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D. Dr. ERDO JANOS 

Erdély unitárius püspöke 
életének 84. évében, 1996. július 27-én, 
szombaton délután elhunyt. 

A jó Isten gazdagon áldotta meg tá
lentumaival, amelyekkelodaadó hűség
gel sáfárkodott. A lelkészi oklevél meg
szerzése után az oxfordi Manchester 
Collage-ban folytatta tanulmányait. 
Hazatérte után vallástanárként szol
gáIt. 1946-tól az Unitá-
rius Teológiai Akadé
mia, majd a Protestáns 
Teológiai Intézet Uni
tárius Kara rendszeres 
teológiai tanszékének 
tanáraként működött. 
1959-ben hamis vádak 
alapján a kommunista 
rendszer hat évi bör
tönbüntetésre ítélte. 
Kiszabadulás után új
ból a lelkésznevelés
ben munkálkodott, 
mint az általános val
lástörténet és az uni
tárius egyháztörténet -rendes tanára. Elete 
legszentebb hivatásá
nak tekintette a jövő lelkésznemzedé
keinek felkészítését, amelyet követke
zetes elvszerüséggel és magas szintű i
gényességgel, egy félszázadon át, halá
láig végzett. 

1972-ben főjegyzővé, 1994-ben az egy
ház 29. püspökévé választották. 

Hosszú és gazdag élete folyamán, a 
legnehezebb történelmi idóKben is a jé-

zu si életeszmény hírdetője és megélője 
volt: "Legyetek tökéletesek, miként a ti 
l}1ennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5,48). 
Eletének, Isten és ember szolgálatának 
meghatározói a józan értelem és a mély 
hit voltak . Gondolkodása, teológiai fel
fogása rányomta bélyegét korunk uni
tarizmusára. 

Különböző tisztségei
ben példamutató mó
don járt eló1, egész éle
tét egyháza és népe 

. szolgálatára áldozta. 
Széleskörű teológia

i munkásságot fejtett 
ki; tanulmánykötete, a 
hazai és angol nyelv ű 
folyóiratokban megje
lent tanulmányai ma
radandó értékekkel 
gazdagították a XX. 
századi szabadelvű te
ológiát. A Keresztény 
Magvető új sorozatá
nak szerkesztőjeként 
folytatta a legrégibb 
erdélyi teológiai folyó 

irat hagyományait, magasabb szintre 
emelve ennek tudományos jellegét. 

Tevékeny szerepet vállalt és töltött be 
az Unitárius ViIágszövetségben, vala
mint a hazai és külfóldi egyházakkal 
létrehozott ökumenikus kapcsolatok
ban. 

Emléke legyen áldott! 



Megrendülten éllok koporsód e lő tt 
szeretett dr. Erdö Jénos pOspökünk, 
drága barátom. hogy átadJam a Ma
gyarországi Unitárius Egyház utolsó 
űdvözlelél és fél évszázados Igaz ba
rátságunk ulán magam ls féJdalmas 
bucsuI vegyek. 

Alig múlt egy hónapja, hogy Pusz
taszeren együtt OnnepeltOk Kárpál
medencei helytálJásunk ezerszáz esz
tendös évfordulóját. majd másnap a 
Nemzeti Múzeum lépcsőjéről elhang
zottak népünkhöz szóló, mindenkit 
meginditó. lelkünkben ma is vissza
csengő szavaid. 

Az Onnepség záró fogadásán még 
elbeszélgetlOnk, de Téged akkor is hl
'loti , sürgetett a kötelesség, még 
aznap éjjel haza keltett utaznod. 

Azzal búcsfJJ!!unk egymástól. hogy 
nemsokára - KOiozsváron - ujra talál
kozunk ... 

€n vártam is ezt a találkozást - de 
nem igy! 

"'ekOnk együtt még nagyon sok 
közös dolgunk lett volna. 

Igaz. Neked megnyugvást adhat, 
hogy amit a Teremtő rád bizott , azt 
maradéktalanulleljesitetled. 

Utad hosszú volt és nagyon nehéz. 
Azt Igy csak rendkivüli tu lajdonságok
kal felruházott egyéniség ed birhatta 
ki. 

• 
Eletedet néped, egyhézad szolga-

Iataba alIItottad és szakadatlanul kOz
döttél mindenféle széthúzás, széthul
lás ellen. az egység megtartásáért, 
vagy ha kellett - helyreállftásaért. 

Emlékbeszéd 
Meggyözödésed volt, hogy ez az 

egység nem országhatarok kérdése. 
Ennek lelki. szellemi alapjai vannak, 
amelyből egymást segitő , egymásban 
bfzó együvétartozás tudaIának kell ki
alakulnia. 

A történelem nagyviharaiban meg
tépázott, önhlbáján kfv01 részekre da
rabolt. kisebbségi sorba kényszerftett 
és ott megnemértéssel kü zdő Néped 
megmaradása érdekében egy másik 
egységeI kerestél: A sorstárs keresz
tény egyhézakkal a kölcsönös megér
tésen, megbecsülésen és egymás se
gitésén alapuló, szoros együttműkö
désI tartottad a legfontosabbnak. 
Ehhez nem polltika, ehhez emberség 
és szeretet kell l 

Te rendülellenül biztal abban. hogy 
ez a szeretel a testvéri keresztény-ke
resztyén egyházakban ugyanúgy 
megvan. Ebben is igazad volt. 

Ezzel a hiteddel - korlarsaidat meg
előzve - mutattad meg a leghelyesebb 
utat, amely oda vezetett, hogy a 
közös küzdelem ezeket az egyháza
kat egységbe kovacsolta. 

• • • 

Palyad kezdeti szaka ban egy 
szebb és jobb éleI reménye rövid 
időre felcsillant, hogy azlan még ke
servesebb legyen a földi éleI legsöté
tebb mélységeibe zuhanni. 

A bajokat tetézte nemsokara bekö
vetkezett meghurcoltatasod. hosszu 
évek rabságában elszenvedett tesli 
és lelki megkinzasod. 

T e akkor sem adtad fell Amikor 
minden elveszett , hited akkor is meg
maradt. Reményed, lelkierőd messze 
sugárzott és batorsággal töhötte el a 
bajbajutottakat is. 

Onnan hazatérve, olyan természe
tességgel vetted fel újra egyhazadért 
a küzdelmet, mintha azt előző napon 
hagytad volna abba. 

Egy életen at Te voltál a szilard 
pont , amelyre mindig biztosan lehetett 
támaszkodni és ha kellett , a bajból az 
egyházat kimozdítani . 

Tapasztalatoddal, hozzáértéseddel. 
fáradhatatlan kitartásoddal a tiszta 
egyhazi élet eszményét valósitottad 
meg és mutattal példái az utánad jö
vőknek arra, hogyan lehet csendes 
szóval , soha nem filogtatott , de min
di~ jelen lévő megértő szeretettel egy
hazadat a reméli jobb jövő felé ve
zetni. 

Az általad mindig keresett egységeI 
va llja az anyaországi unitárius egyház 
is, amikor eljött az Anyaegyház szere
lett püspökélől lajdalmas búcsút 
venni. 

Szellemed velünk marad és mi ki
vánságod szerint egységünket megő
rizve, együtt küzdünk egy boldogabb 
közös jövőért. 

Emlékedet kegyelettel őrizzük és 
kívánjuk, adja meg az Úristen küzdel
mes éleled után a jól megérdemelt 
megnyugvast. 

lsten Veled! 

Dr. Murvny Sámuel 

Búcsú Erdély 29. unitárius püspökétől 
1996. július 31-én déli 12 órától kezdődően a ko

l ozsvári belvárosi lmitárius templomból vett~k bú
csút hívei , az erdély i unitárius egyház, az erdélyi 
és ki.ilfóldi testvér egyh ázak k épviseletében megje~ 
le.~\te~ dr. Erd~ Jánostól, Erdély 29. unitárius 
puspökétö1 . Anukor a szolgálattevők és a temetési 
szertartásra összegyült l elkészek bevonultak a 
templomba, ott helyüket elfoglalva, közel ezer 
ember gyűlt egybe. Erdély kilencvennyolc unitári
us lelkészéb6l. nyolcvan volt jelen a főpásztor bú
csúztatásán . 

. A tem etési szer tart.ás, alkalmából imát és egyhá
ZI ?eszédet dr. Szabó Arpád főjegyz6 mondott, az 
l.Kor 4,20 a.l apján. Őt követte dr. Szabó Pál fő
gondnok, aki a piispök öt az egyetemes unitárius 
egyház nevében búcsúzt atta. Ezután Kolcsár 
Sándor ma~s"ásárhelyi esperes-leLkész mondott 
be.sz.édet , aki a~ egyet.em es egyház közügyigazga
t.6Ja.~é~t , \·alrulUnt. egyházközségének el61jár6sága 
s kiVel nevében szólt nz egybegyűltekhez . A pulpi-
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tusra Szombatfalvi József lépett, aki az unitá ri
us lelkészkar nevében köszönt el a pűspöktó1 . Az 
egyh áztársadalmi egyletek (Dávid Ferenc Egylet, 
Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, i fjú sági Egylet) ne
vében megfogalmazottakat dr. Bodor András tol 
mácsolta. az egykori Unitárius Leányotthon és a 
volt tanítványok nevében Zsakó Erzsébet szól t . A 
kolozsvári és a székelyker esztúri tanári tantestü 
let búcsúztatása zárta az erdélyi egyetemes w utá
rius egyház nevében szólók sorát. 

Ezt követően a Alagyarorszdgi Unitcirius Egyhdz 
képviseletében dr. Murvay Sámuel f6gondnok 
mondotta el a búcsúszavakat, majd az A merikai E
gyesült Allamok, illetve Kanada képvise l6j e követ 
kezett. Rob Eller Isaac berkeley-i lelkész szemé
lyében. Az angol unitárius egyház nevében ango
lul, majd magyarul Adrian Howard búcsúzott. 

