
AZ ÉLET VÉDELMÉBEN 

A nukleáris fegyverkezés olyan méreteket öltött Európában, hogy az 
ember élete került veszélybe. Létkérdés lett a leszerelés, a háború meg-
előzése, a béke megmentése. Országunk népe a béke megőrzéséért vívott 
harc élvonalában küzd. Hazánk, személyesen a Románia Szocialista Köz-
társaság elnöke, Nicolae Ceau§escu, a békeharc kimagasló egyénisége, az 
elmúlt hónapokban egész sor javaslatot terjesztett elő, melyeket figye-
lembe véve, meg lehetne szüntetni vagy legalábbis csökkenteni a hábo-
rús veszélyt, elejét venni annak, hogy nukleáris háború robbanjon ki és 
pusztulásba döntse földünk nagy részét. 

A nemzetközi helyzet súlyosbodása következtében, államelnökünk, 
Nicolae Ceausescu kezdeményezésére, a Szocialista Demokrácia és 
Egység Frontja szeptember 20-án Bukarestben tartott nagygyűlésén új 
indításokat adott a cselekvésre az ország és a világ népeihez intézett 
leszerelési- és békefelhívásában, melyben kifejezi mindannyiunk legfőbb 
óhaját: a békét. Ennek a felhívásnak nagy visszhangja volt hazánkban és 
a határokon túl is. A SZDEF védnöksége alatt tömeg- és társadalmi szer-
vezetek, üzemek, vállalatok és intézmények nagyszabású tömegakciókat 
szerveztek, amelyek keretében az összes állampolgárok kinyilváníthatták 
a béke ügyéhez való lelkes csatlakozásukat. 

A SZDEF felhívása méltó visszhangra talált az Unitárius Egyház hí-
vei és lelkészei körében. A négy egyházkör lelkészei dr. Kovács Lajos 
püspök elnöklete alatt két nagyszabású békegyűlésen foglalkoztak a fel-
hívással. A kolozs-tordai és maros-küküllői egyházkörök lelkészei novem-
ber 9-én Marosvásárhelyen, ünnepélyes keretek között tartott értekezle-
ten tárgyalták a leszerelési- és békefelhívást. Dr. Kovács Lajos püspök 
előterjesztésében foglalkozott a leszerelés és béke kérdésével, mely min-
ilen nemes emberi törekvés célja. Mint keresztények, az egyház tagjai fe-
lelősek vagyunk a világ békéjéért, nemcsak az emberek, de Isten előtt is. 
,Egyházunk hitfelfogását és valláserkölcsi magatartását, — állapította 
meg dr. Kovács Lajos püspök — elsősorban az evangélium, Jézus egész 
tanításában lefektetett életeszmény határozza meg. Ennek szellemében 
hangzik örök időszerűséggel: „Boldogok a békességre igyekezők, mert ők 
Isten fiainak mondatnak." Minden erőnk megfeszítésével, a kettős evan-
géliumi parancs szellemében imádkoznunk és dolgoznunk kell azért, hogy 
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a béke lelkülete győzzön a háború, a bosszú, az erőszak és gyűlölet szel-
leme felett." 

Miután Kolcsár Sándor esperes felolvasta a SZDEF leszerelési és bé-
kefelhívását számos lelkész szólalt fel. Szabó Zoltán sinfalvi lelkész töb-
bek között ezeket mondotta: „Mi lelkészek a hívek körében a szeretet hir-
detése és gyakorlása által szolgálhatjuk a békét azáltal, hogy az egyete-
mes testvériségre buzdítjuk híveinket, tudatosítva bennük, hogy Isten „az 
egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a föld-
nek egész színén". Nekünk lelkészeknek példamutatóan részt kell ven-
nünk minden olyan tevékenységben, amely a békét szolgálja, föl kell so-
rakoznunk minden olyan társadalmi szervezethez, amely a békét igyek-
szik megvalósítani." Kolcsár Sándor marosvásárhelyi lelkész-esperes a 
következőket mondotta: ,,Mi békét akarunk, olyan világot, amelyben nép 
néppel többé nem hadakozik, és az Istentől nyert képességekkel igyek-
szünk megteremteni a bizalom világát, amelyben az alkotás, a szellemi 
és anyagi értékek gyarapítása az egyetlen szempont. Mint ennek az or-
szágnak az állampolgárai és egy olyan egyháznak a tagjai, amely minden 
korban az életért szállt síkra, határozott hangon követeljük mi is: legyen 
béke a világban, az elvetemültség, a gonoszság sátáni erői felett győzzön 
a józanság, a békét vigyázó határozottság és éberség!" 

A kolozs-tordai és maros-küküllői egyházkör lelkészei lelkesedéssel 
csatlakoztak a SZDEF leszerelési- és békefelhívásához, vállalva, hogy 
mindent megtesznek az abban foglaltak valóra váltásáért. A gyűlés részt-
vevői elhatározásukról táviratot intéztek a Köztársaság és a SZDEF el-
nökéhez, Nicolae Ceausescuhoz. 

