bartók 1988-as hazai sfrba helyezésekor or
szág-v ilág észrevehette. 

Kicsiny egyház, - talán ez az egyetlen bűne is. A f 
féle kisebbség csak. És a változó tlpusu és moralilásu 
államhatalom. amely az állandó tipusu és most már 
remélhelöen állandó moralltású új szövetségeseivel. az 
egyházak kal megosztja gondjait, de a kicsi létezését 
elfelejti. mást ls elfelejt : mint ország, mi éppen olyan 
kics inyek vagy unk, mi több: törek véseink é pp a négy
száz év elötti unitárius törekvésekhez mennyire ha
sonlók. és hogy milyen jó érzés, hogy végre mégis 
észrevesz minket a világ. 

E rövid kitérő után : a két egyházalapftó szövetséges: 
Dávid Ferenc és Blandrata György gyilkos elszakadá
sának m áig ható érvényét úgy rémlik - rémlik! -
szin te egy lélegzetre " tisztázta az irás". (Ez dr. Bélley 
Pál emlékét idézi, még az egyetem i időkben figyel
meztetett : AZ IRAS TISZTAz.) Volt egyszer egy nép
és tudatfelsza baditó eszmei fo rradalom - es abban is 
maga az állam á llt forradalmárnak I -, jött aztán a 
hatalmi realitás, és kl hogyan tudott élni benne és 
vele: ki hogy tudta vagy nem ti t!.ilélés többnyire 
erkölcspróbáló leckéjét. 

Még valami történt, amikor a könyv 1988 derekán a 
boltokba kerU It. Ekkor mondták kl először - mégpe
dig Slnkovlts Imre, egy vasárnap reggeli rádióműsor
ban _ . hogy 1956-ban né pfelkelés volt. es a könyv, 
amely még csak v irágnyelven mondhatta el ugyanezt. 
a z ekkor már naprakész információval bóven ellátotl 
olvasónak kevesebbet mondott önmagánál. S a három 
könyv közül végül ez, a talán leginká bb megélt, a leg
személyesebb Indíttatású keltette a legkisebb figyelmet. 

Megvigasztalt, hogy mennyire releválő. sorsba vágó 
mozzanatok miatt. Teh á t há la Istenne k! 

J::s még egy v igasz : egy levél. Máral Sándoré, aki 
halála elött néhány hónappal elolvasta az Erdélyi 
Mefisztót, és hidat képzelt-Iátolt a benne á brázolt és 
a legutóbbi évtizedek között. 

_ Kutatás történelmi tájékozódá, és tapaszta lat -
hoallan, mil"en mértékben járultak hozzá e müveid 
meaalkotásához? 

_ A három regény megírásakor egy kort - II mai t 
_ meg kellett élni és há rom másik kort meg kellet! 
ismerni. Az Irői módszer miatt alaposan. Ha az eszté
tikai kategória, amelybe beleIlIenek e könyv,~k , Igy 
határozható meg: .,fiktiv dokumentumregény - a 
likclók csupán a hézagok kitöltését, a földerithetetlen 
elemek körültapogatását célozhatták; ehhez a ".a!ós~g
elemeknek, _alapoknak éppenhogy nagyon sZlgoruan 
hűségeseknek kellett lenniük. 

A legapró lékosabb és leggyönyörúségesebb föl készü
lés az Erdély i Mefisztót etőzte meg. Sehogysem értet· 
tem hogy e k ivételesen telllett, oly messzire e lóre
.szal~dl világról jószerével még nem szUIeIeIt szép
próza. J ános Zsigmond, majd Báthori I,tván korának 
megtanulása" közben é reztem eJs6 bben kisértést. 

hoU ti sürgel6 tisztázás, vagyis al fráJJ kedv~rt soha 
abba ne hagyjam a tények megszéd(llt hajhászását, 
vai)'ls II mOkedvel6 történészkedésl. 

UNITÁRIUS eLET 3 



Otordai Weress Akos : 

A 345 $Z. János Zsigmond cserkészcsapat története (1929- 48) 
l. r 65:1: 

Az azon os cím el viselő kézir a tol Sdgetby 
Gyulá né. Szabó Katalin bocsátotta a szerkesztő
ség r e ndelkezésér e, a ki a csalidl b agyaté kban 
m egt aJiJ!. n agybátyján ak , a csapa t egykorI köz
tiszte letben és k6zszeretetben á lló cs. tlszlJének. 
m ajd csapatpar an csnok -h elyeUesének ( .. Ákos 
bA"_n ak) azonos tár gyú (r !\sát . Aszöveget -
helyhiá ny mia tt - sajnos n ém i r övidítéssel tud
Ju k csak közölni. 

A csapat megalakuh1sa áldott emlékű dr. Iván László 
egykori hitoktató le1készUnk nevéhez fűződik, aki fo
gékony volt az uj gondolatokra és szívén viselte az 
unitárius lljuság ügyét. 

Az egykori Koháry utcai egyházközségi lelkész 
1928-1929-ben Biro Lajos volt; sógora; Sykó Dezső 
testnevelő tanár lett a csapat első parancsnoka. 

A fiukat elsősorban dr. Iván László toborozta cser
késznek, s az ó kezdeményezésére a többi hitoktató 
lelkész ls segédkezett. A csapat megalakulásának ne
hézségein dr. Iván László fáradságot nem ismerő 
munkája segítette át a csapatot, s amikor Pethő István 
hitoktató lelkész vette át a csapat parancsnokságát 
már többé-kevésbé kitaposott utakon haladtak. ' 

tgy 1930-000 megrendezhették a csapat első nyári 
nagy táborát Dunaoogdánlloan. A tábor egyik legfon
tosabb embere - "érthetően" - a főszakács ; Borbély 
István (tábori nevén "Goga") volt. 

A hívek mindenben támogatták a csapat munkáját: 
őrsi, parancsnoki, GH-, konyha- stb. sátrakat vásárol
tak és konyhafelszerelést (edényzetet, csajkákat evő· 
eszközöket, poharakat stb.) - no meg megfelelő' szer
számokat, amikre mind szükség volt a táborban. Ezek 
gondozója hosszu· hosszu Időn keresztül a valóságos 
ezermester Csucsy László cs.tiszt volt ("Laci bá"). tr
dekes tudnunk, hogyan lett a csapat egyik oszlopa 
Csucsy László: 1930-ban meglátogatta a dunabogdányi 
táborban unokaöccsét - és "ottragadt" 1948-ig a csa
patnál. A Nőszövetség még a táborozás előtt egy cso
dálatosan szép csapatzászlót készittetett és ajándéko
zott a csapatnak. 

1931-ben Balatonszepezden volt a második nagy
tábor. Az őnök itt már összelorrtak - Pethő István 
és CsuCS}' László megszerezték cs.tiszti képesltésüket. 
Ekkor lépett be a csapat vezetöi közé dr. Kisgyörgy 
Ferenc (a közkedvelt " Feri bá"). Pethő István angliai 
kiküldetésének időtartamára a Szervező Bizottság -
melynek élén dr. báró Daniel Gábor főgondnok állt
Csucsy Lászlót bízta meg a helyettesftéssel. 

Az 19JZ·es hántai nagy tábor már a következő évi 
gödöllői jamboree (cserkészvIlágtábor) előkészítésének 
jegyében zajlott le. Emlékezetes a "kőtörők" szerep
lése, akik "öregcserkészek" voltak (tehát 18 év felet
tiek) , s akik egy éjszakai felhőszakadás után - mely 
a J ózsa Gyula kiscserkészvezető "védőszárnyal alatt" 
élő apródokat (l2 év alattiakat) is "kiöntötte" a sát
rukból - 3 hidat építet1ek, ami a tábor hátrale\'6 ré
szére megoldotta a "kanalizációs" problémál. Ebben az 
é\'ben kapcsolódott be fószakácskénl - s ezt a tiszt
ségét a háborus évektó! (amikor frontszolgálaton volt) 
eltekintve 1948-ig megtartotta _ Orbán Gyula cs tiszt 
("Gyubá"). . 

1933-bon a gooöllOi ;amboreen élte a csapat a fény
korát. Hihetetlen mértékú volt az önfegyelem s az 
erre épülÖ fegyelem. A jamboree eltltt 2 hetes k'ikép7.ó 
tábor t tartott a csapat a pestszentl6rlncl erdőben. En
ne_k meg ls volt az eredmén)'e : a Jamboree megnyitása 
eloll II VII. attábor parancsnoka _ Dormándi tábor
nok _ Igy döntött: "Eredeti elgondolásomtól e1tér6en 
8 dlszrelvonulásra nem kérem az erre a dlra csapa
tonként kiválasztott l-2 cserkészi, mert a 345. sz. 
János Zsigmond cserkészcsapat egyöntetúségével oly 
!izép képet mutat, hogy azt kdr lenne megbolygatnl: 
e~ a CliIlpat fogja az aJtábort a d iszfelvonuláson kép
v l\elnl. Gratulálok a parancsnok urnak I" 

.. \lN1T ÁIU \lS 2LET 

A jamboree - nyugodtan mondhatj k 
volt. Ezen belül csapatunk táb 6 k II - világsiker 
_ Csucs)' Laci bá' mesterműv or na s7.ékel~. kapuja 
sütött kürtős kalács is Igen so: - ~é az Id6kozönként 

/934-ben Lillatűreden volt a ven gel vonzott. 
fáradtak volna" a f" 'k \ _ tábor; de mintha "bele
jába. lU az e 07.6 év tulhajtott tempó-

Pethő István csapatparancsnok 
a tábor székelykapuja. elölt. 

. 1935-ben _husvétkor a csapat eleget tett egy S7.egedi 
es hódmezovásárhe!yj egyházi meghívásnak ahol csa
pat ünnepélyt is rendezett. "Erre a kirándulAsra a csa
pattal ment egy anti-cserkészbarát is, aki megelőzően 
nagy cserkészellenes volt , de a fiuk szép magatartasa 
s a 10 cserkésztörvénynek a megismerése cserkész: 
barátot faragott az illetőból, aki mint vezetó a leg· 
hosszabb ideig tartott ki acsapatnál." Irta sa'ját ma
gáról Weress Akos {a szerk.J. 

19J5-ben ismét Hántdn táborozott a csapat. Szere
tettel rogadott vendége volt dr. Veress Pál és dr. Nyi
redy Géza. l\lindketten sokat áldoztak fiaikért: dr. 
Nyiredy Géza sokáig volt a Szervező Bizottság alelnöke 
_ 3 fia pedig a csapat tagja. Nagy közkedveltségnek 
örvendett mindkét "cserkészpapa" a íiuk között. 

1936-oan Magyarkuton. táborozott a csapat. A buda
pesti egyházközség által vásárolt telken még magas fú 
és gaz tenyészett, amit Pethő István és Csucsy László 
kaszált le. hogy tábort tudjunk \'ern!. Az akkor még 
elhagyatott helyre eleven élelet vitt a csapat. Néhány 
napig tábOl'unkban tartózkodott ··Gyubá" ls, akit a 
fiúk olyan nagy szeretettel vettek körül. hogy mikor ö 
reggel Ih S-kor indulni akart a pesti vonathoz, a csapat 
valamennyi tagja teljes menetöJtözetben ugrott ki a 
sátrakból. s klsérte ki vidám énekszóval a vasutállo
másig. _ Ebben az évben kapcsolódott be a csapat a 
"Belvárosi Cserkészkörzet" munkájába : tisztjeink ki· 
képzöként, a nuk hallgatóként vettek réS7.t az örs
vezetői tanfolyamokon. Körzeti tiszti értekezlet is 
gyakran \'o lt nálunk; nem egyszer kürtós kaláccsal 
, rendégeitUk meg a megjelenteket, ami Kozma néni 
szaktudását dicsérte. Ebben a körben hangzott el elö
ször 7.enel előadás a pentat6nfór61. ami csapatunk kez
deményezése folytán az ország minden öv.-i tanfolya
mán kiképzés tárgya lett. 

1931-ben Pestszentlőrincen önálló cserkészapród-raj 
alakult. A fogadalomtételre és az avatásra a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően a templomban került sor, 
ünnepl Istentisztelet keretében. Ebben az évben Ho1l6-
kőn táborozott a csapat. 

A háboru előszele a cserkéS7.etet ls elérte; a csapat 
is bekapcsolódott a légoltalml munkába, ahol össze
kötő szerepet kapott a belvárosi körzeten belül. Ebben 
'u évben hunyl el fiatalon a csapat '·szellemi és lelki 



atyja"; dl' . Iván László, Rml a csapat tagjait mélysé
ge~en m",grcndftettc. 

1939-ben meJlerő~ödött a kötelew levente-mozgalom 
_ de a fillk kitartottak a cserkészet mellett. Az apró
dok vezetését Irsai Emil vette át - a gyerekek ked
"ene "Eml-mamá"-ja; Pestszentlőrincen ls ~zépen mű
ködött 8 mj. Ebben 81. évben Pethő István lemondott 
a csapatpnrancsnokl tisztségről. 1940-ben - átmeneti
leg _ dr. báró Daniel Gábor is lemondott a Szervező 
Bizottság elnökl tisztéről, 8mit dr. Veress Pál egy. 
tanár vett át. 

1940-ben a visszatért felvidéki részre: Beretkére 
ment táborba a csapat. Ezt a táborozá~t kü lönösen sok 
kirándulás (PeIs6c, Krasznahorka, Rozsnyó stb.) tette 
igen váltou.tossá. Ebben az évben a csapatra bízták a 
körzeti Öv.-i tanlolyam \'ezetését, amit eredményesen 
meg is valósítottunk. 

J94J-ben sokan bevonultak 
volt a hír : hősi halált halt ;,p 
öregcserkész. 

Emlékezünk •. . 
A nagy unitárius elődök sorában 

HOFFHALTER RAFAELLEL 

ismerkedünk meg, aki a XVI. szá
zadi gyulafehérvári nyomda vezető
je volt. 

HoCChalter lengyel nemesi család 
gyermekeként 1525 körül születik. 
1549-ben házasodik. Felesége Göldli 
Kathrin. A Hofthalter nevet 1549 
előtt veszi fel. Valószínűleg azért, 
mert mássalhangzó torlódással kez
dődő lengyel neve (Shrzetusky) ne
hezen jegyezhető meg. 

Nyomdász tevékenységének i~mert 
és fontosabb állomásai : Bécs, Deb
recen, Nagyvárad és Gyulafehérvár. 

Naményi Lajos "A nagyváradi 
nyomdás7.at története" (1901 ) című 
könyvében elmondja, hogy nyomdá
szunk a lengyel földet protestáns ér
zelmei miatt kénytelen elhagyni. 
Elóbb Németalföldre megy, majd rö
vid ideig a svájci Zürichben tartóz
kodik. Itt tanulja meg a nyomdás7. 
me~ter~éget. 

1555-ben Béc~ben telepedik meg, 
ahol az e\wgeni Kraltt Gáspárral 
dolgozik együtt. Novák Lás7.ló "A 
nyomdászat története (1929) dmű 
munkája arról értesít, hogy Hoff
halter 1555. április IO-én kiváltság
levelet kap "egy csinos francia íz
lésben metszett, betúkke! felszerelt 
nyomda felállítására, valamint papír 
és könyvek behozatalára". Bécsben 
az uralkodóhoz tagjairól készített 
r~z.metszetekkel hívja föl magára a 
figyelmet. Mint Ilyen kap privllé
gi~mot könyvnyomtatásra, nyomdai 
mmla~zedésre, paplrral és könyvvel 
való kereskedésre. 

