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Dr. Kovács Lajos: Részvétel az evangélium ügyében. Egyházi beszédek lelké-
szeink és híveink használatára. Kiadja az Unitárius Egyház, Kolozsvár-Napoca, 
1983. 231 1. 

Dr. Kovács Lajos püspök munkája nemcsak hiánypótló, hanem útmuta tó is 
egyben az unitárius életeszmény időszerű Isten, és emberszolgálatban való meg-
élésében. 

A kötet az utóbbi ha rminc esztendőben, különböző alkalmakkor elhangzott 
prédikációinak egy részét tartalmazza, va lamin t két temetési beszédet. A kötet há-
rom fejezetből áll: I. Egyházi beszédek, mely 27 különböző alkalmakkor elmon-
dott prédikációgyűjtemény; II. Bibliamagyarázatok, összesen 12; III. Temetési be-
szédek, összesen 2. A kötet gazdagsága és mély tartalma mellett 41 beszéd bizonyít 
minden értékelésnél is meggyőzőbben. Igen sokatmondó, hogy 49 bibliai textust 
magyaráz, de úgy, hogy azokból a tudományos igényesség, a bibliakutatás legújabb 
vívmányainak eredményei sugároznak a legfőbb cél érdekében: élővé tenni a val-
lássosságot az evangélium szellemében; részt venni az evangélium ügyében; köze-
lebb hozni az embert önmagához, embertársához, társadalmához és gondviselő Is-
tenéhez. Amin t a szerző kifejezi : ,,A mi legnagyobb feladatunk a világban az, hogy 
szüntelenül próbál juk az örök jézusi parancsolatokat teljesíteni; próbál junk szün-
telenül úgy élni, Istenben olyan gyermeki lélekkel hinni, hozzá úgy ijmádkozni, 
felebarátainkat úgy szeretni, az eszméért, a gondolatért úgy helyt állni, amint azt 
tette Jézus, az ember, a názáret i próféta, és akkor érezni fogjuk, hogy ha minden 
és mindenki el is hagy életünkben, ö ve lünk marad örökké. Ecce homo — íme 
az ember, őt kövessétek." 

A szerző az előszóban megállapítja, hogy „ezeknek az írásoknak mindenike 
bibliamagyarázat, mert minden egyházi, szolgálatunk a lapja a józan ész és a tu-
dományos ku ta tás eredményeképpen e lőt tünk álló Biblia." A II. fejezetben ez a 
kijelentés még hatványozottabban jut kifejezésre, ahol tizenkét bibliamagyarázatot 
tesz közkinccsé. 

A bibliamagyarázatok jellegzetessége a tudományos bibliakutatás legújabb 
vívmányainak figyelembe vétele és azoknak a mindennapi életbe való átültetése. 
Így pl. a gonosz szolga példázata magyarázatának konklúziója: „A gonosz szolga 
példázatából tanul junk igaz emberséget, t a n u l j u n k embertársainknak a Jézus szel-
lemében megbocsátani, hogy így a mennyei Atya igaz gyermekeivé és ember tá r -
sainknak valódi felebarátaivá válhassunk." 

A temetési beszédek — dr. Kiss Elek püspök és dr. Mikó Imre főgondnok 
gyászszertartásán hangzottak el. 

A könyv ismertetése helyett annak gazdag tar talma beszél. Kiemeljük azt is, 
hogy a szerző gördülékenyen, szép gondolati fűzésekkel, minden idegen kifejezéstől 
mentesen fejezi ki mondanivalóját . így nemcsak a vallási, hanem az anyanyelvi 
művelődésnek is értékes müve . 

Hisszük, hogy ez a könyv lelkészeinknek és híveinknek hasznos ú tmutató ma-
rad az istenfiúság eszményének követésében, és segít elmélyíteni és megerősíteni 
hitünket, hogy teljesebb emberként vehessünk részt hivatásunk megélése által az 
evangélium ügyében. 

Rezi Elek 
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Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. Dácia Könyvkiadó, 
Kolozsvár-Napoca, 1983. 458 1. 

A 16—17. századi erdélyi magyar memoárirodalom sajátos termékei kerülnek 
e kötetben az olvasó asztalára — krónifcák, naplók, önéletírások, emlékírások. Sze-
mélyes történeti müvek, kor-dokumentumok, melyekben emberi magatartások, esz-
meiségek, gondolkodásmódok is kifejezésre jutnak. 

A kötet emlékírói a politikai és művelődési élet vezetői, kancellárok, főpapok 
az események résztvevői és irányítói, vagy éppenséggel áldozatai. Számszerint 26 
emlékíró szemelvényes munkája vall a szemtanúk meggyőző hitelességével, a kor 
politikaii és eszmei történéseinek különböző eseményeiről. E kor eszmeiségének 
elsődleges meghatározója a reformáció jelentkezése és elterjedése Erdélyben. En-
nek a következménye, hogy az emlékiratokban a politikai, gazdasági, társadalmi 
események mellett fontos helyet kapnak a vallási mozgalmak és ezekkel összefüggő 
események. Hadd soroljuk fel ízelítőképpen néhány emlékirat szerzőjének nevét 
és munká ik egyházunkat is közvetlenül vagy közvetve érintő tárgyát. Mindszenti 
Gábor az öreg Zápolya János király jel lemrajzát , végnapjai t és halálát í r ja le a 
szemtanú hitelességével, valamint János Zsigmond születését. Borsos Sebestyén 
króniká ja értékes feljegyzést tartalmaz az 1564. évi enyedi zsinatról, Veranics An-
tal és Forgách Ferenc emlékiratai Martinuzzi György váradi püspök és Erdély ve-
zető poli t ikusa életéről és haláláról nyú j t anak értékes adatokat. 

Figyelemre méltóak azok az emlékiratok, melyek egyházunk patrónusa, János 
Zsigmond humanista műveltségű személyét mél ta t ják. Kocsárdi Gálfi János rab-
ságban írt önéletírásának első felében János Zsigmond értékes je l lemrajzát nyú j t j a : 
„Jó és dicséretes fe jedelmünk vala, igazságban és törvényszerint való dologban 
gyönyörködik . . . sok jámborokat más országból béhoz . . . jámbor tanácsinak ta -
nácsán jár ; az eszes embereknek becsületek vala nála . . ." Bethlen Farkas, János 
Zsigmond halála utáni időszakról ad részletes tudósítást. A történeti események-
ből néhol általános érvényű erkölcsi következtetéseket von le: „Erősebb az, aki 
saját magát , mint aki a legerősebb vára t legyőzte, ennél magasabban nem is jár-
hat az erény." 

Bethlen Gábor nemzetségéről, tetteiről és uralkodásáról Keserűi Dajka János 
és Bojthi Veres Gáspár emlékiratai nyú j t anak részletes adatokat. 

A kötet értékét növelii a tárgyilagos szemlélet, mely pl. érvényre jut János 
Zsigmond személyével és a radikális reformációval kapcsolatban. Az 1568-as tor-
dai országgyűlés határozatát is m a j d n e m teljes egészében idézi, mint e kor Er-
délyének az emberi szellem és lelkiismeret szabadságáért tett legnagyobb meg-
valósítást. 

Kovács Gy. István 
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