Őket követte n testvér egyházak részéről az Er
délyi Reformdtus Egyházkeriilet nevében dr. 
Csiba Kálmán református püspök. M njd a Kira/y_ 



hágó- Melléki Református Egyházkerillet híveinek 
és vezetőinek nevében Tó1cés László föt iszte letO" 
püspök úr emelkedett szólás ra . Az dgosla,i hitval· 
lású német eVQnglikus egyház búcsúztatása után 
Mózes Árp á d püs pök szólt, aki a Zsinatpresbileri 
Evangélikus Egyház nevében emlékezett meg Erdő 
János néhai püspökünkról. A Római Katolilws 
Egyház nevében Tem pfli József püspök úr mond· 
ta el a megemlékezés s zavait. A Román Ortodox 
Egyház ké pviseletében jelent meg és szólt ru', Iri
meu Bistriteanu. Az Egyetemi Fohú Egységes 
Protestáns Teológiai Intézet nevében d r . Kozm a 
Zsolt búcsúzott. A Magyarok Világszöveisége nevé
ben Paturbán y i Miklós kért szót, akinek beszé
dével ért véget az e lhangzott búcsúzlatók sora. 

Ezt követően Andrássy Györ gy előadótanácsos 
köszönte meg a részvételt a temetési szertartáson , 
majd a jelenlevóK utolsó útjára ldsérték Erdő 
János unitárius püs pököt . A házsongárdi temető 
evangélikus sírkert jében nyert elhelyezést a kopor
só, amely Erdély 29. unitárius püs pökének porré
szeit fedi. 

• • * 
RaJph Waldo Emerson nevével és munkásságá

va l, aki lelkész, fil ozófus, politikus, esszéíró és 
kö ltő is volt egyszemélyben, a lulírott a teológián 
ismerkedtem meg. Kedves tanárom, Erdő János 
Professzor úr keltette fóJ érdekJődésemet iránta. 
Emerson egyik esszéjének bevezető soraiban a kö-

•• 

vetkez6'képp.en fog~lma z: ,.A bolygót, II kavicsot ár
nyéka kísé rl . A sZlklagörgct.eg bt\rá zdát, repedést 
hagy hátra a hegy u:stén, a folyó ágyat mos a föld
be, az állat otthagyja sze rény sfrfelir'atál a azén
ben. A hu lló vízcsepp dombormiivet váj a homok b 
vagyakóbe. Nem lehel egy pá ra t sem lépni : 
hóbn l~ , va~ a m.ezsgyén át, hogy a léptek té rképe 
ne rajzolódjék kl többé- kevésbé ma rada ndó nyo
mokban ." (Krite rion Könyvkiadó, Bukarest 1978). 
Erdő tanár úr úgy élt és oktatott több nemzedé

ken ke resztül , hogy maradandó nyomot hagyott 
m~ga mögött mindannyiuIlk szívében és lelkében . 
Alig pár ,~ elkészünk mondhatja e l azt, hogy ő nem 
vo lt EI'do-tanítvány. Nagyon nagy százalékban vi
szont mindenkit hosszabb-rövidebb ideig oktatott, 
tanított, Most, hogy örök re eltávozott sorain kból 
tudjuk meg azt, hogy ki is volt és mit is jelentett. 
számu nkra. Nagyon sokáig fog hiányozni min
dannyiunk é letéból . Nem találkozhatunk vele 
mint oly sokszor munkavégzése közben a ko l ozsvá~ 
ri Uni~árius Kollégium épületében, a nnak el ső és 
második emeletén , nem találkozhatunk vele Ko
lozsvár be lvárosában, de emlékét, mellyel kitöroI
hetetlen nyomot hagyott mibennünk, nlÍndörökre 
megőrizzük . Most , amikor má r nem haJIja , leírha
tom, m int tanítványa: jó vo ltál , hü vo ltál , szeret
tünk Téged. 

Emléked örökké megőrízzük. 

(KJ.) 

Isten Ünnel, Profeszor úr! 

Megdöbbenéssel fogadtuk a hírt Erdélyből a loe.r
nai ökumenikus pihenőben: meghalt dr. prof. Erdő 
Jáno:.., az Erdé lyi Unitárius Egyház püspöke. Vasárnap, 
augusztus 4-én a kis le lket, szellemet üdítő templom
ban megemlékeztünk a nagy veszteségről. Kiss Alpár 
és fe lesége Aranka, baró ti le lkészházaspár, valamin t 
jómagam és fe leségem Mária , füzesgyarmati le lkész
házaspár, megkértük a szolgálatot végző osztrák le l
készházaspárl, hogy foglalja bele imájába e lveszte tt 
pűspökünket. A távolból így adóztunk nagy halottunk 
emlékének. 

• 
Eletemben, lelkészi pályámon való el indulásom 

kezdetén és folyamatában (lehet, ad ja az Ég, hogy még 
másokéban is) két ember je lentett meghatározó sze re
pel. Gellérd Im re homoródszen tmártoni , s így a lókodi 
beszolgáló lelkész is, aki páratlan, felülmúlhatatlan 
lelk i kincsekkel ruházott fel a nem könnyű útra , és 
Erdő Já nos, akkor főjegyző és tanár, aki a szolgálat 
szent köte lességének tudatát és remek példáját (saját 
életével) sú lykolta belém, belénk. 6 volt számomra a 
Professzor, a kötelességtudás és kötelességteljesítés 
megtestesítöje. Le lkészkedésem, fe leségem énekvezér· 
sége Gellérd Imre le lki áldásában indult, fogant meg, 
és Erdő János professzor nevelésében, tanttásában 
szentelődölt meg: Ö, az erdé lyi sors székely-unitárius 

.A lélekre ma nagyoll kell Uigj'c1Zl1i. 
Csak az. ! stefl s a lelkimk u(w uelullk. 

Nem maradt egyebunkr 
(Reményik Sándor) 

Kant-ja vá lt eszményképpé számomra a köte lességtel 
jesítésben, amely egyetlen céh isme rt, az Unitárius 
Egyház szolgálatál. Kegyetlen helyzetekben, jellem
próbáló, hitedző időkben emberfe le tti megpróbáltatás, 
kih ívás volt tisztának maradva menni utána. De min
den ki s e redmény boldogság vo lt számomra . 

Amikor a ránk szakadt lehe te tlen he lyzetben e lván
dorl ásra ke lle tt adjuk fejünket, - más után (rom le! -
"fizika i fá jdalmat" é rzell és gyötrődott , hogy hogyan 
lehetne visszafordrtani e lkeseredett, menekulésre el
szánt ki s csa ládunkat. 1986- 1989 közölt egyedul Tőle 
kaptunk bátorítás!. Tőle a ridegnek, hidegnek, tá vol
ságlartónak kikiá ltott pedagógustÓI-professlorlól.. Ö 
hitte, tudta , hogy a Tőle tanult köte lességtudat, kote
lességteljes ítés, amely az Egyházunk igaz szolgá latára 
irányu lhat csak, újra fe l fog seg íteni minket, talpra fog 
állítani. Amikor az Anyaországban e lkezdheltuk lelké
sz i munkánkat és egy-ké t éven belül már szép gyumól
csei mu tatkozlak szolgá latunknak, levé lben megkeres
tem és tudaUuk Ve le, hogy számf!unk egy ün nepi szol
gá latára kis gyülekezetünkben. Orzőm levelét, amely
ben kife jez i j6érzéseit a végzett eredményes munkánk 
fö lölt . Készséggel e lfogadta a szolgá latot, de egy egész 
esztendőre vagy még tóbbre is, előre Je(rl programot 
melléke lve kifejezte sajnála tát, hogy egy távolabbI un-

UNITÁRIUS ÉLET 3 



nepünkre tud csak eljönni. Munkánkra lsten áldását 
kérte, hogy szo lgálatunk legyen eredményes Unitárius 
Egyházunk számára. A Professzor úr testamentuma is 
immáron nekünk ez. 

Regulánkat a hittan, az etika és egyéb jegyzetekben 
nem találtunk az olyan életre, mint a Professzor úré 
volt. De igaz emberként, igaz papként, igaz pedagó
gusként tudott vigyázni a lélekre, saját jára és másokéra 
egyaránt, a miénkre is, még ha a "másik oldalról " 
nézve esetleg nem is érdemesítettünk arra. Professzor 
úr, Erdély székely unitárius Kant-ja, köszönöm, kö
szönjük, hogyeszményként az enyém, a miénk, so
kunké lelt és az is maradhat, még akkor is, ha nem 
lehetünk soha a kötelességtudat és teljesítés Nagymes
tere, mint Ön. Legnagyobb fájdalmunk, gyászu nk az a 

bizonytalanság, hogy be l őlünk és az e lkövetkezendő 
nemzedékekből hány tudat kell majd egyszerre és 
lesz-e, aki folytassa és elvégezze azt a munkál, vagy 
annak csak töredékét, amit On végzett . 

Amit "otthon" nem tudtunk elvégezni , pedig szán
dék volt bennünk, "itthon" folytatom a Kecskeméti Fő
iskolán, hogy ne csak papként, hanem oktatóként, ne
vel6ként is népünk hasznára lehessek -, ha szükség 
lesz erre. Egyházunk élete ad ösztönzést erre is, amil 
hálásan köszönünk. 

lsten önnel , Professzor Úr. 

Egykori tanftványai : 

Balázsi László és Mária 
Locarno, 1996 augusztus 

UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐl... 
Tiboldi István (1793-1880) 

Tiboldi István tipikus alakja volt a múlt század 
költői érzékkel megáldott, de tehetségét aprópénz
re v.áltó falusj értelmiségnek. Ezzel magyarázható, 
hoS}' úgy neve, mint munkássága - hosszú időn 
keresztül - csak egy szűkebb körben vált ismertté. 

Nevével először az unitárius irodalomban talál
kozunk. Jakab Elek 1879-ben a Néptanítók lapjá
ban közölt róla egy élet- és neveléstörténeti rajzot. 
Egy évvel Tiboldi halála után (1881) Ürmösi Ká
roly a Keresztény Magvetóben mutatja be Szentge
rice elhunyt unitárius tanítóját. 

1892-ben Kovács János a Vadrózsák-ban közzé
tett népdalok gyűjtőinek sorában említi Tiboldi 
nevét a "Kriza Albumban". 