Hoífhalter Bécset protestáns ér
zelmei miaU hagyja el. Debrecenben 
telepedik le. Többek föltételezése 
szerint előbb fametszőként alkal
mazz.ák. később, mint nyomdász mű
ködik. Gulyás Pál 6zerlnt Debrecen
ben e llentétbe kerül a kálvInIzmus
saI. Bihar megye írói hajlamu rő
bírája hívására a debreceni polgár
várost fölcserélI VAraddal, amely a 
török előlodamenekülő pesti pol
gársága r(ivén nagyobb kultúrszln
ten €lll. Innét nyomdászunk 1567 vé-

gén Gyulafehérvárra teszi át szék
helyét, ahol nyomdáját az antItrinI
tárius egyház szolgálatába állit ja. 

Hoffhaller Gyulafehérváron a "ki
rályi nyomdász" dmet viseli. E ci
met - Ráth György szerint - János 
Zsigmond fejedelemtől kapja. Jakó 
Zsigmond megítélése szerint Hott
halter Gyulafehérvárra költözésének 
elsődleges oka az érdekazonosság. 
Az, hogy az antitrinitáriusoknak le
gyen azonos hitbeli álláspontot kép
viselő , megbízható és tanult nyom
dásza. Hoffhalter pedig ezen keresz
tül reméli a hatalom és a művelő
dési élet irányltó lekintélyelnek so
rába bejutni. 

Jakó Zsigmond arról tudósít, hogy 
Hoffhaller könnyen és jó l beleUlesz
kedik a háromságellenes északolasz, 
délnémet és olaszos mllveltségű len
gyel körökbe. A korszerű reneszánsz 
gyulafehérvári udvar, az ott zajló 
eleven szellemi élet, a fejedelem 
könyvtudomány és művészet párt
fogása, az élvonalbeli humanisták 
társasága nyomdászunkat Bécsre 
emlékezteti. Kiszolgáltatottságának 
és anyagi gondjainak megszűnése 
lehetövé leszi, hogy belevesse magát 
a radikális reformáció gy6zelméért 
folytatott harcba is. 

A Gyulafehérváron múködő Hoff
halter első munkája a marosvásár
helyi zsinat hitvallása a "Refutatio 
scriptii Petri Melii, .. ", melyet Dá
vid Ferenc és az erdély i magyar 
eklézsiák seniorai János Zsigmond
nak ajánlanak. Ezt követi az anti
trinitárius munkák sorában Dávid 
Ferenc "Rövid magyarázat"-a, majd 
a "Rövid útmutatás.,." 

A múvészetét kizárólag felekezete 
(antitrinitárius) szolgálatába állitó 
Hoffhalter életét 1568 február végén 
fejezi be. Egyesek szerint a "De 
falsa et vera ... " dmű munka szent
háromságot kicsllfoló fametszete 
miatt a felbőszült kálvlnlsták a nynt 
utcán agyonverik. Mások szerint is
meretlen betegség oltja ki életét. 
Gyulafehérváron helyezik örök nyu
govóra. 

Az irodalomtörténészeknél Hoft
haJterrel kapcsolatban gyakran ta
lálkozunk a "hitehagyott" kifejezés
sel. A ml megítélé~Unk szerint ma 
a gondolkodó és II hit kérdéseiben 
tájékozott ember bizonyos határo-

• 'on 
Ferenc -
hitoktató 

n,m 

{foly tat juk) 

a 

vette át a 

kon belül unitárius. Azonban nincs 
meg mindenkiben az a bátorság, 
hogy ezt az egyházhoz tartozásában 
is kinyIIvánItsa. HofChaller e téren 
kivételt képez. O katoUkusb61 -
mint nem egy kortársa - nem csak 
re[ormátus lesz, hanem eljut az an 
ti trlnitárizmusig is. Azonban nem 
csak eljut, hanem Dávid Ferenchez 
hasonlóan vallásváltozásaiban akti
vitást fejt kl előbbi egyházai felé. 
Ma ezt ugy mondjuk, hogy feleke
zete eszmélnek élharcosává válik. 

HoUhaUer munkásságát a vele 
foglalkozó irodalom kedvezően ér
tékelI. Naményi Lajos fenn emlitett 
munkája nyomdáját a korabeli 
nyomdák között a legjeJentékenyebb
nek mondja. Csürö~ Ferenc "A deb
receni városi nyomda története 
1561-1911-ig" (191l) dmú. könyvé
ben Hoffhaltert alaposan képzelt, 
sokoldalu, munkájában igényes 
könyvkiadónak Ismeri e l. Emellett 
aktiv részeSe kOI'a nagy szellemi 
mozgalmainak. Jakó Zsigmond "A 
HoUhalterek váradi és gyulafehér
vári nyomdájá"-ról írva (l979) ki
emelI, hogy az erdélyi magya~ re
formáció legharcosabb és legöntu
datosabb nyomdásza az antitrinItá
rius Hoffhalter, aki a reformáció 
antitrinitárlus ága mellett nemzet
közi ügyet is szolgál. 

A fent elmondottak alapján mél
tó hogy ezen a helyen - születésé
n~k 465. é vfordulóján megemlékez
zUnk róla. 

Időben és térben nagyot lépve, 
most a 60 évvel ezelőtt, 1930. lebr. 
8-án elhalálozott 

BORBELY GYO RGGYEL 

ismerkedünk meg, 
Aranyosrákoson ~züJet ik 186~. 

szeptember 2-án. Apja MÓZ':s, a~y~a 
Csegezi Agnes. Testvérei . ~ozül 
Sándor a legismertebb, a \'ác l Siket
néma intézet Igazgatója, A Kenye
res Agnes-féle "Magyar életrajzi l~
xlkon" (1967) úgy tudja, hogy ko
zéplskolal tanulmányait Debrecen
ben egyetemi tanulmányait pedig 
Kol~zsvárt végzi. TantIri páJ.yalutá
sft! Tordán kezdi, majd a zalaeger
szegi állami gimnáziumban tanit. 
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1890. no\ ember 10·én nősü l. Felesé
ge Elekes BirI. 

Az Unitárius t lel 19tH mtu-cJusl 
számából tudjuk, hogy Borbély kl
v{iló sportember. Ismert 1889-ben 
meglett Kolozsvár-Párizs kÖ1I!öttI 
kerékp!\r(itja, mikor ls útba ejti 
Genret, Milánót és Velencét ls. Ke· 
vésbé imert hasonló jellegú Angliá
ba és KonSlantlnápolyba teH utja. 
Ez utóbbiról "Kerékpáron kelet
re" dmü könyvében számol be. 
Több. mint négy ezer kilométeres 
utat tesT. meg, A látottakból és hal
lottakból a korabeli napi- és szak
lapok 26 utilevelét jelentetik meg. 
Első irodalmi tevékenysége Tordá

hoz kapcsolódik, ahol nz "Aranyos
vidék" cimu. a társadalmi és Itöz
múvelődési mozgalmakal hiven tük
rözó lapot szerkeszti. Kiadja Ara
nyosrákosi Székely Sándor: " A szé
kelyek Erdélyben" clmu eposzát. Itt 
röviden Ismerteti a költő életét, a 
h6sköltemény keletkezését és a kor
ra tett hatását. 

Borbély György nevéhez fúzödik 
a "Tordai EMKE Emlékkönyv" ki 
adása. amely a z E!\1KE X . évi köz
il'ülésének évében és báró Jóslka 
t.!iklós születésének századik évfor
dulóján lát napvilágo!. A kötet 
száznál tübb iró kisebb-nagyobb 
közlemé nyét tartalmazza . 

Mint zalaegerszegi tanár, 1901-
1919-ig szerkesztette a "Magyar 
Pai7.s·' címu, az ipar támogatására 
és a szövetkezeti eszme terjesztésé
re éle tre hh'ott lapot, amely heten
ként nyolc oldalon jelenik meg. s 
közli a mail'arországi gyárak, na 
il'obb iparosok és kereskedők ada
ta it. 

" A Csany Emlékkön}'v" S1.erkesz
tésé\'el és kiadásával Borbély a 

Dnivn-vidék és Erdél)' kormúnybiz. 
tos~nnk, Csány Lászlónnk MUL em
lékel. 

hitrő l 

; 

Ferenc
Janos 
Dávid 

az óvóri 
politikai 

illete ve-

Borbély h' a Keresztény Magve
töbe ls. Annak 1891 jUliUS-AUgUst
~usl s~.ámában o". Újszövetség és 
Petőfi stílusár6l elmélkedIk. Az (.I 

Unitárius KÖ".IÖny 1913-ban és t9H_ 
ben köz\( "Új IdősUlk küszöbén" és 
"MenJünk-e Amerikába" eimú ta
nulmányát. A MagyAl' Nyeh'őr 1910-
ben teszi közzé "Zengd és zengjed" 
címu tanulmányát. 1915-ben "Hajna 
szel'el me" eimen csatarajzol készít 
Vörtismarty Zalán futásának leg
szebb epizódjáról. 

;1:;~i:;i;',~:i T ra uzner Dávid f' erenc veJiluel. 
. .. dr. Erdd János SJ 
Jeayzeten alapuló summózását az 
alábbiakba'l: - "Kirólll/alvi János 
Dávid Fe renc Ilnlála u tÓIl Kolozs
vár ra jött, Iwgll a családdal kÖle
lessegszcrucn tudassa a halál Idejé t 
il. k<irÜlménlleit . Boaáti Fazakas 
Miklós eszerint közveUenűl töle 
vagy Dóvld Fere'IC családjától sze
rezhet/e érlesii!ését az egl/házalapitó 
haláláról és sfrjárÓI. Mindezek 
alapjón, a lennmaradt adatok közül 
Bogáti. Fa:::akas Miklósnak naptór 
be;egllzé.!e, addig is, amig hitele
sebb ,adat nem kerűl eló, .zómunk
ra kut/ó értéku. tppen ezert a lel
kész-kiJ/ tó adata alapján Dóvld Pe
renc halálá ilO/,; idejét 1519. novem
ber 7-re tesszük." 

Legismertebb test\'érével, Borbély 
Sdndo rral közösen irt "Nyelvünk vé~ 
delme" eimli könyve, mely az ide
gen szellemú szólásokat, szórüzése
kel és mondatszerkesztéseket osto-
rozza. 

Borbély Sándor életének I'észletes 
feldolgozásával az unitárius egyház
történelem mindmáig adós. l\!en\.se
gül szolgáljon, hogy adós az egesz 
korszak feldol gozasával is. Az a né
hány rövid tudósítás, amely életéről 
és munkásságáról eddig megjelent, 
csupán a rra elég, hogy ösztönzest 
adjon az életmu elmélyültebb és 
részletesebb feldolgozására. Annyit 
azolIban már most is tudni lehet. 
hogy Borbély Grörgy a rcképe meg
található lstók János s:wbrászmú
vész Csány LászlÓ emlékművén, ez
zet a fölirással; "Borbély György, a 
CsánIl kultusz apostolo". 

H alálának 60. évfordulójan azok
nak a nagyelődöknek sorában em
lékezünk rA, akik nemcsak az uni
tárius. de a z egyetemes irodalomnak 
is ön zetlen munkásai voltak. 

Kelemen Miklós 

agU velem, hogy ezután mi is, a 
budapesti Dávid Ferenc utcában el
helyezett emlektáblát mdr az Idén 
a haldl napjához legközelebbi va
.!árnapon, azaz 1990. november ll-én 
kell megkO.!lorlÍznunk, ahoalIalI azt 
eddig is tettü/,; esztendök óta. 

Közli; dr, Fcrcnc'l. József 

ISTENNEK 

Mikor ba/I nres Dá",id Ferenc 
kegllelmeueaét es bólcse.!séaét az 
Krisztus óUal k/vánunk minden hi
veknek. 

Az Isten llek templomaban legelö
.!lÖ, e!1llügllúképpen és röviden akar
tuk megmutatni, miképpen a pokol
beli ördőg az Antikrisztus óllal meg
Iwmályositotta az Istennek Igaz tu
dománIlát, és lassan-/assan mikép
pe'l völt erót és épilett. r.lásodszor, 
miképpen rontatott meg és rontatik 
naponkint az ő szója le/kének dl
tala . Harmadszor: meg akartuk mu
tatni. melyik légyen az igaz Allla 
h/enrol és ennek a.:: O fiáról, a 
Jézus Krisztusról és a megszenteló 
l élekről va ló ioaz tudomdnll, mely a 
prófétáknak irósokban kiadattatott. 
hogU megesmervell az Istennek igéi
lIek tisztaságát, az Antikrisztusnak 
bélucgét, atllámlia keresztyén, levet
hessed, és az te Kri.ztusooat és an
nak az 6 igéit ktivethessed es b/:l
csillllessed. Neglledszer: az tonItók
nak Ilyen visszavonllásokban lehe
tetlen, ho91l $Okoknak szi.ivllk meg 
ne s.::omorlthauék, ezért meg akar
tuk mutatni, mihöz tartsa az keres;:
ténll ember ön net ffi4gát, és mikép
pel! o;: idveueanek aztán bÓITan 
járhasson, és az Istennek iOa::-sága 
jelül it i/etet tehersen. 

erdö János dr, koloZ'svárl egyházi 
jöjegyző, püspökhelllettes, a Protes
Idns Teológia nllugalmazoH profesz
Uora, 1986-ban Kolozsvárt megje
lent és hazánkban ls elismerést nyert 
Teológiai TanuimánIlok c, kőteten 
tulmenoen is gondosan ktHa/ja uni
láriU5 multunk feher folt jait. 

E temakörbe tartozik a kolozsvári 
KereszténIl Maavetö 1988, evi 4. szó
móban meajelent fenti clmü jelen· 
t6~ tanulmánua js, A közveleménIl 
es a multbeli egyháztörteneImi mun
kák felületes adatai alapján a ma
guar es a külföldi unitdr ius eayház
tl:ir ténelml mUllkák Dávid F'erenc 
halála időpontját a haOllomdnu alap
jón /579. nov. 25-ében állapítonák 
meg. 

Erdő Jtinos Irása sorra vette az 
irodalom és kultúrtörteneti tanul 
mánuok adatait es megállapftja, 
hogll még mi unitáriusok sem li
gueltiink fel keUöképpen arra az 
adat ra, mell/et szdmunkra akortán 
XVI . századi BogáU FaZ4kas Miklós 
állapitolt meg. 

Bogtit!, aki mint lelké~z és költő 
érdeme, emléket hagllOIt maga után 
tulajdonosa volf az 1551-ben Wit~ 
tenbergben kiadot! Paul Eber -léle 
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"Calendarium Hisforicum" egyik 
peldánydnak, me1uben llaplószerűen 
jeal/ezre fel az erd éll/i reformáció 
jeles eseményeit. 1579. november 7-re 
az aldbbiakat jegyezte fel: " Fran
ciscus Davidis theologus imcompa
rabilis morit.ur in carcere Devensi 
(Déva). ob adoratiollcm Jesu ChriJ;ti 
hominis dogma novum; sepultus 
iuxta Marti 'l i aediculam, sub signo 
Lysmachi Leone, Deo sic procurall~ 
te." Dávid F'erellcről e napr6rban 
tovóbbi jeljegllzes nincsen - irja 
dr. ErdÓ. - Bogdti Fazakas Miklós 
naptára évszdzadokon át lappa ngott 
s csak késon, a 20. szdzadban került 
elő és iu/off a tudomdnllOS köztu
datba. Kelemen La jos találta meg 
1901-ben az E rdélIIi Múzeumi EgUlet 
könuvtá rában, és hlvta jel Pokoly 
Józsel rejormátus egllházt /:lr ténés.z 
figuclmét erre az értékes nllomtat
vánllra. PokO/li József sajtó alá ren
dezte és elsőként k/:lzillte Bogdti 
Fazakas Miklós napldr /elJegllzéscit 
1902-ben "Bogathi magáról és Dóvid 
rerellczröl" eimen a Keresztiny 
Maavetőben . 