A székely keresztúr-ud varhelyi és sepsiszentgyörgyi egyházkörök lel-
készei Székelyudvarhelyen, november 10-én tartották meg értekezletüket. 
Dr. Kovács Lajos püspök előadásában ismertette azt a veszélyt, melyet a 
fegyverkezési hajsza jelent az emberiség életére, valamint a béke meg-
mentésére irányuló törekvéseket, melyeket az Unitárius Egyház teljes 
odaadással támogat. Ezzel kapcsolatban kifejezésre juttatta, hogy „ne-
künk az evangéliumban adva van feladatunk: a jónak, az igazságosnak, a 
szépnek, a békének, a haladásnak, a szüntelen tökéletesedésnek önzetlen 
szolgálata. Az evangélium szellemében a mi hivatásunk ez: ott lenni, ott 
állani hátsógondolat nélküli őszinteséggel azok mellett, akik önmagukból 
a békesség szellemét sugározzák és a béke szent ügyének a diadaláért 
még életüket feláldozni is készek; akik küzdelmet folytatnak azok el-
len, akik a gyűlölet, a gonoszság, az alacsonyrendűség, a kegyetlenség, az 
önzés, a vérontás, a rombolás hirdetői, hogy a földön legyen minél ke-
vesebb könny és szenvedés, minél több mosoly és napsugár, éltető béke." 
Az előterjesztés után Májay Endre esperes olvasta fel a SZDEF leszere-
lési- és békefelhívását. A hozzászólások során Török Áron sepsiszent-
györgyi lelkész többek között ezeket mondotta: „A béke a hit dolga is. 
Hisszük, hogy az élet Isten ajándéka, s mint ilyen, értékmegvalósító té-
nyező. Az értékmegvalósításhoz viszont életre van szükség. A béke meg-
védése tehát nemcsak jogos, de kötelező feladat is, mert egyet jelent az 
élet védelmével. Valljuk, hogy Isten- és emberszolgálatunk béke nélkül 
lehetetlen. Imádkozunk és dolgozunk, hogy legyen béke és megvalósuljon 
a földön Istenországa." Kovács István homoródújfalvi lelkész ezeket 
mondta: „Két világháború romokba és vérbe alázta büszke civilizáción-
kat és bebizonyította: az anyagi jólét, a tudomány és művészet legmaga-
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sabb szintje sem biztosíthatja életünk békességét. Pedig minden jóérzésű 
és józan ember békére vágyik, és ha népszavazással eldöntenék, sohasem 
lenne háború. Az emberiség sorsa attól függ, hogy a szeretet vagy a gyű-
lölet költözik-e a szívekbe. Jézus is azoknak ígéri a boldogságot, akik 
igyekeznek félre tenni a nézeteltéréseket és a szeretet s megbocsátás útján 
közelítik meg a felmerült problémákat. Mi lelkészek nem az atombomba 
békéjében vagy az atomerő egyensúlyában hiszünk, hanem az igazság, a 
szeretet és az emberség békéjében." 

A székelykeresztúr-udvarhelyi és sepsiszentgyörgyi egyházkör lelké-
szei teljes egyhangúsággal juttatták kifejezésre békeakaratukat és csatla-
kozásukat a SZDEF leszerelési és békefelhívásához. Elhatározásukról 
táviratot intéztek Románia Szocialista Köztársaság és a SZDEF elnöké-
hez, Nicolae Ceausescuhoz. 

A lelkészi értekezleteken az egyházi központ részéről részt vettek 
dr. Barabássy László főgondnok, dr. Erdő János főjegyző és Andrási 
György tanácsos. 

A lelkészek békegyűlései után december 10-én Kolozsvár-Napocán a 
Főtanács, mint az Unitárius Egyház legfőbb hatósági testülete tárgyalta 
a SZDEF leszerelési- és békefelhívását, A gyűlés megnyitását követően 
dr. Kovács Lajos püspök terjesztette elő jelentését a leszerelés és a béke 
kérdéséről. „Minden erőnkkel, akaratunkkal, példaadásunkkal és csele-
kedeteinkkel, — mondotta dr. Kovács Lajos püspök — támogatjuk azo-
kat a békefelhívásokat, amelyek a nukleáris háború, az esztelen pusztítás, 
a durva erőszak elleni öntudatos, szívós küzdelem létjogosultságát han-
goztatják, rendíthetetlen meggyőződéssel harcolva a békés, igazságos, esz-
ményi élet megvalósításáért. Ha lelkészeink ebben az evangéliumi szel-
lemben hirdetik az evangéliumot; ha világi vezetőink önmagukból ezt az 
evangéliumi lelkületet sugározzák és a jézusi hit- és erkölcstan paran-
csolatai szerint fáradhatatlan lendülettel, a jó végső győzelmébe vetett 
bizonyossággal mutatnak példát gyülekezeteink tagjainak mindennapi kö-
telességeik maradéktalan teljesítésében, megérdemlik a j é z u s t a n í t v á n y 
nevet, és ugyanakkor hűséges, odaadó, öntudatos állampolgároknak bizo-
nyulnak." 