1899-ben Nagy Lajos az Unitárius Közlöny című 
lapban emlékezik meg Tiboldiról. 

1900-ban Bartók Endre a Keresztény Magvető
ben említi nevét, ,;.. kedei egyházközség rövid tör
ténete" cÍmű tanulmányában. 

1903-ban, 1905-ben és 1907-ben Kanyaró Ferenc 
a Keresztény Magvetóben foglalkozik Tiboldi 
Szentgericéró1 távoztakor Íródó búcsúlevelével, al
kalmi költészetével és mint .ji magyar epigramma 
Nagymesterét" mutatta be az unitárius olvasókö
zönségnek. 

1907-ben Rédiger Géza, szintén a Keresztény 
Magvetóben az "Unitárius költó'k" sorában emléke
zik meg Tiboldiról. Nevével azután 1928-ban talál
koztunk Ütő Lajos és Marossy Márton tollából, kik 
közül az utóbbi a "népköltó''' Tiboldinak állít emlé
ket. 1936-ban Jósa János a Hargitaváralja cÍmű fo
lyóiratban emlékezik meg Tiboldiról, mint a ~zé
kely Pestaluzziról". 

. Neve azután Kenyeres Ágnes. "Életrajzi lexikon
Jában" jelenik meg (1967), majd Kelemen Lajos 
"Művészettörténeimi tanulmányok" cÍmű munkája 
n. kötetében (1984). 

Összefoglaló és mindenre kiterjedó' Tiboldi mél
tatással a Keresztény Magvetó' 1993. évi 2. számá
ban találkozunk, ahol dr. Molnár István nyugal-
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mazott múzeumigazgató atyánkfia emlékezik meg 
Tiboldiról, születésének 200-ik évfordulóján. 

Ürmösi Kálmántól tudjuk, hogy a Székelyszent
miklóson született Tiboldi egyszeru fóldműves csa
lád gyermeke volt, aki tanulmányait Siménfalvá~) 
Bodor János iskolamester keze alatt kezdte meg. O 
beszélte rá a jóképességű gyennek szüleit, hogy to
vább taníttassák. Igy került elóbb a székelykeresz
túri algimnáziumba, majd a kolozsvári gimnázi
umba, ahol a szigoráról híres Molnos Dávid igaz
gatósága, Füzi János és Sylveszter György tanár
sága alatt készült hivatása gyakorlására. 

Tanulóéveiró1 nincs sok tudomásunk. Nagyajtai 
Kovács István jegyzi fól "Önéletrajzában" (Ker . 
Magvető 1873.), hogy keresztúri diák korában töb
bet tanult Tibolditól, mint tanítóitóL A tehetsége
sebb növendékek közé tartozott, aminek bizonysá
ga, hogy Kolozsvárott elvégezte a teológiai tanfo
lyamot is. így működhetett volna papi p~lyán, de 
amint Réti Lajos írta, a Vasárnapi Ujságban 
(1868. június 7.) "céljául embertársai előmenetelé
nek ily módon (ti. tanítói pályán) való segítését vá
lasztja. " 

Tiboldi negyed századon keresztül nevelte a 
szentgericei ifjúságot, de átmenetileg tanított a 
szomszéd község, Harasztkerék iskolájában is. Is
kolamesteri tevékenysége - a korabeli gyakorlat
nak megfelelően - kiterjedt a kántori teendó'kre, de 
feladata volt a pap távolléte vagy akadályoztatása 
esetén a szószéki szolgálat végzése is . 

Amikor Tiboldi betegségére hivatkozva 1844 
nyarán hazaköltözött szülőfalujába, Székelyszent
miklósra, lemondó, illetve búcsúlevelében említés t 
tett néhány olyan dologr61, ami nemcsak iskolasze
retetének hanem önzetlenségének is szép, köve
tésre mélt~6 pályája volt. Például kifizette a régi ta
nítói lakás belső felújítását, iskolacsengettyűt vá
sárolt és saját könyveit adta azoknak, akiknek 
szülei nem tudták gyermeküket tankönyvvel el
látni. 

Úgy Játszik hogy a szentgericei lemond6levelé_ 
ben jelzett be'tegsége nem olyan természetíí vo ll, 



anuböJ munka.l.."'éptelenség i e lehetne következtet
ru. Talán helyzetfólismerése. zentge.rice lakóinak 
irán,yábsn megváltozott hangulata. a vezet6'réteg
ge.) yalo srembeforduJásának kedvezo'-Uen követ
kennényei késztették távoz...<isrn Szentgericé.r6l . 

Ha e J...-&:.ség lakóibóJ ki is tibrándul~ nevelői hi
\"8tásérzete töretlen mamdt. Székelyszentmik.l6-
SOD. majd a \'"ele szomszédos Kedében - nem lévén 
iskola . vállalta az önként jelentkez6k tanítását. 
. ..umt e munkáert fizetségképpen kapott. az. jelen· 
téJ..1:elen összeg valt, de ft természetbeni jut1atás, 
és saját kis fdldjének termése biztosította létmini
mumát~ Tiboldi nem is vág,.."Ot1 t.öbbre. Tanított. 
munkálta fóldjét és irogat,otL 

.-\!! 19 .ban megjelent Tiboldi· féIe ,domak,t és 
rnnítómeséket tartalmazó gyüjt.eméoyböl kiderül. 
hogy iskolrunesterünk szü16falujában sem tudott 
gyökeret \·erni. Itt rokonai mesterkedése keserítet.
ték el és jobbnak látja testYéreibez, Nagykedébe 
költömi. hogy itt folytassa tanítói teyékenységét. 

Tiboldil: ti \-ele foglalkozó irodalom olyan iskola
mest-ernek mutatja be, aki eleget tett minden 
olyan ·onelezettségnek. ami felada táboz kapcsoló
don~ .-\ grenuekeket megt.anítorta írni, olvasni és 
számolni. De, ba csak ennyit te rt volna. nem emel· 
' edne ki sok és hasonló feladatot \"égz.ö kortársa 

körul. 

TIboIdi nem az. az iskolamester \'olt, aki a négy 
alapmüvelet megtanításávaJ befejezettnek tekin· 
tette munkáját. Nem alapítDtt családot, nem \lál
lalt semmi olyan te,-ékenys éget., a mi elvonta volna 
a neyeléstól. ~liYel a korabeli iskolameste r a falu 
én-elmiségi rétegéhez tanowtt3 egy olyan igényes 
köz;s~g, mint ' zentgerice. igényelte az iskola mes
ter kuJrurális te,-ékenységét is. 'l'iboldi ezt tudta és 
eleget is tett az e1váIásoknak. 

A megelőző korokban a homoródszentpáli isko
lamester, Rákosi András. a Makón téritó Tor
dai ~áre. az Erdöszentgyö rgron okító Fiatfah; 

. 3 Dicsösz.entmártonban ta n ító zentmár· 
mni Janos. a kolosi ok-taro Török I.stván. a 
to~ói iskola pedagógusa Felvi.nczi Gyorgy sth. 
snntéJl nem korlátozták a ne\'elést az iskola falain 
beluli t;ey · ·enységl e. A k-wonbség a fulsoroltak és 
l'iboldi ·omo az.... bogya oep nevelését irodalmi 
mDren és s lPles körben végezték. VelUk ellentét
ben TiboJdi pro_ineális jellegü voll Rímbe szedett 
neyeJö koltészete csak egy megbatározoti terület 
határain belül élö emberekhez kapcsolódott és 
csa· ann:;; t kívánt elérni , hogy azok hag)"ják el 
rossz srokásaikaL 

H ' rimbe sr.eden és egyéneknek szóló monda
~yalója, erk.olcsja\"Ító szándéka mennyiben voh 
ceJran~z.etö. az nem k épezi vita tárgyát~ ze.ntgeri
céröl való menel..,' lése. sz.ékeJysu>nt.miklósi kelle. 
meUenségei~ kedei nyom ora azt ta núsítja , hogy ha 
sumdéka jó is yolt. de a ki\-riteJezésbe hiba csú-
5mn. Soksror nem eleg a szándék, fontos a <:élhoz 
"~V>1~ eSlkoz meg"\-á.lasztás.'l is. Ez pedig Tiboldi
nál bJ'nyz.ott~ Talan ezzel is magyarázható, hogy 
halála utan egysreruen agyonhallganák. Versei. 
mlDt ~n.ektelen irom:lD) ~ elkallódnak es szukség 

\Inn egy múlt.at feltáró folyamatra . hogy fólfedez
zék és kellóképpen méltányolják. 

Tiboldi költészet.ének ihletöjeként a népszerete. 
tét emelik ki . 

.~z a népszeretet láttatja meg környezetének hi. 
balt. és azt szeret1e \lolna elérni, hogy azok elha. 
gyásával változtassanak életükön. Azonban TiboI
~ rim:ivel D~. ezt .é~e e:t .. A ~zokássá váló fogya. 
tékossagok. az onkritika tranti érzéketlenség csak 
fokozta ellenszenvüket. Mások ro\lására szívesen 
mulattak, de nem bírták elviselni , ha rajtuk is ne. 
vettek. A megbántott önérzetú emberek nem lát. 
ták a rimbesl,edett értékeket. s ezért kellett TiboI. 
dinak oszt,oznia a vándor apostolok sorsában. 

Kanyaró Ferenc megállapítja, hogy a Szentgeri
ren müködő Tiboldi elsö éveiben ve rselésében J'é
gies és ooonszerü". ersei Zrinyi és Gyöngyösi-féle 
négysoros ~erss~ok utánzata. BennUk az ige igé
vel , a fönev föoeV'\!el, a rag ugyanazzal a raggal 
rimel. Azonban késoöbi versei Kisfaludy Sándor 
hatását tükrözik. 

Tiboldinak fóntmaradt nagyobb terjedelmü két 
munkája a nép legnagyobb ellenségének a bornak., 
illetve a szölöhegyeknek állit emléket 

lS4l·ben zentgerice borte rmelö helyeit és a 
borivás hatását mutatta be. "Bacchus uta zása 
Sz.entgericén - címen. A m ásik borté.májú verse 
I 70·böJ ,-aló. Ez a kiskedei " ölöhel 'et írta le. 