Az IIlIitár/u.! kilzvélemlÍr'lI .15 tu
dománuouág nem veU tudomást er
rol a jelentős kilz!tsról. Erdö meg-

Ertjilk, hogll sokan s;:/dalma;:n~k, 
é, mi felólünk kil/önbet maglla ra z
nak, de az Or I .!ten légllen illlló 



biró ml kö::tü"k ts cl mi vadolói"k 
kÖ:öU. ReménlllJiik pedig, hogy a 
hivek mego'ir tuén a :: mi valldsunk
nak igazsagat , jobb ittletet resznek 
mi felÓ/ii.nk. 

Mi bizonll6ra hálákat adunk a z 
Istennek, ki minket naponként az 
emberi tévedések/ö l megszabadit, és 
az ö fiDnak. az Krisz t usnak orszá
gaba Wviszen, és a mi kegl/elmu 
fejedelmünknek sz6rnl/a alan az po
kolbeli ördögnek és minden kegllet
leneknek dűhönége ellen meg6/al
maz. Könl/örgiink a zért a z Allla 
htennek az JézuS Krisztus dHal, 
hogll ezt az ö kegllelmességét mi 
bennünk naponként megöregbitse, 
es az mi fejedelmünket mind test
ben s mind lélekben meg61dja és 
megerositse, hogll az ő dicsöséges 
kiralllanak, az Jézus Krisztusnak or
szaga az ö birodalmában épüljön, és 
az választottaknak lehessen igaz 
örömek. 

Az mi lelk !esmereWnknek az ő 
bizonys6ga vigasztal minket, I,ogll 
az mi ellenségeink önmagokban 
megszégyenűlnek , holo tt nem isten
nek igéivel, hanem szida lommal ve 
télkednek velünk, és oly dolgokat 
hintegetnek felőlün k. kiket még dl
munkban sem lóttunk, nemhogy ta
nitotCunk volna , tudniillik, hogl/ az 
auzonl/dlla tok 'lak lelke nem volna, 
mdsodszor, hogy az l sten legyen a 
bünnek oka, harmadszor, hogy sza
bad legyen egll ember nek több fe
leségé .. él l e .. n; egynél. Efféle hamis 
vadoldsokkal mutatjdk meg, kinek 
legI/enek fiai és miképpen tartsák 
az I stennek parancsolatját , holott 
a zt m ondja, hamiJ tanú ne légl/. A.z 
Atl/a lsten a Krisztus által erősítsen 
meg lélekben és igazsdgban, és az ó 
kegyelmességének szemeit forditsa 
rednk. Amen. 

Dávltl Ferene, 
a megfeszült J ézus Krisztusnak 

szolgája. 
a z ö több hiv szolgatársaival 

egyetemben , Erdélyben . 
(Dávid Fe renc : 

Rövid magyarázat: Elöljáró beszéd) 

TOK~S LÁSZLÓ 

temesvári refOl'mátus lelkesz, a szá
zadvég kiemelkedő , példamutat6 
egyénisége it t járt hazánkban feb
r uar elején, várandós feleségével 
együtt. Hfveinknek több alkalma 
lehetett prédikácIóinak meghallga
tására, akár a Sportcsarnokban , 
a kar a K álVin téri ref. templomban. 
Tiszteletére Tóth K ároly református 
püspÖk fogadást adott a Raday Kol
légium d isztermében , erre hivatalos 
volt Huszli J ános p üspök feleségé
vel, OrOókné Szent-Iványi Hona fér 
jével, valamint Gámy Gábor buda. 
pest i gondnok feleségével , akiknek 
nagy megliszteltetést jelentett, hogy 
keze t rázhattak e nagy formátumu 
férfiu'·al . 

Ökumenikus 
szeretetszolgálat Erdélyben 

A Magyarországi Egyházak Oku
Tfmácsának küldöttsége 

. között 10 ezer Blb
könyvadományokkn I 

Magyar titkára':. T;;n'.; 
Sándor református teológiai pro fesz
szor, Molnár Béla, római katolikus 
plébános, Imrényi Tibor, magyar 
ortodox esperes, és jómagam, Gálffy 
G ábor, unitárius egyházi tanacsos 
vollam. Első nap délelőtt Nagyvára
don. a reform útus püspökségen tett 
látogatás alkalmávnl m integy 5 ezer 
Bibllá! és mas egyházi anyagat ado
m ányoztunk. A hely i egyházi kép
v i selők részéről felmerül! az az 
Igény, hogy még több Bibliára, éne
keskönyvre, valamint Irodatechnlknl 
fel szerelésekre lenne szükségük. Ez 
a kérés egyébként még Kolozsvárott 
és Szeben ben ls elhangzott. 

Nagyvaradon járva lelkerestük 
még az ortod ox p üspökséget is. 

A követkero állomás Kolozsvár 
volt, ahol a fennmaradt 5 ezer Bib
liát azzal hagy tuk olt, hogy az ado
mányból a reformatus és az unitá
rius egyház egyarán t részesüljön. A 
Biblia szaUitmdny ró l dr. Ková cs 
Lajost, a Romániai Unitárius Egy
hdz püspökét és dr. Erdő János fő
jegyz6t én értesftettem. 

Este egy j6 hangulatban leza jlott 
vacsorát adott a küldöttségünk , 
amelyen a Kolo7.sváron székelő egy
hazak püspökein , illetve vezetőin , és 
a magyaro rszági egyházak képvise
lőin kivül , több ismert személyiség 
ls részt vett, többek között Csekéné 
Gyimesi e va egyetemi d ocens. Ká
nyéd l Sándor ny. főszerkesztő-költő 
és dr. Tőkés István n y. ref. esperes. 

Január 9-én a K olozsváron mú
ködő Egyetemi Fokú Protestáns 
Teológiai Akadémián tett rövid lá 
togatás után utunkat Marosvásár
hely irányában foly taUuk. Marosvá
sárhely re érkezve külödttségünket a 
református esperesi hivatalban dr. 
Csiha Kálmán esperes és felesége, 
" alamint a pI'esbitérium önzetlen 
szolgálattevő asszonyai-férfiai fo 
gadták. A kiad6s ebédet követően a 
ref. esperesi h ivatalba összeh ívott 
rögtönzött ökumenikus megbeszélé
sen a m a rosvásárhelyi unitárius es
peresi hivatalt Kolcsár Sándor es
peres ur képv iselte, akivel részlete
sen ismertettem az előző napon 
Nagyváradon és Kolozsváron le~.aj* 
lou megbeszélések 

tunk 
órakor 
vallású 
pontjában 
és dl'. 

. I titkár 

d~gUi látta a kUldöttségOnket. Kö
te tlen, meleg. bnrlltl hangulatban 
töltött este után tértünk nyugovóra . 
A nf1l loda portáján köz()Uék, hogy 
altokaI a kü]tőldieke t, akik szeretet
adomdnyokat hoztak a romániai 
fOl't'adalom hősei, Illetve az áldoza
tok hozzátartoZÓI részére. a széUo
d é kban térltésmentesen lá tják ven 
dégü l, és ebbe a "szolglUtatásba" a 
másnapi reggeli ls beleértendő. 

Január tO-én , szerd.án d.élelőtt 
dr. Hans-Gerhard Blnder püspöki 
t itkár a nagys zebeni ortodox teoló
giára kisért á t bennUnket a hol 
Constantin Volcu rek tor rogadott és 
adon részletes tájékoztatót. ' 

Utunk következő, egyben befejező 
á llomása Gyula!ehérvár volt , ahol 
dr. Jakab Antal római katolikus 
püspök ur fogadott . A nagyon a la
pos, sok részletre kiterjedő tájékoz
tatás után ebéden láua vendégül a 
delegáci6nkat, majd Bálint Lajos 
püspöki titkár és Csíki Dénes temp
lom Igazgató a gy ulalehérvi\ri székes
egyházzal ismertetett meg bennün
ket. Ennek során nekem, az e rdélyi 
születésIl székely unitár iusnak, két, 
örökre emlékezete.> és felemelő ér
zésben \'olt részem : fe jet hajthattam 
a székesegyház főhajójában Izabella 
királynő és János Zsigmond rejede
lem földi maradványait őrző szarko
fag előtt, majd néhány perccel ké
sőbb a templom kriptájában tiszte
lettel adózhaltam MAI·ton Áron . Er
dély m árt ir sorsú római ka tol ikus 
püspöke emlékének. 

Hasznosnak több szempon tból is ' 
mlnősithetó a z utunk : segélyadomá
nyokat vittünk a z arra nagyon is 
rászorult, m ondhatnám " ráéhezeu" 
erdélyi magyar, román es szász em
bertestvéreinknek: klérezhették a 
megl átogatottak, hogy ha nehéz órák 
köszöntöttek is rájuk nz elmu lt na
pokban , lélekben mindig " eIUk vol
tunk, mellettük álltunk, és a nyagi 
erőforrásainktó l függöen. szerény 
adományokkal segltettUk őket a ne
hézségek áth idalásában: végül, de 
nem u tolsósorban mintegy "kíván
stIglistát" áUfthattunk össze, amit a 
jövőbeli munkánk nál fogu nk figye
lembe venni. 

Köszönet illeti n Magyarországi 
Egyházak Okumenikus Tanácsá t, 
személy szerint Lehel Lászl6 főtit
kár urat , hogy meghívták egy~á
zunk képv iselőjét II Romaniába Jn
d ltot! ökumenikus killdöllség tagjai 
sorába , mert így mi, magyarországi 
u nltáriusok is tanu bizonyságát a d
ha ttuk a z erdé lyie kkel való együvé 
tartozás unknak. 

Gálfty Gábor 

E cikk megírása után " ett ük a 
szom orú hirt, hogy február első nap
jaiban Nagyszebenben elhuny.t f:lr. 
Albert Klein , a z erdélyi ágos tai ~ 1I 
vaUásu evangélikuS egyház közusz
telel ben álló püspöke. Temetése feb 
ruál' Il-án kedden hely! idö szerint 
10 6rakor ~olt. amélyen a Romániui 
Unltál'ius Egyházat dr. Ko"ács Lajos 
pl.lspök, u Magyarországi Egyh.á~k 
Öku menikus Tanácsát - köztük 
minket. magyal"Országl un itáriusokul 
is _ Lehel László r6l1tkár képvi
selte. Emlékét kegyelettel I5rizzük. 
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IRF küldöttek látogatása 

Ez é v e lején az Unitá rius Nemzeiköli ifjUság! Szövet 
ség (IRF) végrehajtó bizottsága Buda pesten ta rtoUa 
ülését. Egy délutá ni besdJgelés keretében ta lálkoztak 
a budapesti unitá rius flatalokkal, majd Rudi J ános 
püspök lá tta vendégül a külföldi és bazai Ifjúságo!. 
A kép a Nagy Ignác ulcal tanácsteremben készűlt a 
taJá lkoZÓról. 
At. IRF az Ide n nyá ron Tatá n tartja , szokáso.!! é vi 
konferenciájá t, melyre öt erdélyi és két csehorsú Ji 
lIalaU ls várna k. 

Ujjáalakult a Dávid Ferenc Egylet 
1990. február J -dn (1 Na'"1 Ignác 

utcoi QlIiilekezeU teremben újraala
kult a Dávid Ferenc Eg"let. OHá
.tzületésr61 keH beszélni, mert cll1l 
T1agllmuUú CDI/Uü!et támadt fel po
rolból, és ha szabad párhuzamot 
vonni, majdnem azonos leltételek 
k(Szött , mint amilllenek megszületé
Jekor voltak. 

Az unitór ius egvluiz dia dalmas 
indulása után, válságos hel vzetbe ke 
r ült alapftójának eUtéltetésével. Há
rom százados elnvomatás nehéz küz
delmeit kellett véglgh4rcolnia és 
e1\1\ek a küzdelemnek a puszta meg
maradás lehetett egVetlen gIlózeIme. 
Csak a 19. sZózad felvilágosult és 
szabadságot hozó szelleme kezd te 
megtÖTni a kor látoU ortodoxia uni
tÓrtus-gllÚlöletét és tette l ehet6vé 
Ddvid Ferenc eszmélnek szabadabb 
hirdetését. Olvasókörök alakulnal.: 
~zéplskoldinkban, 1840 k(lrűl fe l 
bukkannak az els6 M rek újság-
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;alnkb(lR, amelllek a rról tanúskod
nak, hogya szellemi Igény cl falusi 
glIülekezetekben is feltámadt és nem 
egll jeles l71IülekezeWnk büSzkélked
heteIt olvasó és társas mlÍvelódési 
e{1lJesülettel. Ezek voltak az elófutá
rok. 

1868-ban Tordán. 1879-ben pedig 
Székelllker esztúron ta r tott ünnepi 
emlékzsinatokon egészen komolll 
for mában felme r ült Olllan egvesü!el 
l ét r ehivása, amelllik legmagasabb 
szellemi szinten őrzi, mlIveli és ter
jeszlt Dávid Ferenc eszmélt, a lelki
ismer eti szabadság gondolatát, az 
egyén megbecsíl lését a vallásos élet
ben és a hawdá" gondolatát. 1884-
ben a ko lozsvári zsinaton tartott 
értekezleten el is h4tározzák a Dávid 
Ferenc El11Ilet megalakltósát. A 
nagyszeru munkában a kOT$zak va
la.mennlli jeles u niCárlus szellemisé
ue részt vett, de támogat/a sok egv
házon klvüU szim/Xltizáló is. I ránvl-

tói közest! ilyen nevek soro l hatók fel, 
mint Brassai Sámuel, Ferencz Jo
zsef. Boros GlIőrgll, Derzsi Károl v, 
Joz4n Miklós; szellemi elit jéhez so
rolhatók : Perczelné Kozma Flóra, 
AdIl Endréné Boncza Berta, Bartók 
Béla, Ba lázs Ferenc, Bözödi György. 
Szabédi László, Borbély I sWán, 
Gál/v LArinc, Kany4ró Ferenc, Ke
lemen Lajos. László Gyula; rokon
szenvezó nem unitáriusok pedig: 
Masznyik Endre, St romp László, 
Vámbérll Atm/n, Kecskeméti Lipót, 
Hatala Péter, Pec::: Samu, Schulek 
Géza, Zovántli Jen6. 