A SZDEF leszerelési- és békefelhívását Andrási György tanácsos ol-
vasta fel, melyet számos főtanácsi tag hozzászólása követett. Dr. Murvay 
Sámuel felszólalásában a következőket mondotta: „Ma, amikor a fegy-
verkezési hajsza és a tömegpusztító fegyverek gyártása világméreteket ölt, 
a józanul gondolkodó • ember nem maradhat közömbös. A nukleáris há-
ború az emberiség pusztulásához vezet. A békét meg kell menteni, mert 
csak így védhetjük meg házainkat, iskoláinkat, gyárainkat és minden vív-
mányunkat, hogy egy boldogabb jövő építésének a lehetőségei megvaló-
suljanak." Májay Endre brassói esperes-lelkész felszólalásában megállapí-
totta, hogy „nekünk lelkészeknek hivatás a béke ügyének szolgálata. 
Jézus tanítja, hogy boldogok a ^békességre igyekezők, mert ők az Isten 
fiainak mondatnak^. Isten prófétái által évezredek óta üzeni nekünk: «bé-
kességet adok azon a földön, hogy mikor lefeküsztök, senki fel ne ret-
tentsen». Mi a béke Istenében bízunk, és a béke evangéliumát hirdetjük 
minden munkánkban". Bálint Ferenc kolozsi lelkész többek között a kö-
vetkezőket mondotta: „2000 évvel ezelőtt Jézussal született meg az út-
mutató szózat: «a földön békesség és az emberekhez jó akarat^. Azóta az 
emberiség jobbjai nem szűntek meg hinni ebben és küzdeni, hogy ez az 
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üzenet valósággá váljon. Sajnos vannak olyan emberek, akik még mindig 
a fegyverek erejében bíznak, háborút akarnak és készítenek elő önző ér-
dekeik szolgálatára. Éppen ezért kell hallatnunk szavunk, százmilliók bé-
keakaratát és tiltakozását az újabb rakétatelepítések ellen, mert most az 
emberiség sorsáról, jövőjéről van szó." 

A Főtanács egyhangúlag kimondta, hogy „teljes meggyőződéssel csat-
lakozik Nicolae Ceausescu államelnök által kezdeményezett Szocialista 
Demokrácia és Egység Frontja leszerelési- és békefelhíváshoz. Az Uni-
tárius Egyház lelkészei és hívei a béke és az élet iránti felelősségük tel-
jes tudatában magukévá teszik és támogatják népünknek a világ békéje 
biztosítását szolgáló minden kezdeményezését és erőfeszítését." 

A Főtanács táviratot intézett Nicolae Ceausescu államelnökhöz, 
melyben kifejezi teljes csatlakozását Románia leszerelési és békekezde-
ményezéséhez, ugyanakkor teljes elismerését és köszönetét nyilvánítja 
hazánk fejlődése, a béke és a népek közötti együttműködés megvalósí-
tása érdekében kifejtett fáradhatatlan, gazdag tevékenységéért. „Határo-
zott meggyőződésünk, hogy egy újabb atomháború kirobbanását, mely az 
emberiség anyagi és szellemi civilizációja pusztulását jelentené, csak a 
nukleáris fegyverkezés azonnali megszüntetése és a békés tárgyalások 
folytatása útján lehet elkerülni. Mint a békesség evangéliumának hirde-
tői, az élet és a béke iránti felelősségünk teljes tudatában biztosítjuk Ex-
cellenciádat, hogy a jövőben is támogatjuk a világ békéjének biztosítása 
és szeretett hazánk felvirágoztatása érdekében kifejtett minden kezdemé-
nyezését és erőfeszítését." 

Főtanács, a középhatósugarú nukleáris rakéták telepítésének leállí-
tása, a már felszereltek eltávolítása és megsemmisítése érdekében: táv-
iratot intézett az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárához; levelet 
küldött az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió bukaresti nagy-
követségéhez, valamint a többi európai államok bukaresti nagykövetsé-
geihez. 

Az Unitárius Egyház vezetősége, lelkészei és hívei egyetértenek a 
szeptember 20-1 bukaresti nagygyűlés részvevőivel: „Szilárd meggyőződé-
sünk, hogy a népeknek van erejük ahhoz, hogy egységesen és egyre erő-
teljesebb akciókkal megakadályozzák az események veszélyes kibontako-
zását, és olyan konkrét intézkedések elfogadását kényszerítsék ki, ame-
lyek a háborús veszély kiküszöbölését, a leszerelés megvalósulását és a 
béke megvédését eredményezik." Ebben a szellemben lelkészek és hívek 
tevékenyen együttműködnek országunk egész népével az emberek és a 
nemzetek alapvető jogának — az élethez, a békéhez, a szabad és méltó 
léthez való jogának — megvédéséért. 

A KÖZTÁRSASÁG KÖSZÖNTÉSE 

Minden esztendő utolsó előtti napján a Köztársaság születésnapját 
köszöntjük. Ez alkalommal a harminchatodikat. 

Az 1947. december 30-án végbement történelmi esemény az 1944. 
augusztusában kezdődött társadalmi és nemzeti felszabadító forradalom 
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