A ké t vers közötti különbséget a megírás célja 
mutatja. A szent.gericei bortermelésböl az elutasí· 
tás hangja csendül ki. A kedeiben a fóldmü" elés 
fejlettségéi hangsúlyozza. 

Tiboldi irodalmi te\'ékenységének túlnyomó 
többségét a gyermekek számára iródott Ünnepi 
versek képezik. Régi Lajos 270. Kanyaró Ferenc 
265 alkalmi verséről tesz említést. Feltéte1ezhero.. 
en verseinek száma jóval nagyobb. sok yerse tanít· 
ványainál maradt és ezek elveszettnek t.e.kinthe
toK. 

Tiboldi sok versét párbeszédes fonnában írta le . 
Ezekben az egyik fél védelmezi. a másik pedig os· 
torozza a versben felvet.ődö rossz szokás t vagy tu· 
lajdonságot. Így tudódik ld, hogy mi a helyes és mi 
a helytelen magatartás. 

Tiboldi minden, a nép által é rdekelt eseményt 
versbe szedett. Így vannak sÍTversei, halom bú
csúztatói. népdaJai és népmeséi is. 

Kanyaró legtöbbre TiboJdi epiglammáit értékeli . 
~legáliapítja. hogy azok többsé~ erede~J de V~ 
köwtttik kölcsönzött és utánzat I S . Az epigrammák 
népies nyelvét , magyar fölfogását , élénk humorá t 
és változatos tárgyát emeli ki. Tiboldit minden 
idök legtermékenyebb epigJ a mma írójának mond· 
• 
Ja. 

Az utóbbi 30 év Tiboldi irodalma. mint a Kriza· 
féJe .Vadróz.sák" gyüjt,ői közé tartozó Déptan~t.~t 
méltatja és értékeli. Az Antal·Fara . -rabó u·o .. 
hármas ,Kriz.a János· című mllnkája (1965) fo.lem
lit i, hogy Kriza népmesék:re vonatkozó elké~ése
it nem osztja minden gyűjtőtá.rsa . Ezek koz.e l.an o
zik Tiboldi is, akit. Kriza sze mélyesebb mesék kul· 
désére buzdit. 



Az Unitárius Élet J{l'iza ismeretlen kéziratgyűj· 
teménye" dmCi tanu lrnányáb61 tudott (1953. júni
us) hogy Tiboldi nemcsak Kriza "Vadr6zsák" cfmű 
né~kö l tési ~jteményébe gyű~töt.t, meséket, 
hanem jelenWs szerepe volt a MerenYI-fele népme
segyííjtemény életre hívásában is. Ugyanis útika
lauza volt a kiváló népmesegyűjtőnek, ki évekig 
gyűjtötte Erdélyben a székely tájszólásokat és me
séket. 

Kanyaró említést tesz egy Tibolditól fóntmaradó 
prédikáció töredékró1 (Inség 1817-ben. Ker . Mag
vető. 1905. 2. füzet), melyben megrázó erővel örö
kíti meg az 1817-e5 esztendő ínségból eredő borzal
mait. 

AnUkor Tiboldi mu nkaképtelenné vált, a báró 
Sina Simon alapból megszavazott évi 100 Ft-os se· 
gélyból tartotta fónt magát, de anyagi segítséget 
élvezett Jakabházy Zsigmond tól is. 

Tiboldit Kriza öreg bárd us-nak, Benedek Elek 
.,öreg t rubadúr"-nak, Kozma Zoltán "Nyikómente 
öreg prófétájának", Rédiger Géza "pariagon mara· 
d6 őstehetség"-nek mondja. Benedek Elek 1910-
ben - Báró József 1943-ban versben örökíti meg 

emlékét. Jakab Elek és Ürmösi Kálmán költőnek 
nevezi, aki minden ben lelke sugallatát követi . Köl
tészete, bár nem el sőrangú, de ahogy Jakab Elek 
írja ./=gy kis körben szelíden mosolygó fényíí csil 
laggá avatja fól magát". 

Nagy Lajos az Unitárius Közlönyben (1B99 ) szo
mOl'úan á llapítja meg, hogy Tiboldi jeltelen sírban 
nyugszik és élete feledésbe merült. 19B2-ben a 
Dávid Ferenc Egylet Tiboldi emlékére ünnepélyt 
rendezett, ahol a megemlékezéseken túlmenően 
felhantolták és megkoszorúzták sírját és adomá
nyokat gyiíjtöttek egy fe lá llítandó sfremlékre. 
1943-ban a székelykeresztúri Unitárius Gimnázi
um rendezett sírjánál ünnepélyt, születése ISO-ik 
évfordulóján . 198B-ban Mészáros J ózsef könyva
lakban jelentette meg adomáit és tanít6meséit. Ér
tékelte személyiségét, pedagógai és néprajzi jelen
tőségét. 1991-ben a két Kede közötti templom 
falán emléktáblát helyeztek el. 

Tiboldi pozitív és negatív hatású eredményei ér· 
tékeléséül álljon itt Mészáros József sora , aki je
l entőségét abban látja , hogy "összekötő láncszem 
volt a 18. és 19. századi népkölté5i mozgalomban". 

Ke lemen Miklós 

Ifjúsági tábor Hódmezővásárhelyen 

Ide még visszajövunk! Ez volt az első gondolatunk, A következő napon kora reggel indultunk Ópusztaszer-
mikor vanalunk elhagyta Hódmezövasárhelyt. Örömmel re. A Feszty-körkep mindenkit lenyügözött élethűségével 
emlékezünk vissza az együtt töltött napokra, és megpró- és érdekességével. Jtt még a falumuzeumot is megcsodál-
báljuk felidézni, hogy is kezdödött az egész. haltuk. majd egy lovasbemutató! tanunk. A kirándulás 

Áprilisban rendeztek meg Budapesten az unitárius if jú- része volt egy szegedi városnézés is. Este lábortüzel rak-
sági konferenciát. Itt megismerhettük az orszá.g különbözö tunk, szalonnát sütöttünk és énekeket tanultunk, a helyi le-
részeiTől jött fiatalokat. Jó érzéssel töltött el az a tudat, levfzió is megörökftett minket. Szombaton strandra keszül-, 
hogy nem vagyunk e- tünk és az idő is kedve-
gyedüI. A konferencia zett a déle lőtti fürdőzés-
utan mar alig vartuk, hez. Délutan a vasarna-
hogy talalkozhassunk pi konfirmacióra készü-
egymassal. és ezért lődlünk ; énekeket tanuI-
éppen kapóra jött Kiss tunk és a templomot di-
Mihaly hódmezővasar- szitettük. Este búcsú-
helyi lelkész ajánlata, vacsorara került sor az 
hogy a paplak udvará- udvaron. A hagyomá-
ban sátorozhatunk. nyos alfőldi étel, a pap-

A szervezés nem volt rikas mindenkinek iz-
könnyü , és úgy tünt, letl. Ezután előadást 
hogy nem is lesz belőle hallgattunk meg az egy-
semmi, de végül mégis ház község és a lemp-
sikerült. Július 3-án lom történetéről. Vasár-
szerdán érkeztek meg a nap elérkezett a kontir-
résztvevők Budapestről, máció napja . A temp-
Pécsröl , Györböl, Vásá- _ lom gyönyörü volt es a 
r~snamén~ból, .Sze~~- • ___ ~ ~ ~~: nyolc konfirrnándus is 
r~l , Mezokovacshaza- ..,.~~.... ~ .'_~''- kitelt magaért. A sZó-
ro!, Kiskunmajsaról , - széki szolgálatot Kol-
!c:tkomlósról és természetesen Hódmezővásárhelyről . Az csár S~nd?r ma(osvás~r.helyi ~speres végezte. ~in~a.~~yi -
td.O nem ked~ezetl a táborozasnak. de mégis feláUitoltuk a unk szamara maradando emlek marad ez a gyonyoru un-
satrak~~, majd vacsora utan különböző, ,.jobbnál jobb" jaté- nepély. Az istentisztelet után mindenki készülődni kezdett. 
ko~at Jatszollunk. A masnap reggel áhitattal kezdődött. A búcsúzás fajdalmas voll, még mindenki maradni szere-
Ut~na me~ism~rh~ttük H?ctmezővasárhely nevezetesse- tett volna. 
gelt egy varosnezes kereteben , ami nagyon hasznos volt, Abban a hiszemben váll unk el egymástól, hogy nemso-
mert s~k érde_kességet tudtunk meg a varosról. A délutant kara újra találkozunk. Reméljük, ez tényleg igy lesz, s 
s~rtolassa' toltö!tük: a fiúk fociztak, mig alanyok röplab- minél hamarabb viszontlátjuk egymást. 
~aztak . A meccsek utan faradtan tértünk vissza de mar 
Lzgatollan vartuk a templomban megrendezett f~volakon
certet. Az előadók Berényi Bea és Dratsay Ákos voltak. 
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'{ét t1"t"le'''1bel' """"l1fél1\1 l'álcélb,," 
II. Lajos és I. Szulejmán 

AZ l'Iltnlnnos mngynr tÖllenalfalfogas szerinI 1541 - en a 
török, Szulejmiln pOI'ancsnffi. "cseller elfoglalJo Buda 
"amt. ug 71JlCSnk megrögzött öllnsponl. hog az' 526-as 
n esi csntnvesztes mint! fő/eg nz etélytelen es tehet
s&gIf'IE>Jl II. Lajos R fetelós. 