Párhuzamosságot emlitettem . A 
szép íveléuel induló Dávid Ferenc 
EaV1et-i pálv4 1945-ben megtört. Bár 
elózőleg számtalan mellékdgat is bo
csátott kl magából (Unitá r ius N6-
szövetség, Brauai Sámuel lfiúsági 
Eglle$üle t , Leányegylet. Bö/öni Far
ka$, Sándor iparoskör). 4 trag/l.:l.Is 
hábor ú vesztés ti"" hazánkban, mi.U 

( 
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Erdél lIban nelu!z Ilelllzetel teremtatt 
a:::: cgllhd.;::i egllesülelek .'Izámára. 
1950-lg feloszlall/ik 6 kel, vogll rd
k;nllszerlfeuék, hogl/ felO.'lzoljanak. 
A= elmlilt 45 esztend6ben 71em oz 
voll a legbor=as;: l6bb, hogl/ meg
szünteUék oz egl/hdzak társadalmi 
mo::galmait, hanem az, ~Op l/ ré.!;:
ben adminisztrativ eszkö;;:ökkel , de 
méginkabb exisz tenciális t~rrorral 
lehetellenné tettek az egI/ha;;:/' tár
sadalmi élet léte=ését. Ma újra kell 
kezd,mi az életel, mint 1884 -b~ll: 

Erre lesz kisér/etet a megu;ltott 
David Ferenc EgI/let . Hadd idézzek 
olaps;:abdll/ából; -I. §. A Dávid Fe-
renc EgI/let célja: . . 
Az uniCári" .! kereszteny hIt és a 
lelkiismereti .!zabodsáD, va lamint al: 
előbbi ketlóbCil adódó erkölcsi ma
Datartás DI/akor lása é s továbbfej
le.!zrése. - Tudományos és társa
dalmi kérdések megviraldsa unitd
rius h itünk szemszögéből; foglalko
zás az irodalommal, művészettel és 
zenével. - Iljusági tagozat meg
szervezése, ifiusáDunk belropcso lása 
egyházunk életébe és minden lehet
séges eszközzel való támogatása. -
.4. testvéri érzés és s;;eretet ápolá sa 
a;: unitdriusok valamin t a kUlön
bözó lelekezeÚkhez, txtQy világné
zeIhez és nemzetiseghez tartoz6 em
berek között. 

A :: alakul6 QI/űlésen 61-en lép/ek 
be a Dávid Ferenc Egy/eIbe, amell/
nek jelenleg 60 budapesti és 15 vi
dék i tagja oon. A tisztikar a válasz
tás alapján Igy alakult : Elnök; Tö
Tök Tamás iró; alelnök : Gál/Jy Gábor 
nulrnök: f6titkár: Szász János le l
kész; ti tkárok: dr. Kádár I1dik6 tu
dOlllánllos kutató és JI1uszka Ibolya 
tancirnó; penztáros: Kelemen Mik
lós lelkész: ellenőrök: dr. Szent
I vánI/i Csaba, Latin György, Schmidt 
Jánosne. 

Ugl/ancsak az alakuló gl/űlesen is
merteue a f ótitkár az 1990·es évt 
munlroprogramot, amelynek során 
nél1ll nagl/obb előadást tervez az 
Egylet . Március végén kolozsvári 
meghivoU elood6val a regi Dávid 
Fere nc Egyletre emlékezünk. A má
sodik negyedévi allrolmat Orbán 
Balázs emlékének szenteljük. A har
madik nel1lledevben a budapesti 
femplom épitesenek és lelavatásának 
századik évfordu lójá ról emlékezünk 
Illeg, m ig az utolsó negl/edévi eló
adást Dávid Ferenc emlekének szen
te ljük. Or bókne Szent- Ivánlli Ilona 
Ielkésznó szervezésében megindul az 
iHusági tagozat munkálkodása is, 
vitadélutánokkal és megbeszeJe$ek
kel. 

Szi u János 

MINDSZENTY JÓZSEF 
hercegpdmás rehabilitálása már 
megtör tént az elmúlt esztendőben 
mégis csak 1990. febr. 8-án kerUll 
sor I!rkö!csi rehabilitálására amikor 
is Esztergomban, egykori h~rcegprí
mási székhelyén, Igazságtalan eHtél
tetésének 41. évfordulóján Pas kai 
biboros leleplezte szobrát, valamint 
megnyitotta a Mindszenty_emlékkl_ 
nL1hást. 

Hit és politika 
TÖI·tcnelmi Idók<.>l é lUnk. Európa 

keleti részen késleltetett, csendes, 
de vissza(ordilhatatlan forradalom 
7.ajllk. A m ögöHünk lev6 ember
etIencs hatalom felszámo lása még 
folyamatban van. Mindanny ian sa
ját bőrünkön érezhettUk, hogy a 
bolsevik diktatul'a alaH a lélek és 
II szellem megrontása történt. A leg
nagyobb károk az é letben eslek. 
Sajnos a rosszul é r telmezett politi~ 
zálás a nép feje főlöt t történt, s 
mostanra az emberek többsége meg
csömörlölt, közönyössé vált. Az At
meneti időszakban csak anarch iát 
lá t , nem érti a társadalmi átalakulás 
lényegét, a nagyszerú történelmi le
hetőséget. Ezért most a f6 fe ladat , 
hogy \·isszaadjuk az emberek önbi
zalmá t, kezdcményeZÖkészségét. Nem 
lát ják világosan, hogy mindenkinek 
a maga lakóhelyén kell klépiteni a 
hely i önkormányzatot, az uj tá rsa
dalmi rend, a magyar demokrácia 
alapját. J::ppen ezért elkötelezett, 
küldetéses emberekre van ma szük
ség, hogy az élet rendje álljon visz
sza. Ebben a for radalmi, történelem
alakító időben apolitikusságra szó
litani egyenesen vétek. Most leg
alább világossá válik, hogy kik a 
haladás. a kibontakozás kerékkötóL 

A köz ügyéért tehát mindany
nyiunknak tenni kell ! 

vább teremthet. Ennek nagyszerű 
ségéről és éltető voltáról győWd
hettűnk meg Tőkés László kisvárdai 
látogatása alkalmával is, ahol az 
igazi tolerancia szellemét érezhette 
minden fele kezeLbeLt atyafi . Nem 
véletLen, hogya presbHerlális elvet 
évszá7.adok óta gyakorló protestáns 
felekezetből pattant kl ez a szikra 
lépett elő ez a küldetéses ember. A~ 
egyszerú és Liszta jézusi lélek su
gárzik minden tetléből. Mi pedig 
eléggé kiéheztünk a tiszta, emberi 
érzésekre, a z Igaz szóra. Csakis az 
isteni szeretetből fakadó toleranc:ia 
lehet a nemzeti és lelkiismereti ügy 
igaz i mércéje. 

A napjainkban zajló politikai és 
egyházi események tükrében meg
győzöd tem arró l, hogy a magyarsá
got szerte a vLlágban belülről kell 
megerősitenie a küldetéses embe
reknek. Ez mindenképp összefügg a 
tiS7.ta hi ttel, amely a legtermészete 
sebb kapcsolatot épiti ki ls ten és 
ember között, a hittel az emberi 
szellem szabadságában, hiszen lsten 
a szabadság terhét adta . Ezért hi
szek és bizom mindazon küldetéses 
emberekben, akik lsten munkatár
sai és számukra szószék a teremtett 
\'ilág. 

Felhös SUbolcs 

Ebben az értékvesztö bizonytalan ______________ _ 
világban egyetlen szavahihető ments 
vár az egyház, Isten háza maradt. 
Az elmult évtizedekben az is nyil
vánvalóvá vált, hogy tökéletes vilá
got nem lehet épIteni Isten kizárá
sával. 

Láthatjuk, hogy megnövekedett az 
egyházak szerepe Kelet-Európában. 
A kelet-európai földindulás lelke a 
vallás, a küldetéses ember. Ezért a 
papok és lelkészek szent küldetése, 
hogy állást foglaljanak a diktatúra 
lebontása és a szabadságépítés mel
lett. A küldetéses embereknek most 
az élre kell állniuk. A bibliai pró

Nemzetközi 
Unitárius évfordulók 

John Clif/ord angol unitárius lel
kész az Inquirer hasllbjain az egész 
é vre terjed6en neves unitáriusok 
születésének, halálának évét, havát 
és napját jegyezte fel. Ezekool köz
lünk néhányat a május és június 
hónapra vonatkozó adatokból: 

MAJ US 
féták egyúttal politikusok is voltak. 3-án SOCINUS Laelius és Faustus, 
Jézus is a világért, az emberségért mindketten az unitárizmus olasz 
való felelösségre buzdit bennünket előfutárai, ut6bbi a lengyelek szer
Isten igéje által. Erőszakot követtek vezője, elhallak IS62-ben és 160~ 
el rajtunk magyarokon. Sa jnos, ál-
dozatul esett ebben a pusztító dik- be~O~én PARKER Theodor, az ame
tatúrában, az évszázadOk alatt kris- fikai unitárizmus XIX. századi ve-
tályosodó féltett kincsünk, az erdé- zéralakja I 1860-ban. 
Iyi szellem is : a tolerancia gyakor- 25-én 
lala és a kompromisszumkész.ség, :,f: 
ami az unilár izmusban rogant. Az 
a hitbeli meggyőzé.~ éltette, hogy az 
tsten az ember munkatársa. s ben

született. 
meg magyar 

ne és á ltala szakadatlan erővel to-

Egy nappal ezutdn. 1990. febr. 9-én 
Németh Miklós miniszterelnök és 
AgosHno Casaroll biboros, államtit
ká r az Országházban megállapodást 
Irt aid a Magyarország és a Szent
szék közötti diplomdcial kapcsolatok 
helyreáUltásáró l. Az Unnepi megál
lapodást követó fogad áson részt vett 
Huszti János püspökünk ls, az egy
házvezetők körében. 

JÚNIUS 
2-án CARPENTER Joseph EslIin, 

az oxfordi Manchester College dé
kánja, az összehasonHt6 vallástörté
net előfutára 1927-ben halt meg. 

8-án PAINE Thomas szociális re
formátor és DI CKENS Charles is
mert unitárius regényiro haltak meg 
ango l földön 1809-ben, Illetve 1870-
ben. l 

19-én WIEMAN Henry Ne son, az 
ismert uj I.!kola, a process teológia 
előfutára halt meg 1975-ben. 

F. J . 
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Járdánházi Sámuel 
emlékezete 

(?-1790) 

A szcnlh áromsúg-lagad6 nézetei miatt meghurcolt 
harkányi reCormátus lelkész születési helyét és Idejét 
nem ismerjük. Kisnemes! család ja Borsodból kerU It 
BaranylIba. Zoványi Jen/l információl s7.er lnt közép
iskolai tanulm ányait H6dmez6vásárhetyen végezte, és 
1741. á pr. 25-én Iratkozott be II debreceni Reformfltu8 
Kolléglumbn. 17:14-ben lett harká ny i rektor , majd 
Inia-ban Plskórn ment lelkésznek, hogy onnan vissza
Térve ],61-1768 között fl harkánylak kedvelt lejkésze 
legyen. A több nyelven beszélő , egyházi és világi tu
d ományok ban egyaránt Járatos lelkész könyvei között 
ére7.te Igazán jól magát, de az Ól körülvevö v ilág nem 
kedve1:ett a tudós elmélyedésnek. (Harkány refo rmtHu s 
e löljárói li61-ben Baranya vármegye börtönébe kerül
tek, hogy megtanulják tisztelni az ellenük (is) alkal
mazott ellenreformációs rendelke7.éseket. 1766-ban pe
d ig a .Já rÓ-testvérek hatásá ra belesodródtak a siklósi 
véres eseményekbe. Járdánházi sem 1761-ben, sem 
1766-ban nem került összeütközésbe a világI törvény
nyei, pedig a nyomozó hatóságok minden bizonnyal 
keresték a baranyai mozgalom szellemi ir ány itóját. 
Ot következetes a ntitrlnltá rius nézetei sodorták SOI'O
zatos kon!llktusokba.) 

Zovány i Jen6t61 tudjuk, hogy felettesei már 1763-
be .. n felelősségre von ták a bűnről, a hi t rő l és a Szent
lélekről vallott nézetei miatt, de ennek a:.r. ügynek a 
részleteit nem ismerjük. Ot év múlva, 1768-ban vi
S1.ont " ... mint tijiló ~.$ veszedel mes eretnek ... elfo
gat/atván, a megyei börtönbe záratott, s munkája a 
harkányi templom előtt meg~gettetett." 

A harkány i máglyán elhamvndt iratokról és köny
\'ckröl ncm maradt feljegy zés. Szerintünk fő műve le
hetett az a kézirat. amelyről maga vallja 1774-ben, 
szenthá romság- tagadó nézetei v isszavonásakor: " ... a' 
Szent Háromság OeconomiájdTól liltalam feljegyzett és 
módouan elrendel t Táblám . .. kárhozatos tévelygés." 

A harkányi eretnek 70 hónapot töltött Baranya vár
megye börtönében. Büntetését 6 év után Márla Terézia 
engedte el azzal a feltétellel , hogy nézeteit vissza
vonja . A hires " re tractatio" (vissza vonás, azaz nyilvá
nos önkritika) forrásait a Felsőbaranyai Egyházmegye 
jegyzőkönyve őrizte meg s zámunkra . Ebből tudjuk, 
hogy a király i parancsra elrendelt visszavonás helye 
a harkán yi református oratórium, időpont ja 1774 . Jú
n ius 24-e volt. 

Az ünnepélyes aktus azzal vette kezdetét, hogy 
" . .. egyik Canonicus elbeszélleUe Jardánházi dolgát. 
s6t tudomanyát", majd szólásra kérte a börtön által 
meggyötört lelkészt. 

A forgatókönyv szer int Járdánh áZi előbb .'J I pontban 
roglalt ant it rinitárius nézeteit sorolta fel. Enne k során 

szólt a Szentlélek funkcIójáról, az "ember Krbzlu," 
lényegéről. szerepéről, s nem hallgnttn el azt sem. 
hogy hitének alapjll II Jelenésell Könyvében megtnh'ilt 
"A postoLi Igazság" . 

Ezutan a könyveiben rögzitett szóuékröl vagy mb 
módon hirdetett "tévelygéseit" 'kt\rhozalr~ méllÓnak 
n~ lIván(totla, majd eskü alatt rogadta az "Egyházl_ és 
Világi Uraknak, s u' környül á lló Községnek jelenlé
tekben", h,:,gy a1.okhoz vissza nem tér. és háro m pOnt
ban telt hllet II szentháromság_lan elfogadolt dogmól 
mellett. 

Rettenetes lehetett Járdánházi csalódása, amIkor 
Dallos Is tván egyházkerülell fójegyúi leveléből meg
tudta. hogy bűnbánata alapján csak a református egy
házba vették vissza. de :.r.slnati határozatig a "Prediká
lúsra va ló 8zabads6g (neki) meg nem engedtelIk." 

Já rdánházi SomogyOlu/. 

1\ ~egh~l"colt lelkész zsinati rehabilitá lásá nak hiva_ 
talos Iratal nem kel"ültek eUI, de azt több for-
rás~ól i~ tudj~k, 1776-ban mái' a Somogy megyei 
Gyongyosmellek 

A közgyülés 1176. március 16-án kelt j egyzökőnyvé_ 
ben, 21. szóm alatt Baranyából szál'mnzó rövid infor_ 
mációt találunk, amely szerint Járdán/lázi ismét össze
áHíto tta uolna eskü alatt meglagadott nézetei rend
sze~él. A baranyai \'e~etők jó szom széd mód jt\ra (vicl
nalller) fjgyelme~.tctlk ál tala somogyi bOl"átaikat u 
gyanús lelkész I'endszeres ellenőn:ésére, mert az visz
szacsúszva eretnekségébe. gyöngyösmelléki hiveit is 
"meg[erlőz tet het i". 

Ilyen előzmények után születet t meg 1778. június 
22-én az a közgyGlési javas lat, hogy Járdánházi ön
ként m ondjon le lelkészi tisztéről. és csak a rektorsá
gol ta l·tsa meg a küvetkező püspöklátogatásig. Ezl az 
igényüket kivánták konkretizálni oz önkéntes lemon
dás előre elkészitett latin nyelvű szövegével. 

A d ön tés esetleges ód iumá t "állalni nem a ka ró me
gyel vezetők ellen Járdánházi a királyi hatalomnál 
keres védelmet. 

A helytartótanács arra a7. á lláspont ra helyezkedett, 
hogy a z el'elnek lelkész keressen magfInak mlls foglal
kozást. 

Járdánházi ezután Gyöngyösmellék e lhagyást\rn 
kényszerült. majd 176 1 után Gigén tűnt fe l, és innen 
küldött három eredménytelen kérvény t II . Józsefnek, 
hogy lelkészi szolgálatát fo ly tathassa. Dallos István fő
jegyző fent ebb már idézett 1774. július 10-1 levelének 
aljára idegen kézzel vetett, latin nyelvű Irás szerint 
itt érte a halál is 1790 októberében a sokat szen vedett 
p réd ikátort. aki a felvilágosodás korában nem tudta 
elfogadni a kereszténység miszlikus tanaIt, s visszatért 
a szen tháromság-tan-tagadás ősi forrásaihoz. 

Kiss Z. Geza 
kandidátus 

SZINTE GABOR FESTOMOVe5Z 

Hirt adtunk már korábban a rról, 
festőmúvesz meg
számára DA VID 

zeum kiállftására invitálta egyh~\
zunk vezető tisztségviselőit 1989. 
m áj. 14-én du. 4 órára, pünkösd első 
napjára, Szinte Gábor festőmüvész 
k iállItására. Megtisztcl tctésnek érez_ 
tük ezt a meghívást, s azon részt ls 
vetlek Huszti J á nos pilspök, Bencze 
Márton püspökhelyettes és Szász 
J á nos teológiai Igazgató. 

is nemCS<1k a műértő műpártol6k, 
hllnem <I nagyközönség kÖl'ében ls 
közismertek Szi nte Gábor erdélyi 
képei, pol·tréi és nagyméretű murt\li~ 
művei - értelmi-érzelmi elemek 
összhatdsaként. 

S még néhány adut a festőművesz 
eletéból: Budapesten született , 1928-
ban ósel sepsiköz"Öspatakiak. innen 
unitárius volta. A Képzőmüvészeti 
Főiskola tanszékvezető egyetemi ta
nára. Ezt megel6z:e a haUli és fi
renzei AkadémIán végutt tanulmá
nyi esztendők sora. Kh\llJtfisai: Fi
renze. Róma, Ná poly, Budapest
Múcsarnok és VigadÓ Galéria s még 
sok mt\s helyen. t rdemcs megnézni 
a hazai Atrium-Hyatt szállóban fa 
intarziás alkotás~t. 

, derűs és 
a kép

a lkotásaként. A 
alkotóművész ál,k.,,,,,,, került. 

NerlU"ég meghívó! hozott a postn 
mely llZ esztergomi Kereszté ny Mú~ 
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Megnyitót mondott dr. Kacziba 
J ózse! püspök, az Országos Katolikus 
Gyűjteményi KÖZpOnt igazgatója. 
S7.akavatoU, széles körú tudás birto
kában szólt dr. Kaczlba püspök ar
ról, hogy SZhllc Gábor festőművész 
helye a mal magyar festészetben 
súlyt és magas színvonalat képvisel, 
s ez tette lehetövé, hogy az eszter
gomi Keresztény Múzeum helyet ad
jon ennek a k!álHtásnak. K ülönben Bencze l\-11ir lon 

, 

, 

-



Balázs Ferenc gondolataiból 
·'Ifinem. bogy a világ n em a véletlen,égek láncolata. 

HI.'I~ nl . holY minden valamiért van ... Hiszem , hogy a 
vJJágcél megvalósiláSa sok apró szándék, e mbernyi 
akarat kitelJesedésen keresdOl munká lkodik. hogy 
minden nemlIleiségnek. minde n en'énnek a végtelen 
lánc: cg)' szemének a kikovácsoláSa Jutott osztályrészül. 
Hiszek ebben a felad atban , az én külön kis célomban. 
LegeJóSllör is az egyéniségemet, a világot IUkrözó har~ 
malcseppct akarom tiszlává é! te ljessé te nni. Nem foj~ 
tom el az é n sokrelegü szem élyiségem egyik megnyl~ 
latkozásál scm ... d e igyekezem minden kivánságomat. 
vágyamat. önlÖnöm el. r ángásomat összhangba hozni 
az é n eddigelé kifejlődö tt legm agasabb. legértékesebb 
lulaJdonságomma L Ezenkivül a rra törekszem , bogy 
masok"al, tcs tvéreimmel a köZÖS tánMágban kiép it · 
sem a szeretet ka pcsolatait. A békességet mindvégig 
megűrl zni kívállom s azokkal, akikhez ölel ős. forró 
sze retet !.;öl. közöS é rdekeink köw! .'!Izolgálására szö ~ 
velkezem. Hiszem. bogy ha az én kicsi célomat az é n 
rövid életemben megvalós ítom. vala mit teHem . aminek 
magában Js értéke van, s aminek é rtelmét a halál s em 
tudja elvenni. 

Hiszek az ember méltóságában s ha magát a világ~ 
céllal azonosítja : az a karata szabadságában. Hiszem, 
hogy az é n Igazi é nem akarata az az a karat, amelyik 

a vIlágcélban Jut kifejezésre, , boln' h a a vllárúlt kö
vetem, a laJát akar atomat követem. es bLucm az 
Is lent ... Ne kérdeuétek, bogy mit Je lent nekem Cll: a 
sz6. Nekem olyan a~ mint a Jaj a szenvedőnek, az 
óh a mcglepcUnck. a kacagás az örvendezönck: min 
dent kifeJt, mcrt semmit scm mond t n nem szállok 
"Uába, ncm á llito k, nem bl'lOny ítok, 'kiivetkc'Utes nem 
vagyok, okokat nem hozok rö l, én csak d baJtok sírok 
ujjongOk, lelkesedem; lsten. " 

A vallás m egadja az én éle t em célj á.t , a tUdomány 
hozzásegít a:z eléréséhez, a művészet alka lmat ad hogy 
benne gyönyörrel elmerüljek. Az én Imigyen t~IJessé 
vál6 é letemben várom Istent , holD' kinyilatkoztassa 
magát." 

A "Bejárom a kerek vlligot"~ból. 

" Nem adok Igazat azoknak, akik szeri nt az emberisé~ 

gen csak egész egyetemességében lehet segíteni ... Ha 
m elleUem minden faluban azok. akik most nagy poli. 
tlkát a karnak ű'itnl, letelepednének a kicsi rel adatok~ 

hoz, s azokat elvégezné k becsületesen: tűbbre ha lad~ 

nánk. Ef: volna az igazi cgyetemesség; a Jól mcgmun
ká lt kis földek összessége a világ." 

" A rög alaU"~b61. 

A mellékclt ké pen a vilag összes unitárius püspöke 
szere pe l, ugyanis a fej le tt n y ugati ors zágokban a 
protes tá ns egyh ázak vezetőit egy házcinökne k biv~ 

jak. 
A f é n y ké p dr. Kovács Lajos, kolO'lSvúri püs pök 80. 
s züle tése napján készült Budapeste n . 
Balró l jobbra haladva: Huszti János püspök, dr. 
Kovács Lajos püs pök, dr. Ferencz JO'lSefné Kalili 
Nagy Magda főtisztelendő asszon y, dr. Ferenc'it 
József n y . pü spök lá tható. 
Az összes magyarországi egyházak kö'itűl az unitli
riusokat kötötté k és kötik a legszorosabb testvé ri 
kapcso la tok Erd é ly földjé hez, és az erdély i t estvér
egyházhoz, m á r csak a történelmi hagyományokboi 
eredően is. Igy az cgyházve'itc tök kapcsola ta is 
hoss'itu barátságra tekint viSSUl. 

Iskoladrámák 
Staud Géza iroda lomtörténész több 

mi nt ötszáz oldala s művében , mely 
a M T A kiadásában jelen t meg 1984 ~ 

ben . gyllj tö \!e össze a magyarorszá~ 

gi Jezsuita szinjátékokra vonatkozó 
a datokat. E munkát ism erte tte a 7. 
Iroda lom történeti Közlemények lIJ85. 
évi J. köte té ben Varga Imre i roda ~ 
lomtörté nész, a ki e korszaknak jeles 
Ismerője . Több oldalas kri tikai meg~ 

jegyzC!lelben üJabb adatokat fűz a 
Staud -féle gylljteményhez. 

Hámu\.a l arra. hogy a szerző a 
kolouvári jezsu iták iSkolá ja dlak~ 
Jainak tula jdon it előadásokat . me~ 
ll/eket a koloZloár i unlfáTlUS kol h! ~ 

glum d iákja i adtak e16. Az 1701. .. h' l 

e lóa dásokra vonatko7.óan tes7. i Varga 
Imre a következő m egjegyzéseke t: 
... a következő tétel szer int megínt 
ők játszotta k. Az 170 1 u Um ugyanis 
Com oedia Arianorum et Calvinorum 
(conv ictus Nobilis) olvasható. Ebből 
a forrásszöveg is merete nélkül az 
következnék, hogy a jeu ulták ko
lozsvári kollégiumában furcsa dolog 
történt. Kifiguráztá k az árlánusokat 
és ká lvinistá kat. A forrásszöveg 
a zon ban helyes útra Igazit. Bár ne~ 
heu!D képzelhető, hogy 1701 ~ben a z 
antlt r inltárlus és kálvinista tanárok 
egyOU szere ztek volna komédiá t, ők 
a d ták elő, t;S sok tapsot . nagy d icsé
rete t kaptak ... _ ma jd így foly ~ 

latja Varga Imre: A századforduló 
táján a kolozsvári un itárius kollé
gium ban .szin te m inden esztendőben 
já tszottak. 1700. d eeember 30~án bl~ 
zonyosan, talán 170 1· ben nem, ha~ 
nem valószlnllleg 1 702~ben. - A za~ 
varó tehát az, hoglJ Itt eg" unitárius 
játékot tulajdo nít li nemest konvic~ 
tus jezsuHa utivendl!keinek. ErrŐ! 
Gál Kelemen ls Irt a Kollégium tö r~ 
ténetérő t fr t nagy művében (1935). 
Az 1700. dec. 30·1 előadásra vona t ~ 
kozó a datokat feltehetllen Varga 
Imre is Gát emlitett munkája alap~ 
ján igazította hely re. 

F. J . 
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Téka 
Beke Gllőrgll: 

RtGl ERVSLYl SKÖLAK, 
1989.416. old. 

Halomnyi belső gondunk mellett 
nem kevesebb kOI56 problémával ls 
viaskodunk. Az utóbbiak között a 
világ különblJző országaiban szét
s1-órt, szétszóródott 5-6 millió ma
gyar testvérilnk problémái gyötör
nek. Közülük mintegy 2-2 és fél
millió Románia terilletén él, els6-
sorban Erdélyben. Hittük és hisszük, 
hogy a diktatúra várt és megvaló-
5100tt megdöntése után könnyebb 
lesz a sok üldözésnek, jogfos1;tásnak 
kitett románok és a velük együttéJö 
erdélyi magyarok, székelyek sorsa 
is. Azt is tudjuk, hogy évek szivós 
küzdelmeire van szükség ahhoz, 
hogy a kivívott demokrácia vlssza
fordfthatatlanná váljék. Ebben a 
küzdelemben a nemzetiségi jogok, 
az anyanyelvi oktatás helyreáll ítá
sában felbecsülhetetlen segítséget 
jelent Beke György most megjelent 
írása. 

Ez a kötet a jogaitól megfosztott 
magyar nemzetiség siker- és kézi
könyve lesz. ertékét külön meg
emeli az a tény, hogy a kézira t ösz
szeálUtása, a könyv megjelenése a 
diktatúra éveiben történt. Ogy tü
nik, hogy a Régi erdélyi skólák c. 
könyv az írástudók felelősségének 
egyik minlapéldánya. 

A könyvben megernIItett számos 
iskola közül 5 középiskolában ma
gam is tanultam vagy tanitottam . 
A róluk szól6 st.övegek teljes mér
tékben meggyőzlek arról, hogy a 
szerző szigorú tárgyilagossággal fog
lalkozik a bemutatott magyar, ro
mán és német Iskolákkal. A Itól tar
tok, hogy a romániai forradalom 
fiatal harcosal nagyon keveset tud
nak et.ekről az Iskolákról, pedig 
csak az ő segítségükkel lehet jóvá
tenni azt a rengeteg jogfosztást, 
amely a z utóbbi évtizedekben érle 
a neml.etlségi oktatást. Ezt a hiá
nyosságot [el kell számolni. 

Beke György ír6 egy ik kimagasló 
érdeme, hogy nem szépltgeti, de 
nem ls hallgatja, nem tú!ozza el 
azt, amiről személyesen ls meggyő
ződött. Tárgyilagosan blrálja mind 
a román, mind a magyar mulasztá
sokat, hibákat. Cáfolhatallan ada
tokkal leplezi le a nemzetiségi ok
tatás bomlasztására. felszámolására 
telt ellenséges intézkedéseket. 
. Antoneseu román tábornok, fa

s~szta diktátor Idején például ... kü
lön mlnlsztérlumot hivtak létre 
Bukarestben a nemzetiségek asszi
milálására. Célját nevében sem tit
kolták: "Románo.llás! mininlé
Tium"-nak nevezték. (355.) 

A Moldovában éló 
derUIt, hogy 
nem mernek 
ró oka 
alatt _ 
mot ok"';'';' 
nek a 
~~élt. 
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A könyv kiváló szerzője egyebek 
közölt megjegyzi. hogy az utóbbi 
években " ... kegy voll az is, hogy 
egyáltalán felhangozhatott, hogy 
Ady Endre hagyományos véndiák 
versét legalább román forditásban 
szavalhatták." (223.) Es nem Buka
restben vagy valamelyik másik ro
mán városban történt, hanem ZUa
hon, a költő egykori iskolájában. 

Mit tud például arról a mai ro
mániai generáció, hogy Kolozsvá
rott, a Bolyai Egyetem Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén az 
1960-as évek végéig még negyvenes 
létszámmal indultak az évfolyamok, 
aztán sorra csökkent harmincra, hu
szonötre, húszra, tizenötre. 1988 nya
rán hét hallgatót vettek fel az első 
évfolyamra. Ugyanabban az évben 
mindössze egy, egyetlen magyar sza
kos tanár került Erdélybe, a kalota
szegi Méra falu általános iskoláJá
ba ... a többiek a Kárpátokon túli 
iskolák közölt választhattak. (384-
385.) 

A Romániában élő magyar nem
zetiséget nemcsak méltányoss(igból, 
de Jétszámaránya alapján is ennél 
sokkal nagyobb részesedés iIIetné 
meg. 

A könyv 321-322. oldalán látható 
a kolozsvári unitárius kollégium 
fényképe. (A könyv 29 fotója közül 
16 református, 5 római katolikus 
4 unitárius iskoláról készült.) A ko~ 
lozsvári unitárius iskoláról igy em
lékezik meg a szerző: " ... ez az 
alma mater a legrégibb erdélyi ma
gyar skólák közül való. több mint 
430 éve alapitották, 1982-ben a 425. 
évfordulóját illetően meg is ülték. 
A kolozsvári magyar iskolák közül 
itt maradtak fenn legtovább a ha· 
gyományok, a kicsengetési ceremó
niák, lélekemelő és egységbeforrasz
t6 ünnepségek. Egészen a nyolcva
nas évek közepéig, mikor ennek az 
iskolának is megszúnt - utols6ul -
a magyar jellege. (320.) 