Szulejm .. '1" 1566.oon Szigervm olall halt meg. T6r6kor· 
sz:ng nehan ava ag hntnlmns fajel ttbmzolo szobrot alfi
toll hszlelatera fl halni helyszmen. Voltak, akik litta zlak fl 

allilns aUen... lodo ik nlll ak voltok. melyekkel 
szambeooltnn nzo fl lan -ek, melyeket leímk. Az. artelme
zes nl 8n)'ém. I rténesz ig ezt még nem Irtn le. Vnlosz,
ntlleg aZQft, men mindenképp szükseg an eg bünbakm, 
ti moh..'1csi csnlnvesztes igfllOlnsnm. mivel eg zel és 
minda rorm ktest11n - Euro • boL • 

'EI'.z.:t1 fl monncsi sza et. 
n KonSltlnlinO,pOIy etfogkdasaval 

kQZdodótl l-lS3-ban. Az a I troom-
- II. 10hnmad (ró,ill: .Iu ed) 

rmJ\; , ll . a: , 444-es viunai csataban 
m - u~s. II. lumd Iln. Elózóleg "umd 
femondan tt!enharom es.lleodos fia 
, \'318 , de n meg It bakel a n -
9 mr Mm , I. Uk'Iszto meglörte. I , 
Eugen ilpa - ki a romaia lnrongsss 
~ Fren...-abe mene Oh - blzt~tJsam, 
II. lIad \>issz.atert II lostolboI, 
aho\'3 elm s tónkreverte n 
szó\ segas europai sereg l. a 
nem engadetmaskcdt Hun di já
nosna . Ebben a csatabrm vesztene 
eletet I. tJtasz:b. 1 +tS an. II masodl 
"!JOI1"'<ei \ oszo polje) CSo,mban 
!-'un • dl seregel 11, urad "im meg
\'Me s &=af :detet vette II Ba . n 
Qts-..'1\Z: e\"í~S tOr6J megszallas..l, 

dZSS
h
' miban epftelt neki gy6nyorü reneszánsz kápolnát es 

ott elyezle örök nyugovora. • 

Ekkor Bajezid békél kölön Mátyassal amit öt év k ' 
meghosszabbílonak, egészen a tőrök sz' u"án le nd

en
. e~t 

"g Ho ·1 be ' . '1 mo asa· 
. gy 1111 yen em r hIreben allt Bajezid? Költö és filozó' 

fus ott, perzsa nyelviI versei a török irodalom ki . 
1500·ban meghi ta a Velencében mecénas nélküli " ncse: 
LeonatOO, h • . ezengo 

" .' . ~gy epltsen hIdat a Boszporusz fölött. Béke
szereto, 10 IzlesQ. finom uralkodö volt aki ha' rom g k 

.. . I " ' yermee 
neve ese e lS soknt t?rödött, A legidösebb. Korkut fiJozó. 
~~ett'SI.mol' ndoll n tron~1. a masodik, Ahmed lelt a trónő. 
ro s. ze lm, a harmadIk a katonai hivatast Vlilasztolt Ö 
örökölte legkevesbe e<!es~P!8 lfmisagat, lelki finomsa~at. 

.. Eloszor tes~ergyilkos lelt, megölte 
Ahmedel. majd , 512·ben apjara is ra. 
tamad!. De a szu an nem velte fel a 
hBroot, inkabb lemondolt javam a 
trónról, s kolostorba vonult, A török 
kolostor szent . elmélkedö - remele _ 
hely. Szelim ennek ellenere nem bi. 
zott apjaban. megmergeZlene. Ezek 
utan énherö, hog az ifju szu an miért 
apta a vo Var!' utone et. Vad termé

szetei a katonasagnal érte ', fantasz· 
tikus szervezettseget hozolt letre. es 
sikeres csataival megketszereZle az 
orszag lerOletet. De hogy biztos le
g ren adolgaban, ereine fiait is 
megölene. Ahmed Iiá' befogadta a 
perzsa sah, ezért bGsslÚboJ , 514-ben 
elfogJan. Pe=ial majd AlePPOl Da· 
maszkuszt. Jeruzsalemet, Eg . IOrna! 
es a l. Esza --afrikai partOI. egészen 
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szebb, mint II Szent Péter Bazilika Rómában. (Óriási arany 
kupola , amit pUtérek helyett falak tartanak, ezáltal az egész 
hatalmas. tágas tér. Minden aranysárga. A mecsethez 
udvar tMozik 1010 kupolás helyiséggel. Benne iskolák, 
könyvtárak, papnevelde, kórház, konyha, menhely.) Ez a 
lérfi kora legnagyobb szabásu mecénása és polItikusa volt. 
1521.ben ellaglalla Nándorfehérvárt , majd egy évre rá 
Rhodosf. 

Vele szemben a táborban készülődött a csatára a tizen· 
öt esztendös JI . Lajos ... 

Milyen volt a magyar oldal? 1490-ben megmérgezlék 
Mátyást. Utána IV. Kázmér lengyel király fiát. a cseh ki
rályt, II . Ulászlót választalték királynak. Jagella lengyel. fe
lesége a francia király unokahuga, Candelei Anna. Ulészló· 
nak rengeteg baja volt a csehekkel és magyarokkal , akik 
"Dobzse Lászlónak" csufolták. De mit tehetett a nagyravá
gyó Bakóczcal és az önfejO löurakkal? Akik megbuktalták 
Corvin JánOSI, akik szétverték a Fekete seregel... 1506-

hatta meg a török tábort. Óriási Mség voll. il pancél, mint 
egy vaskályha, millió légy és bögÖly lelle még elviselhetet. 
lenebbé a várakozást. Ou allt a sereg reggeltől délig nem 
tudták. hogy mi tévök tegyenek, mig végre délben T'omorl 
fővezér döntött: "Támadási" A királyra feladták a lehér si
sakat. A fegyvernök leejtette. Rossz ómen. Miért ejtelle le? 
Mert egész testében remeg ett. Aztán megindult a támadás 
s a domb tetejéről megláthatták a tulsó le~őn és dombvo: 
nulaton elhelyezkedő sereget, a vilag addig nem Ismert 
legnagyobb hadseregétI Mögöllük a láthatáron tul állt a sá
torerdő , sok !fzezer szolgával. ElőItOk nyolcvanezer har. 
cos. Mit éreztek? Mit érezheItek? Itt csak meghalni lehel... 

És nem torp~nt.ak meg .. Meghaltak. Először még nagy 
éket vágtak a törökbe, majd a nagyvezér karolta at öket 
oldalról . Az , hogy a törők az ágyúk elé "csalta" öket , nem 
igaz. A támadás éle nem az ágyúkkal szemben indult. Ez 
is koholmány a török "csel" - ről. Milyen csel kell nyolcvane
zer katona mellé? Szulejmán meg volt rendOIve. hisz még 

csak 26 éves fiatalember. Remélte. 
ez még nem a fösereg. Amikor kide
rült . hogy az, szomorú volt. Hogy mit 
határozott ekkor, azl megtudjuk ké
sőbb, de hogy ennek a hösies, lovagi 
ütközet nek mély nyoma maradI 
benne, az bizonyos. 

ban megszületett fia, Lajos. Az ő meg
Itélése teljességgel hamis; hiszen kél· 
száz éve nem nött fel Budán királyfI. 
Mindenki tudja , milyen kedves a nép
nek, ha a királyfi a szemük láttára cse
peredik, s válik férfivá. Amikor 1516-
ban Lajos trónra lépett. tudta mi vár 
rá. Olt volt Nándorfehérvilr elesténél. 
pontosan tudta, milyen nagy a ve
szély. 1524-26 közölt a végtelenül el
huzc)cló rákosi országgyüfésen a kis· 
nemesi párt és a főnemesi "kalando
sok" között ügyesen közvetftett. Volt 
diplomáciai érzéke. megnyerö külse
jével és szavaival mindent elért. Azt 
terjesztették róla , (utólag) hogy Cillel 
szándékosan kicsapongó, részeges 
életre nevelte, Ez nem igaz. Föként az 
akkori normák szerint nem. Feleségül 
vette Habsburg Máriát, V. Károly szép 
és tehetséges húgát, aki a mohácsi 
vész után Belgiumba menekült. (Ö lett 
a spanyol helytartó . Elelében sikerült 

II. Lajos 

Lajost cserbenhagyták, a másfél 
órás csata után kialakult nyári felhő· 
szakadásban a Csele patak megduz
zadt , széle nem rendes patakszegély 
lett , kövekkel , hanem kiaradt a sár. 
Ebben a túlterhelt, magas sulyponlú 
ló megcsúszott és elesett . A sufyos 
páncélban a ló alá kerülát csak három 
ember tudja kihúzni. Hány mazsát kell 
megemelni , hogya királyt kiszabadít
hassák? Közben minden elmerül a 
sárban, az emelő lába is. Hátuk mö
gött pedig a török kopjások mindenkit 
leszurnak. Nem volt a testőrök között 
Kinizsi Pál. aki menteni tudla volna. 
Egy darabig próbálkoztak, aztán men

a békét megőriznie . Az Escorialban temették el. Szarkofág
ján a felfral: "Maria Regina Hungariae".) Férjét egész életé
ben gyászolta, ha az tényleg semmirekellö volt, megtelte 
volna? 

1525-ben a paviai nagy csatában a spanyolok szétver
ték a teljes francia sereget, s elfogták I. Ferencet. Ferenc a 
madridi börtönböl küldte Frangepán grófot Szulejmánhoz, 
segítségért. A szultán válasza: "Megyekl" Ekkorra Szulej· 
mán már halalmas sereget fejleszten, amihez hasonló 
csak az első világháboruban létezeIt . A hadjáratokat papi
ron megtervezték, idöpontokkal. létszám. utánpóllásl vo
nallal, költsegvetéssel. A janicsárok még Sze11m hadvezér· 
sége alan kiharcolták, hogy minden vizi átkelésért Hzsze
res zsold jár. A vonalvezetés ezért minél kevesebb atkelést 
terv~zett. A hadjárat január '-jén indult KIsázsiából, április 
10-en Isztambulból, a magyar cél elérése augusztus 20-ra 
volt tervezve. Nyolcvanezer harcoló katona, óriási !Üzér
sé~, olasz és dalmát !Üzérekkel, s az útvonalon végig 
szazezernyi kiszolgáló. Satrak, ökrök, tevék. élelem. 

11. Lajos Budáról négyezet katonával indult. MinI magyar 
és ~seh kirélyl!! K01löldr61 összelevelezen vagy tizenkéte
z~r Idegen zsoldos!. közOIOk Hzezer holtan maradt a csata
teren. Szapolyai több Hzezer katonával varta Szegednél a 
bevetés! parancsol. 

Lajos mindent egy lapra tett . A kiralynak a csatatéren 
kell lennie. s ha kell. 011 meghalnia. Erre eskOdÖtt . És ma öt 
nem tekint jOk mintflnak?1 

A moMcsl csatatér olyan fekvésO, hogy augusztus 29-
én egy enyhe emelkedő miatt a tősereg délig nem pilIont. 
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tellék a börüket. Az a pletyka, hogy Lajost megölték, nem 
igaz. Testén, Fehérvár~t1 egyesek lattak szúrásnyomaI. 
Ezt török is tehene, aki nem ismerte fel a csupa sár királyI. 
Ezt a bátor, huszéves fiatalembert nincs merszünk hősnek 
tartani? 

Székely Bertalan nagyszerű festményén tragikus hős
nek ábrázolta. Egyedül ö. Szulejmán bevonult Budára, de 
/lern tűzte ki a zászlót. Várt . 

Itt érdemes bemutatni Martinuzzi Fráter Györgyöt , aki
nek a továbbiakban fontos szerepet adon a tört énelem. 
Apja Utisenovic, horvát férfi, anyja az olasz Martinuzzi csa
lád sarja . 1482-ben születet! . S miután édesanyja gazdag 
velencei patriciuscsa ládból származott, nyolc évesen már 
Corvin János felvidéki birtokán szolgált. 1504-ben Corvin 
János halála után Szapolyai István nádor özvegyéhez. 
majd onnan Szapolyai Jánoshoz szegődött . Ezután Buda
szentlőrincre, a pálOS kolostorba kerOlt . Fréter elöször ~ 
lengyel csensztohovói kolostor perjele leli , majd sajóládi 
perjel . A mohácsi csata ulán Szapolyai János Lengyelor
szágba menekül!, s Frátert kOldözgelle haza, lelder/tenl ti 

helyzeteI. aki tárgyalt Szulejmán embereivel. Amikor a 
szultán visszatért Mohácsra a csatatéren Szapolyai kezet 
csókolt neki. Hálából a szull6n Budán királlya nevezte ki. A 
zavargasok elő l , amit Ferdinand szItaII , SzapolyaI és Frá: 
ler Nagyváradra menekült. 1538-ban megkötötték a váradi 
békét , rá két évre meghall SzapolyaI János. Végrendelelé
ben mindent Frater Györgyre bizon, Izabellat, az. özveg~ 
királynét és a csecsemő János Zsigmondat ls . Ól/erone kl 
gyámjukul. 



1540-ben Ferdinand Budat ostromolta, le akarta taszlta
ni Izabellát a trónról. Ámde Jzabellánál volt a korona , s a 
csecsemöl sikerült Rákos mezején királlyá kikiállalnia Frá
ternek. Az osztrák ostrom ellen a törökök segítettek. 

És most érkeztünk el a hires-hfrhedt "csel"-hez! 1541 -
ben Szulejmán az osztrákoktól frissen megs.zabadílot~ Bu
dára menl. A vár alatt , a Gellérthegy oldalaban sátraban 
fogadta Izabellát, - aki a pá~ hó~apo~ ~áno~ ~sig~ondd.al 
jelent meg -, és Fráter Gyorg~?t: Tor.ok .Ba ~~ntot .es mas 
urakat. Megcsókolta a csecsemot es "kitalaIta Erdelyt. Ma
gyarország meghód ftolt r~sz.~~ nem csatolta . a rendes 
szandzsákok közé, katonai kulonleges felvonula te~epne~ 
jelölte Erdélyt a Partiummal nem a~arta. meghod ftanl , 
hanem átadta a kisfiú nak, akit a koronaval kinevezett ma
gyar királynak! Mit akarunk még? Ed~ig minden bi.zonyta
lan volt. hogy mi a törők telVe az orszaggal, mely vedtelen. 
Ám a szultán garantálta az önálló ma
gyar királyságot , kisebb területen, ak
korán, amekkora! a kimerült ország 
meg tud tartani. Hogy ez jó telV volt , 
azl Erdély évszázada i igazolták! 

tötték szét. Nem térftettek, nem tanítottak. Hadiút felvigyá
zói voltak, mint pályaörÖk. 

De Szulejman alkotása igazában Erdély voll , az önálló 
f~ggetlen , m.agyar terüle~ , ami. c~ak adófizetésre és az Új: 
valasztotl feJedetmek bejelentesere volt kötelezve. Kérhe
tett hadi támogatást, persze pénZért. 

Ez.zel ment~tte ~eg a szultá.n Magyarorszagol . Nagy a
nyagi veszteseget Jelentett nekI, de erkölcsi biztonságot is. 
Bécs ellen vonuló hadait így nem érhette oldaltámadás. Az 
ellenségtől ennyi belátás szokatlan a történelemben. Ezért 
y?lt s.zerencs~, hogy a s~rba bukó hŐSI , az aranypancélos 
IfJU királyt a tulsó oldatral egy magas, sasorrú, összevont 
s.zem~ldökü , éle~e~z~ , fiatal ur.alkodo figyelte. Két nagy 
lelek osszecsapasabol az orszag Fönixmadara fel tudott 
szállnL .. 

Térjünk a "csel"-re. Amíg Szulej
mán eldöntötte, hogy Magyarorszag 
további évszazadokra érintetlenül 
megőrizheti magato parancsot adott 
Buda vér nélküli elfoglalása ra . A törö
kök egyenként besétáltak, tudták a já
rást , hiszen fél éve sincs, hogy segi
tették az osztrcik ellen a helyőrsége!. 
Miért ne sétaltak volna be? Talán az 
őrök meg tudtak volna védeni a várat 
Szulejmán ellen? Miért baj, hogy nem 
eseti egyetlen csepp vér sem? Miért 
baj, hogy Szulejmán igy felelt a mo
hácsi hőstettre: "Ne legyen több ma
gyar aldozat .. Es legyen magyar ki
raly!" Ezt nem tette se Szerbiában, se 
Boszniában, se Rhodoszon, se sehol. 
Ezt elfelejtjük. Végre volt az ellensé
geink között egy "jóakaró" is ... Mal'tinuzzi Fráter György 

Fráter Györgynek kétfelé kellett po_ 
litizálnia. Ferdinánd mögött ott volt a 
spanyol vilag birodalom is (ahol nem 
nyugodott le a nap), hatha összesze
dik magukat egyszer. Kettős játékot 
jatszott. Ferdinánddat is békét kölött 
decemberben Gyalun, s János Zsig
mond halála után az orszag Ferdinán
dé lett. 1542-ben német segítséggel 
megindultak az osztrak hadak Buda 
ellen, az eredmény: csúfos kudarc. 
Fráter ezután megalkotta az erdélyi 
fejedelemséget, GyulafehéIVar szék
hellyel. Ferdinand kiralyi helytartóva 
nevezte ki Frátert, János Zsigmond
nak pedig két sziléziai hercegség jö
vedelmét adományozza, sőt azt kie
gészíti 25.000 forinIra. 1551-ben 
ezért Izabella a koronát atadja Ferdi
nand küldötteinek , Fráter! esztergomi 
érseknek nevezi ki, majd bíborosnak, 
am eközben semmi sem történik a 
török támadás elharitására. Ezért 
aztan Frater elküldi az évi adót a szul
tannak. Ez telte öt gyanússá az oszt
rák kapitanyok előtt , noha ez volt az Szulejmán hadai kifosztottak Buda 

varat . Mátyas még megmaradt értékei mind Isztambulba 
kerültek. A hadak a falvakból, varosokból, amerre mentek, 
vittek, amit akartak. Sok tízezer rabszolga került török pia
cokra. Az Alföld elnéptelenedett ezekben az években. A 
felégeteIt falvak körül hódltott a homok és a mocsár. A zöld 
legelőkkel ékes földek sivár futóhomokká valtak. A további 
években a Bécs ellen megújuló hadi felvonulások mind 
újabb sarcot jelentettek. A hódoltsagot körülvevő várakat 
sorban elfoglalták. A budai tárgyalás után Török Bálintot 
rabláncon a szultán a Héttoronyba záratta . 

Mégis inkabb csak ellenség? Török Bálint Ferdinánd ve
zére volt , többször vezetett hadat János király, János Zsig
mond apja ellen. Saját jobbagyai is rettegték kegyetlen ter
mészete miaU. Az ellenfél hadvezért fogságba vetni, ha 
nem is lovagias, de logikus tett. A csecsemő király útjából 
hárított el a szultan egy veszélyes katona-vezért . A szövet
ségestöl ez elvárható. A török hadak zsakmányolasa igaz. 
Háború volt. hosszantartó hadjáratok. Annak pedig vannak 
és voltak szabalyai. A hadjáratoknak nyereségesnek kell 
lenniük. KOIönben rossz a vezető ... Szulejmán vállalkozá
sai csak részben sikerül tek. A túlságosan hosszú utánpót
lasi vonal miatt Bécset nem sikerült meghódítani. Addig 
tartott a hadtechnikai határ. Ez is többszöröse volt a kor
ban szokásosnak, de a nyereséget fel kelleti mutatni. A 
szulejmáni koncepció nak annyit lehetett köszönni, hogya 
hódoltság területén szabadon terjedt minden reformaciós 
irányzat, a török tisztviselők az adó beszedésén túl semmi
be nem szóltak bele. Fürdőket építettek, mecseteket. Má
tyás várát nem bontották le, azt a felszabadító ostromban 

egyetlen lehetséges dolog. Castaido fővezer a barat meg
ölését javasolta, bizonyitékul a Lippát önkén~ felaja.nl~ 
Ulama basával való tárgyalást hozta lel. A baratot alVinCI 
kastélyaban megölte százötven spanyol .zso.ldos: .. Ponto~ 
sabban sajat titkárat , Marcantonio Ferrant ber:lle~ f:l, aki 
kétszer nyakon szúrta . Ez 1551. december 17-en tort?nt . A 
bfboros, királyi helynök hatvankilenc éves volt. Kemeny:n 
védte magat, megsebezte a ratörő titkárt, de a szomsz.éd 
szobaból betörtek a spanyolok és ezer darab~a szabda~tak . 
Fülét elküldték a királynak. Két hónapig fekudl. ott , ml~ ~ 
gyulafehélVári káptalan eltemenene. II . Gyula papa tanukl
hallgatasos eljárast indíton az ügyben, d~ a vege~ felmen
tő itéletet hozott. Az orgyilkosok egy ev lelorgasa alan 
mind elpusztultak, ugyancsak hasonló módon. . 