Nem hiába nevezték hajdan Ko· 
lozsvárt "Szo;mospaTI! Alhénnek", 
lévén az európai müvelődés egyik 
ismert központja, különösen a XVL 
század második felétől. ... Gyakran 
elnézem az iskola neoklasszikus, Im
pozáns épületét: elkészültekor, ]901-
ben messze a vidék legszebb alma 
matere volt. ma ls tekintélyt pm'an
csol magának. A jeles román törté
nész. Nicolae Iorga a húszas évek
ben Kolozsvárt jártában úgy véle
kedett. hogy ez a palota egyetemnek 
is beillenék." (166.) 

Egyik fájdalmas nemzetiségI prob· 
léma, a tabuként kezelt csángók 
ügye, a Moldovában éló több mint 
egyszázezer csángó-magyar anya
nyelvi oktatásának. múvelődésének 
megszüntetése, nemzetiségi jogainak 
eltiprása. 

A magyar és a román szakembe
rek előlt nem titok, hogy egyedlll 
Bakau megyében mintegy 60 ezer 
csángó él. Az 1950·es évek kÖTüI, az 
ottani román hatóságok aktív tá
mogatásával száz iskolában szervez
ték meg a csángók magyar nyelvü 
oktatását. Egyik nagyobb csángó te
lepülésen - Leszpeden - rövid ldó 

olal! 200 magyar nnyanyelvú g:,.·erek 
oktatásn kezdődött meg. Mintegy t50 
tanító vett részt az oktatásban. Ta
nítóképzó nyilt Bakauban - magyar 
tngozattal, hogy mielőbb heh" !iZU
letésü tanítók oktathassák a csán_ 
gók gyermekeit. (388.) Röviddel 
utána, emlegetni se lehetett a esán· 
gók ügyét. Bár 1972-ben akadt arra 
ls példa. A Trlbuna Scoli c. buka_ 
resti román tanUgyi lapban, Szabó. 
fal va nagyközség román tanárai a r
ról panaszkodtak, hogy a csángó 
gyermekek gyatra román nyelvtu_ 
dással érkeznek at. i!ikolába. Otthon 
ugyanis - az iIIetó tanárok szerint 
eléggé el nem Itélhető módon ....: 
szüleikkel és egymással magyarul 
beszélnek. (389.) 

Képzelje el az olvasó, hogy mi
lyen érzés lehetett a csángók ré
szére, hogy "eMbb saját iskolájuk
ból szorulnak kl, majd a szülőföld
jük történetéből is." (389.) 

A kiragadott példákkal azt kiván
tam é~zékeltetni, hogy milyen óriási 
méretu volt az uralkodó réteg más
ság iránti érzéktelensége, hogy mi
lyen fokon állott a jogtiprás ami 
vitathatatlanul Indokolja a ~egúj
hodást, a jóvátételt, az emberi jo
goknak megfelelő intézkedést. 

Beke György idézetl könyve, nem
csak tájékozla~ de utat is mutat II 
tennivalókra. ugy érzem, hogy a 
Tankönyvkiadó a szép kiállítással, a 
gondos szerkesztéssel nagy szolgá
latot tett az erdélyi magyarok anya
nyelvi oktatásának, a két nép kö
zötti kulturális kapcsolatok új ala
pokra való helyezése érdekeben. 

Azt hiszem, hasznos lenne a könyv 
román nyelvre [ordítása. Azon is 
érdemes lenne elgondolkodni, hogy 
milyen segitséget jelentene az anya
nyelvi oktatásnak. a nemzetiségi 
ügynek, hogy ha a Kolozsvári Egye
temen megjelent "E C H I N O X" c. 
diák kiadvány mintájára önálló he
tilapban, vagy valamelyik magyar 
lap egyik állandó rovatában romá
nul ls szólnának. irnának az erdélyi 
magyarság sorskérdéseiről, az embe
ri jogok megvalósítása terén észlelt 
pozitív és negatrv példák ról. 

dr. Kovács Péter 

Az é re l1ség, m elyet fej hi desünk 
során e l kell ér n ünk, nem más, mint 
önmagunk állandó formálása, hogy 
egyre szerényeb bek , egyre szelideb
bek, egyre Igazságosabbak, egyre 
becsöJetesebbek, egyre békeszere tób· 
bek , egyre lóságosabbak , egyre 
cgyüUl!rWbbek legyünk. 

(Schweitzer Alber t) 

Hltünk vl!r tanúbahilt halt m eg
a la.p itójának nagyobb elégté tele nem 
lehel. minIhogy legyünk mé llóak 
hozzá bátorságban, kilar lásban, Is
ten ben val6 hitben és em bertársaink 
~zerete t é ben. (V:lTga Béla püspök) 



"Büszkének ken arrll. lennem, hol)' 
magamh~1 , 'állam unltt\rlussi" 

lEFFERSOH BIBLlÁ1A 
A JEFFERSON BIBLIA. amely 

régó'. n em jelent meg nyomtatás
ban, mos' a Bell.oon KJad6 rondoú
sában látoU napvilágot. A követke
zőkben Idézett réSl!: F. Forrester 
Churcb, a New York-I Ali Souls 
unitárius tcmplom lc.lkés1:énck a ki
adványhoz irt clószaváb61 val6. 

1956-ban édesapámat, Frank 
Church-öt az Egyesült AlIamok sze
nátusának tagjává választották. 
Amint az 1904 óta szokásos volt, az 
eskütétel napján megajándékozták 
Thomas Jelterson bibliája, "A názá
reti Jézus élete és erkölcse" egy 
példányáva!. Két évvel később ne
kem adta a könyvet. 

A könyv első olvasásakor, még a 
10 éves gyermek szemével nézve is, 
Jefferson bibllája váratlan felfede
zést jelentett számomra. Nem tett 
pl. a könyv említést olyan fogal
makf'ól, mint mondjuk a feltámadás. 
A vasárnapi iskolában szerzett is
mereteimből tudtam, hogyan kezdö
dött ... és hogyan végződött Jézus 
története. Természetemnél fogva 
szkeptikus vagyok, és nevelkedésem 
során az ilyen csodák elsősorban e 
nagy történetnek a felemelő erejé
\'el szembeni ellenállást váItották ki 
bennem. Jef!ersonnak "A názáreti 
Jézus élete és erkölcse" c. műve 
\'o lt az a mű, amely mindezt kezdte 
megváltoztatni. 

A négy evangélium lerövldltéséböl 
született mó révén (Jefferson csu
pán azokat a részeket vágta ki és 
illesztette össze, amelyeket fontos 
nak talált) találtam meg a kapcso
latot a SzentIrássaL Amikor édes
apám nekem adta Thomas Jelferson 
bibliáját, a következő hires részt 
idézte az egyik, Jefferson által írt 
levélből: "A vallásunk az életünk
ben és nem a szavainkban tükröző
dik." 

Ez indlt.otta meg bennem a vallás 
iránti komolyabb érdeklődést: ekkor 
kezdett a vallás valamit jelenteni 
számomra. Később, amikor leültem, 
hogy "A nih.áreti Jézus élete és er
~.?Icse" c. művet végigolvassam, rá
J.ottem~ . hogy a Megváltó ls ugyan
ugy szuletett és halt meg, mint más 
emberek. JeUersont olvasva láttam, 
hogy Jézus szokatlan földi élete _ 
melyet tanitásai, őszinte ékesszólása 
tett rendkivülIvé _ az, ami valójá
ban (ontos. Bár én az evangéliumo
kat JeUersonnal szemben Inkább 
eredeti (ormájukban értékelem az ó 
szemlélete teljesen uj volt a 'meg
váJta;; kérdésével kapcsolatban ... 
t~ ugy határozom meg a vallást, 
mmt az ember válaszát arra a ket
tős realilúsra, hogy élünk és meg 
kell halnunk. Feltámadt vagy nem 
támadt (el - Jézus mindenképpen 
győzedelmeskedett a halál felett; oly 
módon élt, hogy élete érdemesnek 
bizonyult arra, hogy meghaljon. 

1798- 99 estéln, John Adams al
e lnökeként, JeUerson Dr. Benjamin 

RU5h-sal kezdett együUmüködnl egy megjelölnék minden olyan részt, 
"él\'ezetes társalgási" sorozat létre- Rmlt megértek." 
hozásában. Témájuk nem egyszer a Ez volt az pontosan, amit Thomas 
kercsztény vallás volt, és egy be- J (f t t t 
széigetés során Jeffe rson megigérte e erson e az Evangéliummal. 
Rush-nak, a philadelphiai egyetem ÖSucállitoUa: 
doktorának, a magát nyiltan univer-
zalIstának valló tiszteletben álló tu- . _ ___ K_._V_._~_k_Y_n_'_F_._'_ ... __ K_.~ta~t.:::tn 
dósnak. hogy egy nap meglrja a 
vallásról vallott nézeteit. 1800 szep
temberében JeHerson biztosItotta 
Rush- t egy neki Irt levelében. hogy 
nem fe lejtette el Igéretét. "Ellenke
zőleg - Irta -, eddig azért nem 
váltottam be Igéretemet, mivel több 
időt kell a kérdésnek szentelnem, 
mint amivel jelenleg rendelkezem." 

4 év mulva tudott Jefferson annyi 
idöt szakítani, hogy beváltsa Rush
nak tett Igéretét. Rush-nak Ir t leve
lében úgy foglalta össze nézeteit 
(Jézus tanításai érdemeinek mélta
tása, mások elveivel összehasonlít
va) , mint "egy életen át tartó vizs
gálódás és elmélkedés eredményét .. 
A kereszténység korrupciójával va
lóban szemben állok. nem Igy azon
ban Jézus eredeti tanításaival". 

Ha nem leU volna John Adams, 
- az unitárius vallású amerikai ál
lamelnök - aki nem ösztönözte vol
na Jerfersont egy figyelemre méltó 
levelezésben egy évtizeddel később, 
"A Jézus élete és erkölcse" c. mú 
egy beteljesülellen álom maradt 
volna. 

Az 1800 szeptemberében ·Benjamin 
Rush-hoz írt levelét megelőzően a 
Je!terson által publikált levelezés 
csupán egy részletesebb utalást tar
talmaz vallási meggyőződésére vo
natkozólag. Rush-nak tett Igérete 
nyomán azonban a következő 3 és 
fél év során egy tucat további írás 
következett. Csaknem 10 év hallga
tás után Jefferson vallási nézetei 
ismét előtérbe kerüitek Rush halála 
alkalmával ... 

A "Theophilus Lindsey memoárja" 
olvasása közben egy angol unitárius 
pap, Adams véletlenül rábukkant 
Jeflerson levelére ... , amelyben le
Irla Rush-sal való kapcsolatát ... 
Adams ösztökélésével "A názáreti 
.Jézus élete és erkölcse" egy lépéssel 
közelebb került a megvalósuláshoz. 

Thomas Jefferson Biblia iránti ér
deklödése kizárólag Jézus életére és 
tanitásaira korlátozódott ... Hitval
lásában Jefferson a következőket 
írta Rush-nak: " Keresztény vagyok, 
abban az egyetlen értelemben, aho
gyan O (Krisztus) bárkit keresztény
nek akart tudni; őszintén hlve va
gyok a tanításainak, bárki m ás ta
nitásaival szemben; neki tulajdoni
tok minden emberi kiválóságot és 
hiszem, hogy ő semmi mást nem ál
lftott ... " 

Hasonlóan sok más, őt követó unl
táriushoz, Jeffersont nem annyira a 
történelmi vonatkozás, mint Jézus 
lényege é rdekelte. John Adams ezt 
felismerve, 1a13-ban a követkeroket 
frta JeUersonnak: "Csodálom ama 
törekvéseit, ahogyan Jézus filozó!!á
ját és Istenhitét elválasztja és el
különíti minden egyébM!. Ha jók 
lennének a szemeim és az Idegeim, 
végigolvasnám a Testamentumot és 

Mi az ami ellenkezik 
a szabadsággal? 

Szabadságon éltalában azt értjük 
hogy tehet jUk ezt is, azt ls, ahogy c~ 
nekünk éppen megfelel. Azaz., a sza
badság nem kényre-kedvre hagyott 
anarchia, de lehetőség bárki számá
ra, hogy adottságok közt választhas_ 
son. Az, hogy valaki szabad, mond
ható ugy is, hogy önrendelkezhet. 
Ha megkérdezzük erról az utca em
berét, általában igy értelmezi: füg
getlen ! Ez természetes, érthető. Mi 
sem .Iehet kézenfekvőbb ! S lám, ez
zel uj akadály merül fel . Evangéliu_ 
mi - de nem csupán evangéliumi
szemszögből, jogos kérdés ; helyén
való-e a szabadságot és a független
séget azonosnak tekinteni? 

Jól tudjuk, határa van a szabad
ságnak is: szabadságom ott vé"zö
dik, ahol a másé kezdödik. E "'fel
tevés szerint jelenthet a független
ség szabadságot? Nyilvánvaló, hogy 
a szabadság ismérve összetett: ben
ne foglaltatik bizonyos együttérzés: 
a többes szám első személyének, a 
" mi"-nek valamilyen tudomásulvé
tele. 

A szabadságért való küzdés soha 
nem jelenti az önmagunkért való 
küzdelmet. Nincs szabadság ott, ahol 
az egyúttal nem értelmezhető "sza
badságunk"-ként. S ime, ha igy gon
dolom, mily messze esik a szabad
ság a függetlenségMI. Mindezek ulán 
azt kérdhet jUk; ml a szabadság el
lentéte? S mily meglepő a válasz: 
a függetlenség. 

A szabadság vágya, magunkra és 
másokra: a függetlenség vágya vi
szont, csupán az egyénre magára -
mások mellózésével - irányul. Ez a 
két fogalom; ellentét. Bár a törté
nelem tud arról, hogy esetenként a 
függetlenség útján is elérhető a sza
badság, de a függetlenség nem ve
gyül a szabadsággal, nem fedi azt. 

Aki a szabadságot emUti, egyúttal 
együttérzésre, közösségre, sőt szere
tetre ls gondol. Nem élhetek mások 
nélkü!. Az élet függés, mozgás, al
kotás. Úgy értem: a felebaráti sze
rett a legjobb út a szabadsághoz. 

Mint emHtettük, ez a látásmőd 
nem csupán evangéliumi, hisz a sza
badság meghatározás ához rákénysze
rülünk a "többiek" fogalmára. A 
szabadság választott és kJteljesedett 
együttélésre IrányulÓ vágy, s ez ép
pen J. J. Roussau: Társadalmi Szer
zódésének is alapeszméje. Rousseau 
a függetlenséget meJ1őzte, elcserélte 
a szabadságért. 

Laurent Gagncblu 

CA genU Le Protestant 1989 m!\Jusi 
számábói) 

fordította : Latin G)'6rJ)' 
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Em/ékezés a diák Szabédi Lász/óra •. ~,

Ahogy te lik-múlik (lZ ember felett 
az Idő, egyre elhullanak mellőtc u1.ok, 
nklk közel dIlInk multjóhoz: barátok, 
rokonok - lint..,Jságánnk, érelt ko
rának tanúl. Amiko.r Ilyen gondola
tok jflrlll1k fcjOnkben, feltOnnek ern
lékezetilnkben azok II kedves arcok, 
nmUtnek viselői valaha életünket 
tnrUilmnssA, szfnC$Sé tették. 