1555-ben Erdély eiszakadi Ferdinandlól , önalló le~t ~s 
ezzel a magyar önallóság megmenekUlt, ahogy SzuleJman 

akarta! 
1543-ban készült a csfkménasagi szarnyaso.l l~r. Amikor 

megszűnt a jövő bizonytalansága, Erdélyn~k . kl~alya leli , a 
hatalmas ellenség kimélte. Ettől az örömt~h hl~ol , sugárzott 
az altar. Isten segített a pusztulás megszun~eteseben, ~a
gyarország életben maradt. Ez voll az utoiso magyar szar-
nyasollár jelentése... . . 

Szulejmannak Törökország szobrot állított SZlget~aron .. . 

tI. Lajos király valasztott hazájáért h~lt meg, ha.lalával. ~ 
megsemmisüléstöl vállatta meg az 0(SZa901. SenkI nem a 
titolI tiszteletére emlékei ... 

Szinto Gábol" 
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.. .. én prolesldlls vagyok M Ult 
Ilyen. IJzabadelvú. és j ówdlllatú 
m;udNI ",á., vallás Irá /ll. ~ 

(Jókai Mór ) 

Korunk unitarizmusának újvilági fellegvára: 
Boston (2. rész) 

A 17. században és a 18. század elején Amerika a kálvinista purita· 
nizmus leg/öbb fészke és bástyája. Ide. az igéret földjére menekülnek uj 
életlehetöségek. új világ teremtésének reményében a kontinensröt és 
Iöleg Angliából el ű zött puritánok. Szükség is volt erős hitükre. önmeg· 
tartóztatásukra. és összefogásukra. hogy a távoli kis gyarmatból függe)· 
len birodalmat teremtsenek. Természetesen egy másik erő is hatott Uj 
Anglia fejlödésére. 

Az ipari forradalom előes t éjét élő Anglia a tudósok. ujitani vágyó 
gondolkodók sokaságát teremtette elő. Eddig soha nem hitt lehetőségek 
tárultak elébük. nagyszerű területek kínálkoztak a kutatásban. Az alkal· 
mazott tudományok gyors fejlödéssel hatalmas mértékben növelte az 
ipari teljesítményeket. a legkülönbözöbb területeken. 

Izgalmas évek voltak ezek. Joseph Priestley angol vegyész és teoló· 
gus csatlakozott a tudományos forradalomhoz Tovabbvitte a Deventry 
Akadémia szellemét. A szabad viták. s külőnböző nézetek toleráns üt· 
köztelése. az igazság szenvedélyes kulatása jellemezte a tevékenysé· 
güket. Tudományos működésének legcsodálatosabb pillanata. amikor 
1774.ben elöállitotta az oxigént. A fotoszintézis elsö tudományos lelrá· 
sa is töle származik. 

Felledezte, hogy a vallás, a vallási gondolkozás lejlödöképes 
Az Ú~estamentumban leirtakat igyekezett a kortárs szemével nézni 

és prédikálni. Elöfutára volt a történelmi Jézust felfedező iskolának is. 
Igazi nagysága magában az emberségében van, bátor jellemében és 
k~tató készség ében. A Irancia forradalom és az amerikai függetlenségi 
haború lelkes tamogatója volt. t794·ben Prieslley több unitárius szelle· 
miségű lelkésztársával az episzkopálisok üldözése miatt kénytelen volt 
elhagyni Angl iál. s Philadelphiában telepedett le, s unitárius lelkészként 
tevékenykedett ~alá~áig . Az unitarizmus terjedése érdekében a legtöké· 
letesebb alapozast o végezte el. Bostonban és környékén volt a legtöbb 
szabadelvű gondolkodó. lit is prédikált és mélyítette az unitárius gondol· 
kodást. 

Halvanévesen is harcolt a lialalokért. s a lermészelért és az embe· 
~ért . HBoldog vagyok, hogy egy olyan korban és egy olyan országban 
elhetek, ahol. szabadon kutaihatom és hírdethetem a vallási igazságot" 
- mondotta Uj Angliában. 

~ s~áza~forduló I~ján, 27 évvel az amerikai forradalom, a független· 
Ségl haboru után, amtkor Ralph Waldó Emerson (IS03) született egy új 
a ~ár mege.rös.ödö és ~agabjztos. ~ép .érzelm.einek iobban megfelelŐ 
vallas, az uOItaflzmus lerJedt e.1. ~ VI!~gmlnd~ns~ harmonikus egységét 
lsten ,végtelen kegyelmességet es Joakaralat htrdették. Ez a vallás lé· 
nyegeben a. hala~ó ~Igári .e~zmék teológikus megfogalmazása volt. 
Szabadabb .es. racl.on~hsabb Ir~nyba Ellery Channing (1780·1842) lerel· 
te az amefl~t ~mlanz,:"~st. . O ~olt az új·angliai unitáriusok vezetője. 
1819·be.n ~~!tanan Ch~lstlamty clmen elmondott Rfédikációjában szaki· 
to~ ~ . kálv!nls~ dogmakka~. ~7 uniláriussá lett. ol tartják az amerikai 
umtanus egyhaz megalapllójanak. Boston egyik tekintélyes lelkésze 
volt. 

MunkássáQát a nagy s.zónok,.The<X!0r Parker (1810·1860) és Emer· 
son folytat?-. ~lletve ~élyltette ki annyira, hogy Angliában és Ameriká· 
ban az unitanus valla.s .~ műveltek . a haladó gondolkodásuak vallása 
l~,n. Em.er~on szellemi luggel1enségi nyilatkozatában a gondolkodó az 
uJ amefl~1 ember eszményképét állítja elénk. Az embernek önbizalom· 
mal a maban kell élnie. 

Tra~szcendenta\is "!oz~al.ma a relormátorok megújulását keresö. az 
embefls~et , az amenkat tar.~dalma.t akarta megiav itani. Hittek az 
~mber tökélelesébe~ . egy elJovendö JObb világban. 1806· laOS·ban a 

arvard Egyete~.~n IS ~z unitariusok kerülnek túlsulyba. 

d
'82; O utan kuron gyulekezetbe szervezkednek. mikor az ortodox lá· 

ma sok türhetel1enné lették helyzetüket. 
miv~ korhabeli 500 9yü1ek~z~1 száz~zres lélekszámmal elég jelentös. 

a aladó goodolkodasuak vallasa voll az unitarizmus, a szellemi 
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életben azonban számarányuknal jóval np.gyobb a sulyuk és befotya· 
suk. A bostoni iskola jeles képviselői az Allamok vezetö rélegél kepV! ' 
selték: ElIery Channmg, Ralph Waldó Emerson. Theodor Parker. az el 
nökök közül az Adams család (~ohn Adams és fi~ John QUlncy Adams), 
Thomas Jefferson. James Madlson. Abraham Lmcoln, az irodalmi élet· 
ben H.David Thoreau filozófus, Longfellow, Lowell, Bryant Whit1ler 
neves amerikai költők, Hawthorne, Hall, Horace Mann, T eckermann 
Charles Eliot kíváló történészek, tudósok, mind ez unitárius szeUemi: 
ségböl nöttek naggyá. 

A nevezetesebb bostoni tudósok is részt vellek a vallási vitákban s 
mindezt tetézte a kongregacionistak (protestáns felekezet) meghas~n. 
lása. B:oston u~i~rius lúlsúlya után hamarosan? .északl tartományban 
IS elte~Jed t ~z uJ hit. Az angol é~ amenkal mentahtas ls hozzájarulI az uJ 
hit terjedésehez, amely azt tartja, hogy az ember fejlődvén tökéletesit· 
heti vallását is_ Vagyis az ész, a műveltség fejlődésével tökeletes!thet· 
jük hitünket is. 

Theodor Parker (1810·1860) nagy szónolu tehetségü prédikátOl' lu· 
mutatta. hogya kereszténységben nem a hitletelek és a külsél forma sa· 
gok képezik a lényeget. hanem az Istennel vaJó közvetlen összekötte· 
tés, melyre Jézus példat adott, A 19_ század elején az unitariusok és az 
univerzalisták (transzcendenta.l!s lovabblépés) lélekszama a legmaga· 
sabb a protestáns felekezetek kélzott. 1,700,000 fél (1, t44 pap, 1 460 
templom). mig a kálvimstaké 1.304827 fó, a metodistáké. 1176000 
lél. az episzkopahsoké: 1,200.000 fö 

A 18. század második felében mar Amerikában is a felvilágosodás 
és uralkodó eszmei áramlata, a deizmus hódit. Ennek hirdetöi Benjamm 
Frankiin. Thomas Paine és Thomas Jefferson IS, 
. Ök a vallásnak inkabb a társadalmi vonatkozásu tanait próbálják elö· 

terbe helyezni. Az amerikai elnökök sorában az élen szerepelnek azok 
a kongregacionalista·unitáriusok, akik a felvilágosult humanizmust 
~a~gsu.lyozták Célra orientált szemléletűek, határozatai elutasitják az 
!n.tezm~nyes va!1as korlátozó tendenciái!. Az egyház és az állam szét· 
valasztasának hivei. közülük kerültek ki azok, akik a Első Törvénymö· 
dositást adlák a nemzetnek_ 

Joh.n A~ams és ~~o.mas. Jefferson .~ tős~erepet Játszoll~k a .Függet· 
I~nségl Nyllatkozattorteneteben. A szoveg }ava Jeffersontol szarmazik 
Q, a tilozófus. a francia felvilágosodás szóhasználatával elve, Adams 
pedig a jogász. A végleges szöveg körüli vitakban érveivej és tekinté· 
Iyével Adams állította a Jefferson·koncepció mellé a kongres§zus köz· 
hangulatál Az elnöki székben 1797·1801-lg John Adams ül! Qt követte 
~~ff~rson (1S01·1809). Jefferson gyélzelemre vitt egy demokratikus po. 
IItlkát A demokrácia Mózese voll, s megadatott neki az a dicsöség, 
hogy elvezette követöit a megigért és meghódított Kánaánba. Az ame· 
rikai felvilágosodás legvonzóbb és legnagyobb alakja. aki lS01 és IS09 
között jó hatvanasan, túl élete megannyi diadalán az államelnöki szék· 
!Xi' mozdíthatja előre a republikanizmus. az önkormányzat. az emberi 
jogok, a világbéke ügyét, s végsö csapást mérhelell az akkori konzer· 
valizmus erÖke. 