Igy jut mostDnóban gyakran 
eszembe az n kilzdelmes szép dlák
kor, aminek Erdélyben n húszas évek 
köU!pe táJán voltunk részeseI. 

A magyar szellemi élet központja 
Kolozsvár volt. Gimnáziumi tanu l
mányaim utolsó évére, 192<1·ben let
tem II kolozsvári unitá rius kollégium 
tanu!ójn. Itt egy nagyon színvonalas 
és népes onU\ly kötelékébe kerül
Icm, mely II már Itt-ott megjelent 
Ir,haim alapján szfvesen befogadott. 
Az osztály szellemi szJnvonnlát emel
ték azok a uldó vll llású tanulótár
sok is akiket magyar kultúrán ne
velkedett libcrntis gondolkodású sz11_ 
leik fiuk tovnbbtanulnsnra amagyUl' 
középiskolák közUl a IcgHberálisabb 
szellemiscgúnek ismert unillkius 
kollégiumot választották, 

A tanév elején szokás szerint SOl" 
került a Krlzn Jánosról elnevezett, 
n..1gy hagyományokat 6rz6 önképző
kör vezetőségenek megválasztására. 
Most ls úgy él b(mnem. hogy ez az 
önképzókör nem valami kötelezö, 
tessék-lássék együttlét volt, hanem 
eletre kiható élmény. Ez elslSsorban 
Borbély Is tvá n Irodalomtö rténész ta
nárunknak volt kÖS7.önhető, aki az 
önképzőkör vezetését nem tehernek, 
hanem valóban szép feladatnak te
kintette és nagy tudásával hozzászó
lásaiban, bírálataiban irányitotta a 
diákságot irodalmi ízlésének, múvelt
ségének gyarapítására. 

Osztályunk Igen színvonalas volt, 
s így mint Idegen Iskolából odakerült 
diák, nagy é rdeklödéssel vártam : kit 
tart az osztály érdemesnek az ön
ke,pzóköri elnökségre. Ekkor még 
nem Ismertem közelebbről új osz
tálytársaimat s még kissé meg is le
pödtem, mikol' láttam: nem is lehet 
vita , hogy erre a megt!sztelő meg
bízásra egy szerény, soha nem han
goskodó, tisztes, de kissé szegényes 
egyszerűséggel öltözködő társunkal, 
Székely Lászlót tartják feltétlenUl 
érdemesnek, Anagymúltú, Krlza 
János alapította Remény dmG, ak
kor máI' csak kéz1rással egyetlen pél
dányban készü lő iskola! lapunk iro
dalmi szerkesztésével az osztály en
gem tisztelt meg. míg tudományos 
szerkesztőtársam, Borbély Samu, a 
későbbi akadémikus, nagyhCrG pro
fc-sszor lett , 

Székely Lánló közt és köztem rö
vid idő alatt meleg barátsag alakult 
ki, Kedvesen emlékszik meg erről 
Mikó Imre "Akik előttünk jártak" 
kötete "Sz.1b«1l, amikor még S7.ékely_ 
nek h(vták" dmú fejezetében. Le
Irja, hogy mlnl kisebb diákok, mi
lyen tisztelettel ligyeltek bennünket, 
amint a szünetekben az üres folyosót 
rójuk és élénk gesztusokkal, mint 
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legjObb bnrlltok vitat juk közös prob
lémlllnkat, miközben ők, mint -kIsebb 
diákok örvendtek, ha egy-egy 57.;\
vunkat elkaphatták. 

Mlkó Imre az elOdökről szóló 
könyvében azt írja II nyolcadik gim
nazista Székely Lászlóról: " , . , akkor 
még nem szerepelt versekkel, az ön
képzököri lira és az alkalmi költé
szet nem volt a műfaja," Bizony a 
a meleghangu megemlékezés Itt té
ved: Székely László többször ls fel
olvasta az önképzökörben verselt. MI 
sem bizonyit ja jobban ezek értékét, 
mint a halála után megjelent "Tele
hold, Vér Anna alszik", va lamint az 
"Enyém ez a történelem" kötetekben 
megjelent válogatott verseinek kel
tezése: 1924. Ekkor volt nyolcadik 
osztályos gimnazista, 17-18 éves. 
Versei érett költöi alkotások, s eze
ket költőjük mindenko!" vállalta, hi~ 
szen verseinek első gyűjteményében, 
a még Székely László néven "Oj 
élet" elnevezésű, Valkó Lfiszló no
velláival együtt megjelentetett és 
Mik6 Imre bevallása szerint f11t.nla 
sem Ismel'! kis kötetben maga adta 
közre ezeket a köJteményeket. 

Együtt töltött diáké.vünk utolsó 
nagy összefogása a református teo
lógusok által szerkesztett Ifjú Erdély 
folyóirat által meghirdetett diák
olimplászon való részvétel "olt, Ezen 
kilenc magyar középiskola diákjai 
vettek részt s a bírálók tárgyilagos
ságát dicséri, hogy az első hely pál
má jat a mi kolozsvári unitárius kol ~ 
légiumunknak ftéiték oda. A dlák
o limpiász színvonalára Jellemző, 
hogy a pályázók között számosan 
szerepeltek olyanok, mint a később 
országos hírnévre szert tett Grand
pierre Emil, gróf W ass Albert, Bá
nyai László, Kováts József, vagy a 
képzőművészet terén Bordi András 
és a brassói Fuchs József. 

Székely LászlÓ verseivel és vallás
filozófiai tanulmányával vett részt a 
d iákolimpiászon. A szabadtárgyú 
költemények kategórlájában tizenhat 
költeményével szerepelt, E versek 
értékére jellemző, hogy azolt közül 
több a kö ltő halálu után megjelent 
váloga tásban is szerepel. A pályá:r.at
ra beküldött tizenhat verset tar tnl
mazzu az ugyunazon évben megje
lent fen t említett Új élet dmű kis 
kötet is. 

Igen érdekes a pályazutra bekül
dött vallástilozófiai pályamunka bl
rálala. Ezt dr. Tavaszy Sándor, a re
lormatus teológia kiváló professzora 
bírálta el s blnUatát nevének kezdő
betűivel is megjelölle. A b!rálat szó 
szerint Igy szól; - "Mennyiben erő
s!tik a hitet a vallásos cselekmé
nyek. A dolgozat nem lehet a szer.t6 
munkája, egész tudományos dolgo-
7.ásénak technikája messze túl van a 
gymnazista tanuló gyakorlatán." -
A bíráló nyilván nem Ismerte, nem 
ls ismerhelle személyesen a p{llyáló 
S1.ékely Lászlót s ez el'edményezhct
te feltételezését, Nem tudhatta, hogy 
II tanulmány szenöjénck o lyan a 
képessége, gondolkodásm6<lja, (\mely 

jcllem7.6 módon jóval meghalad ja 
egy tizennyolc evC!l átlagdiák képes
ségeit, felkészU\W!gét , a vá lasztott 
témában vnló e lmélyillését. Mi, akik 
IsmertUk S7.ékely Lászlót, meg vol
tunk győződve arról, hogy .a pálya
munka a szerző ö nálló szellemi a l_ 
kotása volt, 

Saj nos, magn a p.1lyamunkn nem 
áll rendelkezésünkre, de biztos, hogy 
az Székely László másokkal és ön
magával ls mindig vitáz6, mindig 
kel"eső sznbadelvü gondolkoz.ás6t tük
rözte és ez a tudós református te-oló
giai tanár gondolkozási módjával 
nem egyezett s ezért a tanulmány 
tartalmi részével sem érlelt egyet. 

A diákolimpiász eredményhirdeté_ 
se az ltjú Erdély 1925 júniusi szá
mában jelent meg, amikor a dicső
ségnek már nem örülhettünk. Az e? 
év tavaS7.án megjelent Anghelescu
féle új l'endszcrG baccaleuratusi tör
vény késői megjelenése mintt a vizs
géra felkéS1.Ül n i nem volt időnk s a 
l'Omán nyelvet sem beszéltük még n 
megkívánt fokon, s Igy az idegenböl 
kinevezett, csnk románul értő taMI
l'okból élló blzot\.:iág előtt vizsgánk 
nem lehetett eredményes, a magya..' 
Iskolák vizsgázói csaknem kivétel 
nélkül elvéreztiink, igy mint vert 
hadak, keserű lélekkel szóródtunk 
széjjel. Szerettilnk volna az erdélyi 
magyar kisebbség értelmiségi dolgo
zói lenne, de éppen ettől a lehető
ségtől akart az újonnan bevezetett 
vizsga rendszer megfosztani. 

Székely László jól felkészült a 
szeptemberi űjabb "lugMa, s ott si
keTÜlt ls eredményt elérnie. 

Székely László ösztöndíjjal Fran
ciaországban folytatta tanulmányait, 
s ezzel közvetlen kapcsolatunk meg
szűnt. Utoljára 1943-ban Radnabor
bereken, fi Reményik Sándor ról el
nevezett emléktorrás avatásán talál
koztunk, ahol a régi barátság szere
tetével szorítottunk kezet. 

Útjaink végleg elváltak, de amikor 
sok év múlva értesü ltem a I'égi ba
rát önmagu válnszlotla ha láláról, á t
é reztem azt a mély CSalódottságol, 
umit az erdélyi magya!" kisebbségi 
so!'s alakulásának kezdeti szép re
ményei után egyre inkább éS7Jelhetó 
végleges a lakulása és eszméinek el
torzulása miatt érezhetett, s ami tra
gikus végéhez vezetett, 

Dr. Vernes Gyala 

A Magyarországi Egyházak 
O kumeniku $ Tanácsának 

újabb küldeményéböl mintegy .fO 
Irógépet adtak át kolozsvári pUs
pökségünknek, ameb'eket Kovács 
LajOS püspök köszönettel nyugIázott, 
Ez év tavaszán újabb Biblia s:tál
Utmányt visznek ErdélYbe, melyból 
10 ezer db-ot julIainak el az erclé
ly! unItáriusoknak, 



Supka Géza olvasása közben 
az olva8ó ember felelősségérőJ 

A reformáció kIbontakozása es 
pTogre'nlv hatása nemzelilnkéleteben 

A Theologlai Szemle 1988. évi 3. 
szá.máb~n a Jeles református egyház 
és k.uUurtörténé:sz dr. Bancza József 
fenll elmen értékes és a tényleges 
fejlődést széles körben figyelembe 
vev6 tanulmányt irt. 

Kalandozá, a kalendáriumbon, é, 
má, érdekeUégek elmen Supka 
Gézo az elmult évben megjelent 
ko:nv~ében olvasgotva o művelődés· 
történet eddig ismerelien légióiban 
kolondozhauom el . 

Az író hotalmo. ismerelanl/aga, 
egyéni szabadelvú szemiIIletmódja 
es érdekfeult6 el6addsa magával ra· 
godott. Minden szavában IIrz6dik, 
ho91l olvon egvéni:rllg szól hozzánk, 
aki tudomdnvos tárYlfilagouággal, 
unitárius .zellemi:régllt IIreztetve 
nvúl o vallásos témák, ünnepek ke
letkezésének fellárásához. 

Meglsmerkedlletünk a noptár, s o 
benne lev6 jeles napok, o mikulás, 
II karácsonv, a vb:kereszt, a husveti 
ünnepek tllrténetével. 

Engem igen megragadott az em
beriség 6s1 tisztulásvágyának, a ka· 
tarzbvágllnak drámai megjelenítése 
a húsvllti ünnepkör bemutatásában. 
Már a zsidóságban is munkálkodott 
mindez, amikor a bűnbánat napján 
a folvók szélt!hez zarándokolnak, s 
abba beleimádkozzák a bűnüket, 
hoOY a viz sodra vigye tovo viuza
hozhatatlanul. Vagl/ ahogy egv má
Sik semi szokás szerint a törzs a 
maga öuzes bűneit eYlf feke te kecs
kebakra ruházza rá, S ezt a bűnba
kot aztán kiverik a sivatagba. 

A klls6bbf keruzthl/ hitvilágban 
és szertartásban ez lesz a megvál
tás, a bűntól vol6 megtisztulás bá
Tánl/ává , amikoT a perzsa határok 
alatt az Agni Deud Agnus Deinek 
IIrtelmezik át. " (J Uen báránl/a, aki 
elvuzed a világ bűneit ... )" 

De ugvanez a megváltásmágia dol
gozik a nephagl/ománl/ pogánv szo
kásaiban is, amikor a szalmabábút 
cipelik ki a foll/óhoz és beledobják. 
Mivel ez a szokás a tavaszi nopéj. 
eOl/enlóség ídejh zajlik, később az
zal magyarázta a néphagyomány, 
hogl/ a tele t bÚCsúztatják. "a telet 
hordjók ki", a megújulds jegl/llben. 

A Illlek tisztogatása mellett a ház 
tÓ jt!kát is rendbe kell tenni - ez 
~ husvéti nagl/takaTltás. Ezz~l függ 
ossze o rossz szellemektől, a varázs
la tok ronlÓ erejétól val6 megtiszti
tÓs. 

Az ünnepTe való kllszülödéskor 
szokták megtartani a nagy zajkeI
réuel ;ár6 füsUel, kereplővel) a 
"?~~z sze llemek e/kergetését a falu 
tOJorÓ/. 

Ez a husveti ünnepkör és szoká
sok ősforrása. 

A könyv mdsodik nagl/ fejezete a 
hatalom 'zimbolikája, a hatalommal 
kapcsolatOl kiHön/éle sz6lásmondá
I<!kat. k1fejezll.einket, ;elendgeinket 
V1%1 9 á ljo. Roppant IIrdekea olva,ni a 
valaha o hatalom keHéktóróhoz tar
tozó állatok, 1I.övllnyek. á, vá1l.yok. 
égiteItek II. ninek rejtett ,zlmboli
kájáról, "O'I/on dolgokT61 amelye
ket ml'll.den müve/t embe";'ek tudni 
IlItne, de amelyeket mégsem tu
dunk!" 

A hiánvpótl6 könl/vet a Helikon 
jelentette meo RekasSJI Csaba fzlll
ses és a szerző szellemiséaet tükröző 
illusztráci6ival. 

Foroatva ezt a 'zep klvitelezé,ü, 
érdekfelkeltő kiadván lit, e!Zembe 
ju t, hogy 1989-ben űnnepeltUk az 
ünnepi könl/vhét 60. eVfordul6ját. 
Supka Géza 1929-ben indi totta el ezt 
a kulturólis mozgalmat, a Könl/V 
ünnepét. Ö kőnllvhétnek nevezte, s 
1952·tol kapja meg a díszit6 jeLzőt, 
s ettől kezdve ünnepi könl/vhllt-nek 
nevezzük ezt az országos kulturális 
eseményt, amell/ a magI/ar könl/vet 
állítja a !igy!llem kÖzéppontjába, 
azzal a szandekkal, hogy erveljen 
es hangulatot teremtsen az olvasás 
mellett. 

tvszázadok 6ta bizonl/itolt t IIny, 
hogl/ a könyvek óltal elóbbre ment 
a világ, a könyv a legjobb barát. 
A könyvek a to/eranclóra, az egI/
más vélemenllenek ti szteletben tar
tására és kölcsönös megllrtllsre ta 
nítanak mindnyájunkat, s csokis ez 
vezethet el a műveltség új mln6sé
gehez. 

Az olvasó ember gondolkodó ál
lampo/gÓr. Tájékozódik a világ b 
az o rszág dolgaiban - eur6paisá. 
gunk mércll;e tehát a kullúra, a 
szellemi produktum. 

Mire való az olvasás? Ojragon. 
dolni a kultúra dolgát, újTa értel
mezni a műveltség szerepét, , újra 
tanulni a tudás ti,zteletet. Az érté
kek nem olyanok, amik vannak, ha
nem olyanok, amit meg kell találni. 
Ez a tenl/ nyilvónvalóva teszi, h0911 
nemcsak az íTastud6knok, de az 0/ 
vas6knak is van felelóuége. Nem
csak a szavainkat keH félt llkenyen 
őrizni, de nem szabad lemondani a 
szavak elolvasásóhoz való jogunkról 
sem. 

tppen most került a kezembe a 
MagyaT Bibliofil Társaság mives kl
adá.sában Fitz J6zsef 100. születés
napjára kiadott könyv. Ebben a hí· 
res kllnyvtörténllsz - aki Brauai 
Samuel munkásságából írta doktori 
disszertáci6jót - legkedvesebb iTá· 
sai ból közölnek egy csokorra val6t. 
Köztük van Brassoi Sámuel emle -
kezete dmú . 
Ebben 
tárius _o: 

Legyen szabad megjegyezni hogy 
mGvel6désüggyel kapcsolatos'an a 
nyomdákról irva megemlíti Kalau
vár elsőségét, ahol 208 nyomtatvány 
jelent meg. Itt az érdem nagy része 
a később unitárius nyomdászként is 
ismert Heltai Gáspáré volt. 

Az ,~. po.~t a latt helyesen állapítja 
me~ Végul a vallási toleranciáról, 
ami épp ilyen lényeges probléma volt 
- mutatls mutandis - aktuális is 
mert ko runk pluralizmusa elóképé~ 
nek tekinthetjük", 

Majd egy bekezdéssel lejjebb meg
állapítja, "egész Európában egYedüi 
Erdélyben alakult ki egy különleges 
helyzet a négy bevett vallás elfoga_ 
dás~va l , szabadságaiknak akár a föl
desurl joggal szemben való elemzé
séveL Ezt a XVI. század derekától 
kezdve a belpolitikai érdek váltotta 
kl és a három nemzet uniójának ér
dekeit szolgálta" ... 

Nem kívánhat juk a református 
történészt61, hogy minket unitáriu
sokat dicsérjen, de a tolerancia er
délyi létrejöttében szerepe volt an
nak a Dávid Ferencnek is aki az 
akkori szellemet egé:sz mun'kásságá_ 
val támoga lia. 

F. J. 

ORDASS LAJOS K ÖNYVE: 
AZ lMADKOzAsRÓL 

A szauak szépek, a gondolatok 
nagVszerúek. de ertlIkessé csak akkor 
válnak, ha a cselekedet aranyfede
zete óU mögöttükl 

A szerző neuét olvasva egy meg
döbbentö emlekkép merül fel ben
nem. Birósági tárgyal6teremben az 
Itélet elhangzott. A foglyot elvezet
ték, elóbb azonban megbilíncselték. 
Mégsem a fogoly lIaHia le a fejét, 
hanem a btTÓ, és o közönség fellló
borodva zúg. A fogoly egy koncep
ci6s per áldozata, ennek a könyvnek 
Oz irója, aki az emberségnek olyan 
magas fOkára emelkedett ebben a 
pillanatban, amit csak eay mélyen 
hivő tud megc.rinálni. A könl/vnek 
minden egves monda la az ótlagkő-
zönséghez !Z6ld meoldtósoi és ta nitá· • =-az sai az imádságr61, melllek ennek a 

Az le,z o nagyszerű állapot, ami
kor az élő és irolt szónak. az er
kőlcsi igazsáonak, a valós történel
mi múltnak becsüle!e van és mind
ez meOOJzthat6 a nemzeti kultúrát 
értö e. pártol6 emberek sokaságoá· 
val. 

Felh6s Szabolcs 

csodálatos embernek étetével igazo
I6dtak be. Melegen ajónljuk unitá· 
rius te,tvé reinknek ezt a könIIvet, 
épüléuel forgathatják. 

A kerYes5é, cselekedeleIben szi
lárdan meg kell á llanunk, mert az 
a:c liaz bU. mely a a:ceretel múvei
ben nyilvánul mer. (Dávid Fereod 
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FELTAl\IAOAs 

S ez mind valóság? 
Nem Clak képzelet ? 
gbred a világ - mély álmából -
Dobog a szív 
Ereinkben lüktet a vér. és érzed 
Hogy újra éln. 
Felébredtél te félig ha lott ! 
KI már-már a feledés sőtét 
Ct ján té bolyogtá l egyma,adban. 
'Ojra élsz -
Tagjaid éreznek, 
J árn, beszélsz.. 
es leszed, mit eddig nem tettél. 
Imádkozol az Istenhez, 
Görcsösen szorítod kezedet imára 
Tekinteted az égre szegezed 
Ajkad szól ha ngosan kiáltva 
- "Atyá m, hála legyen neked!" 
Ki megszabaditoUá l a sír széléről 
f.:s értelmet adtál az é letnek 
i\legtanítoltát járni a göröngyös 

utakon 
S hogy visszatérjünk a halál 

árnyékából 
A Te szerelmes Fiadnak 
Áldott s zületésére 
Küldted Ic végtelen Irgalmadat 
A bűnös világba.. 
Feltámadtunk - ! 
Ime feltámadtunk! 
Jöjjetek ti hivek 
lmádkozzunk ! 

1990. Jan. 20. 
Kovács Anna 

Székelykercsztur 

AZ EROtLYI EGYHÁZ 
KöSzöNTf.:SE 

Dr. Nyiredy Szabolcs fíigondnok 
helyettes má rcius 3-á n részt vett a 
kolouvárl (belvárosi) templomban 
tartott is tentiszteleten. 

Az is tentisztelet végeztével a !\Ia
gyarországl Unitárius Egyház képvi
seletében köszöntötte dr. Kovács 
Lajos püspök urat és az ösi koIou
vári C)'ü1ekezetet, s rajtuk keresztül 
az egész erdélyi egyházat. 

Elmondotta : MI Magyarországon 
meg vagyunk gy6zódve arról, hoC)' 
az országok és népek közölti válasz
fal a k leomlásának folyamata vlssza
fordithat atlan. s igy a Jöv6 ben a ro
mániai és a magyarorszári testvér_ 
egyházak kéz a kézben, vállvetve 
tudnak majd együtt munkálkodni 
szent hltünk megőrzésében és lsten 
országának é pilésében. Erre a mun
ká ra kérte lsten á ldáslt . 

Dr. Kovács LaJos püspök válaszá
ban k6szönetet mondott az üdvl)zlé
sért . Elmondta, hogy a multba n min
den nehbség elle nére ts (amint azt 
ml is tudJuk ; surk.) fenn tudták 
la rta nl a nemélyes kapcsolatot mind 
Bartök Béla rágondnokkal, mind dr. 
Pcrcne% Jóud ny. püspökkel. Ké rte 
a Jelen levfi f6gondnokhelyettest, 
hogy továbbitsa Qu netet Huszti J á 
nos pibpllk úrnak: nan sure telte l 
vlrJák út mlel6bb Kolo:r.svárra és 
nem Clak "vend~g"-ként , hanem úgy, 
hogy u fi81 kolou"ár l templom sxó-
8zéké rfi l hirdesse l ste n Igéjét. 

Hl UNI 'fA K IUS P'LET 

mo.t 
gité., •• 

H I REK 

o ,. Eu"e n PIdeItne k, a, IARF IIl90 n ..... 'ón 
bue.ú.ó .. lnÖ""n .. k uJévl Ddvörl"l. Ulón é._ 
k ••• u m .. g .... k ... tó.égOnk clmé.e. E"yl . 
mondalól mégll Id'uilk. E. o. h nagy \'61. 
10.Óst fo" j.l .. nleni o . IARF él. léb"n, m.rt 
18 avl .. olgólot "t6n 0 1.1 .... O"h.mo"" vlu. 
uovon,,1 o lölltkó.1 1.lodotoktól. '" Or YIU. 
16,,0 kUrt p.6ly6zotto m6f .okon benyújloUók 
U.hilket. A. elök'''' t6 m .. nko Ye •• 16j. d •. 
W. Schub, o, UUA .In.ök •• o. IARF lon6. 
c.6nak lagjo. A dg.6 dl:lnt61 .Ulké .. lt616, a 
lan6c. vagll Júl. 26-6n, ol, O kö rgyo1l h 10,,10 
o jelöltek körül o l.golkolmolobbnOk "" t 
, .. ,m<ll yt megvólosztanl. MI .eméljük, hogy 
a ' .onkl",li k6rponll iroda lovóbb.a ,. tué
k .. ny k~dni log , ol, m .. nk6161 O k<lt I."nogyobb 
onyogi te, h. 1 vl.el6 ome.lkol ós lop6n kl:l. · 
.et< titkó. hathatóson tudja majd •• glt.nl. 
Ar •• óly •• p6lyó.6k k6.ölt 10.IJ6k nyllvón 
lu<:l .. Melj"rt, oki holland n .. m',,1I.6,,0, él 
' .... i.ed"k óta "."ell o "",,1611. 0 .. 16Irt, 
gyok.on m .. glo.dul o. Indl,,1 's Fü löp.ul. 
getekl testve,egyhó.o. kö.ölt il . 

A chleo"o; .. nHó.l"s M. "dvm./Lombo.d 
nevel vi.eló teol6g iol 10."ltós o. Inl6r.t 
pó.tolöl . , .. e... idönUnt 1O •• t .. k. 1 od kl. 
Uy.n é.ke.ett lopunk cim',.. I,. e.nn.. il. 
m.rt"lI k or Ig89/90. 'v,,, "Ivett új l.ológlol 
hollg"tók éle,p6Iy&lt. A hot 1.IYeIt hallgató 
kó.ött 4 ' iú ol. 2 le6ny .... n. Egy m6,1 . tudó. 
"tó. 0,,61 .. 61. hog, o. USA-bon mO köd6 
aktiv unlt6,;u ... niYenoUsto I .. IU .... 2"'/,.., 
n6. o kik - ÓI1016n". vól.m~n., .... ,nl - j61 
VlÍg .ik munkójukot o g,<lI.ku.lekben •• lö b. 
ben o ~ ••• ,6 teolÓ'Jliusok kö., torto. no • . 
M6.e. l1"'n Ofon... A, ........ o 1.IU .. n6 o 
leol""''''ok .aué.e elÖDdó" 10rtoU o I.ml
nlllO teológ i6,61. A. új d'k6n Sp.nu. L ..... n 
ujit6s", hog, "~enl .. "gy alkalommal "'h6ny 
nap'" Chleog6b" hlvJo m.g o mó •• g,. t •. 
má teológiai 'ok .. 1t6.01n lon .. ló és I.'kénl 
p6lyó.o k' n m6 .. niI6r1... 1611kolol h"lfgotó. 
ko l, ;sm •• kedi, c6lJ6ból. 

A. bang. ll lch. k .. mm.nto •• c. ném.t t .... 
lóg lol ... mle - egyik.. o l.g .. l~o.ottobb 
10g".If.n úJ.6go knok - id.l .I.ó uómÓbon 
d •• Ch, lstion M~If." o h,,'d.'b ... g' egyel.m 
t .. ológloi l"k .. 1t610 gyako.lati tonn'kve . .. tóJ .. 
Olt or '.d.k .. 1 ké.d'll voll ' .. I, hogy voJon 
megm.n th.tó.... a mol NSZk go rdoló!ób"n 
61ó eg yónek .. 6m6.0 O ~0.6.nop : V lono 
n.m .gyé rt"lmű, Jo k 109g O 1.lk'" •• ho .. 6· 
611óló t61. 

L •• dl on"II .. 1 .é.o ..... ttÓrl"l !yül.k ••• ,. O 
l.gJ.lenló ... bb.k k6.6 tort ... I. hlk ...... 
"'ullln Fit,pot,lck volt or. oki Ol • • d"yl 
m.n"kültek •• gIt6, .. "d.Ub.n o. on"Uol 
gyuj'é,t h.dem'nyo".. ' I mo l. .,.dm'· 
ny.,.n folytat ja. OyOI. k .... t. havi IOk ... • 
'OIItOtl .. em16 t ad kl, m.lyn.k .gylk .. ,d._ 
hs, .grben u.JnÓla lOI bo .. ómolóJ6b61 ld .. · 
. ün • • C.6Uen6b" ...... n·o ". egyh'! . 1 hó .ol
.6g". ..6mo angol f'!l d en é. o. ang liai 
gyül. ker.tekb.n' Sol6t gyül . ..... téb... o. 
.g,h&,1 mlt96ldós' Igén,IÓ. ..ómo lPU.bon 
17. 1987.ben 20. IPH· bon U , 1989·b ... elOk 9. 
1990-•• egy.16.e eso k .gr "16J."y''''. "On. 
An§1f6b"n nokóso. o ... g,hó.1 h6." .. 6gk6. 
.601 1. ,...,1u61 a t.lk'ut J6 . Ió,. ,6JUollotnl . 
Vajon " ml g,OI ••••• 'e lnkb ... egy ho.on.6 
' .Im,.é. mil.,... 0.6nyt mulaina' ~,d.m.1 
volna e ... Is flg,.lm.t lo.dllanl. 

..... IARF k'l . ' polo.I6J. ' .b.ud,ban a ... o -
,. lIben é. kolotlvdrt t6 'gy"lt, o homb ... gl 
. 0ng ..... .,1I . 6".,16 tú,o •• d",1 1 •• OI.,.n 
.... 16 lolytat6s&.ól. ...... ".t .... dm6ny.ól c.o • 
• '.óbb t<>dunk tud60ltonl. 

.... l .... F tlU& .. 6g6nok k6, toglo egy ml . · 
.ob .. . ual 6'UI" ... 1I e .. doP."." .. 1( .. lo .. \'6rt 
adlO 61 '.16.... nagy., .. 1 hodal techn lko l 
odomónyal kot o Rom6n lol UnItÓrl... Egyh'!, 
pO.p6k'n.k. 

Az angliai unitáriusok 
Reading városában ápr. 6-9. napjain 
tartandó évj közgyülésen részt vesz
nek Huszti János püspök és Orbókné 
Sumt-Ivé.nyi Ilona külügyi titkár, 
lelkész, az erdélyi unitáriusok kép
viseletében dr. Kovács Lajos püspök 
és dr. Erdö János professzo r püspök. 
helyettes. 

Az újra alakult 345. sz, 
János Zsigmond cserkészcsopat 
újoncainak fogadalomtételére H us
vét másodnapján, a ll. órás' isten
tisztclet keretében, urvacsoraosztás 
után kerül sor, a Nagy Ignác utcai 
tcmplomunkban. 

Az ünnepélyes aJltalomra szeretet
tel várunk mindenkit ! 

Szent-Iván,i István 
néprajzos aria, 1990. márc.-ban az 
ELTE néprajzi 1anszékén "summa 
cum Jaude" ledoktorált. Eredményé
hez szeretettel gratulálunk. 

Hiboigazítás 
Elnézést kérünk dr. Szász Dénes 

székelyudvarhelyi esperes től, hogy 
amiko r nyugalomba vonulásáról 
megemlékeztünk, 10 évvel öregbítet
tUk. Adja a Jó ls ten, hogy nyuga
lomba vonulása utan is még számos 
esztendőkön át szolgálhasson hivei 
és egyháza örömére. 
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