Vallotta, hogy minden embernek jussa van lelkiismeretére. a meg· 
g~élződé~e szerinti vallást követni. Ezen juss a természeMI adatot!, s 
elldegenlthetetlen. Mindenkinek kötelessége ugyan Teremtéljét Iisz/elni. 
de ol ym~on. mint azt ki·ki teremtöjéhez legméltóbbnak véli. az ember· 
nek belso egybelüggését az Istennel semmi löldi hatalom meg nem 
itélheti, csak az lsten. 

Jefferson e!söksége jórészt az államszervezéssel telt el. A független· 
s~ létrei<!tteko! az új államnak az akkor elvégzett népszámlálás tanú· 
saga szennt mmtegy 4 millió lakosa voll, ebből csaknem félmillió rab· 
szolga. 

(folyraljuk) 
FeU1ŐS Szabolcs 



Közlemény 

a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
"Igazságosabb és testvériesebb világot!" 

címü körleveléról 

A Magyar KahJlJws Kar 1996. augusztus 2f).an a magyar 
tarsadakvn heyzetével .; és feladatUvat fogIalrozó RtoI 
adot! közre. A ~.éf a honfoghtás 1100 .. a magyar kereszténység 
!ÖOfé,,,,_ 1000. ~I\ az 0ISZágé<! él:zett eresztény fe!eIös· 
seg kifejeztsel(ént született. Az Eva~ IWdettse - hangs(tfozza a 
Je .. ;! - magába I:>glaf" azt a feladatol hOCJY a k .. eszt81y közösség 
egyiittese!l és "9)"'" Iagjain eresztfj is fáradozzoo az emberek eqyen 
éfe.'éneit phbítisan. em' igalságc's 'bb és tes!vériesetJb társadalom é-

ésén 
A SZaI<mai eJemzésekre timaszkndó -.menlummala Magyar Ka· 

kl i m PÜSP3Iti Kar nem akaJja ráecöltetJi a tarsada,loola sajál nézeteit. 
hanem - a fUggetlenil - valtatja a rea hCinJÓ tarsadalni 

és reszt akar venni az orszag épl": seben. A körte él nem
hanem ninden jóakalalű embethez. az O<SZág minden 

~rához és a jC1IÓ "-n tátsadaJni _efogásl sfrgel 
A 10 <*!alas IanWnány jelen heIyz_el - II János pál pápa sza· 

"",,', - vakd háboni utili id(lsl:! minösili égy teNetet vesz 
vizsgálal ma az egYMZ szrxiáis tanMsánal fényében: a szooais vi
SZ\lf1jOI<aI és az egészségügyet. a gazdasáyi éf<,~ az áIam és a pol-

viszonyát véga a kti!irál Mindegyi< fejezet kél részre !agoIh"<: a 
helyz_ utin néMnY szemponl és ajriIs _ ezil< a föIvot..1 
~mák mep;as:ira. A konkrél mega. lások kidagazasa nem az 
eg"Jfm felada:" hanem a szakemberel<e -llar9súly<>zza a Nirievél -. 
az ajirlások ...,pi. a szélesebb kIlní tiIsada!mi párbeszédet 
ÖSZ\ÖnOZIi. 

10 Sz_ VISZonyok és egeszségügyo 
A fejezet eISÖ része szakava és _ helyze!eíras, Megnó!t a 

lrianéI!aliSég. Je!enlösen rOrOOi! a nyugdiJ>ól élő idös l<OrOSZ!áIY 
helyzete. A kgilkdtb kisroIgáIIa!l>!l helyzett>e a 9Y .. ",ekek. a ha1ékfa· 
1a."MJk és a nyugdijasok kenir.ek. A gazdago!< "9)'" gaZdagahIlak. a 
szegenyek pedg egyre szegényebbel, Jesznek. A tiIsada!om roma né
pességének na!l)'SlÍgrerdekkell<iselJbek az eséiyei az _z méI!O 
élethez. . a tiJsadaklm egyéb C'YVJItja!nak. Veszedelmessn romik 
a 1al0S<a9 egesz,egi ;'ajXlta, -... az atlagé!eti<ol. fogy az 0<SZág 
repessege Teqed a kom!pCÖ és romik a kfuf\ziJnság. máJ.mar a re
Iden legkfl'ét teremtve. 

A ltelyzell<epel eottl<Elö szempon és ajirlásokköve Az egyház 
~"'Okért emei lől szava ÖrJnagUk nem képesek éróekeikel igé
nyeiket lOfeieZri és meglédelmezri. A ka"n us tátsadalrR _ 
hamm Sl~ har.gsflycl. Az. eISÓ az etTtIeri szernéty rrkftóc ~, 
Az anim '. a Jrtaszjlnttakért. és lTitoda'i számára eSéJ)~ 
get - ~.~ A. más.d'..; rinyefv a szc6 Luitás. Az. emer rászonj má· 
...wa. lJjjal2! rnaganal< is hona kel jjn.ö! a 1<IlZ~ ep<lésé
hez. seg:a ': kel a többiek életét. A gyakOOaiDan ebtiíI az is ~ 
zl.. tKlg) egynassaJhsszefU;;ijcsben kel 
es a !.l(rsa_dil:at. A han:nadk szempont a egy 
egyen vag)' lÖ:SettI k6zösseg végtaia!!aJj és elábi képes. azt hibás és 
fibs magasatb SM!~ szenödötl k.özösségie vagy intézményre h<irfta
fi. Az. m:iod'Jtancentrahaao káros és eMiisrefefL Ezzel jár, hogy a 
neIléZ hetjzetben ~lek nemcsa mastÍJI eI ..... ..nö a segftségel. 
nanem neJ;l; tS rriOOent meg el tecrü lölemekedesiik tMrt?hen. 

2. Gazdas 'r]t élet 

A e6i!ras ~ az etmiII: é\llZedekbőI (r0k0l gazdasij teffiek· 
re. 2 ""aooa14- tg helyzetere, a gazda";"; SU\Jktírak álaalu1asina, 
neN:r ; pe Az EgJtw az e1mlA szal evbeo ~Eet · ,.en eMas;' 
k:Cla a gaznasag me;yervezEscM niR'e-t egjdd3!ú cltepz.dtsél 
i'lIlGa ~ fI_., a maroiaga van·ft;'E!fsefl),e épitölh:ra. 
is kaPJ É!""JSt (">azdasajJ ~ terr, EMek e!SeneJe 6"e-

ked~~_ kel a szociais piacgazda.ság megteremtésére. A Slet'TlpOf'OOk 
és aJ3rtisok részben az aJa részben a tarsadaJorn fele\öscégete'em_ 
zi<. Nagy feladal!ll< harufnak az Manva. A gazdaság jMJje _ 
IS meg kel akada/yoltl a tarsadalom kelészakadasát ern szegény és 
eqy szU!< gazda~ rétegreo.lgyekezrie kel a feke!'9'lldaság és a i<oIo 
rupci6 f_,.... Kijön ~elmel kel kx1!ita~ a mezőgazdao 
sag. a mez6gaz~sagt nel"" ug es a természe ' fttJmyezet véde~Hére. 
lJgyanaJdI:Of. ~ tarsadalolnnak ~ részi kell Vá!Ialnia a tsrllektd sokan 
fefelöU~_" Pjólt.a1 k:rgetnek lehetséges ga.zdaságukról. Milde"rt meg 
~eI tenniük boIOOg'hsunkért. de be el érriiik szerényebb élebilóddal 
IS. nem feied're. hogy a Föld né~E ~ nag'fOO-ii", része tény~ 
,." szegényebb kii<ülmények közöt! él -,-

3. Állam és poiblcao 

A helyzeli<ép és az aiínfásol< az 1959 utini _sok szamlalan 
pozi!ívumaIa is UIaInall Az elözö I<orszal azonban a polti<a\ _ 
es gazdasági hatilinat evesek kezébe hetyo..zte. Ez a ~$ mara 
sem SZÜllI meg. és 10-_ is akadély1lzza a .,Iise .... bereker PJa~ 
ésvenyes ésében. Ha az atam ezzel nem Iftfdk. aldoJr az eiöz6 rend
SZE!f aJtaJ teremtett viszonye1at menti at a M'OOe. 8maratft a t!rsada,. 
lom atala\t.iiisa A ha!alom bit»osa; nem képesek meggjÖZöe!I kepvi
sen a P:fiIa t4 milÓS eset A jBedeginét p;irb:szédle i:me 
SZiJ!<SÓg a ha!alom és a tátsadalom l<Ilzölt em elé9gé _ a 
CM szféra. Az iiIani biirooacia nem eléggé ösziiinzi az alSÓIJb szin1ü 
polgári mozgalmakat és tirsada!n1 SlefVE2iXfések..:t Az. öornag;aért f;.
kl6ssége! _ló és ÖMlagat etlá!ri "-"pes CM tátsadalom materem
tése elsMegesen maguknak az embereknek és közösségei'fJá az ef· 
kOCsi tek ssége és gyakOOa5 feladata. Az. álamszesvez5nek viszont 
sajél eszknzeivel kel ösz!iinözrje és IáJmgaIria a demOOac,", és pv. 
r.iis CM tátsada!om megszületését Az élam al<!<or - ;il. ha p0l
gárai! fele!ós. sajél iJgyei<.e! inlézri épes személy_ lOOja nevdri. 
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