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L<lpz<irl<l ""'ml<,,, pár", h ó
Unitárius vallási műs orok IO·~"
eV.'lngélikus puspök imádsággal
~f", . A k~.őbb belirhuell
nyitotta meg. Orbóknc Szen t ·
a médiában
irá"okhall%erku"öa~gü"h c. .. h
h ';! ny; lIonn, a Szeretetszol·
a hOllelhe.ő hó l" />zárl/lig
gálat FelügyeLő" Bizottságának
rog/lIl/w."i. Küjül, ul lIbekül.
Magy"r Rádi ó _ Koss uth adó
eLnöke tolmá(ljOLta Jürgen
d,:"d6 irá"ol", ál fig~le",be liM·
Gohde, a Néme~ Protestáns
Egy (U id""
SzercteUlzolgiilat (Di(lkonisches
c. unitárius félóra
Elle"kez" e~elbe"" ne,.keulé·
Werkl elnökének - aki ugyanak.
si
és II)'OIll({"; 1II""htil, ellul.6d.
július 28., péntek 13.30
kor a Szel"eteUlzolgálat tiszteLethat""h é. 1t/!~11f!1 .. l"" megjele.
augusztus 25., péntek 13.30
beli elnöke _ köszöntését, és al"né$e.
ra kérte a jeLen\é"6ket, hogy 11
R á d ió, élő istell tiutelet
tov~bblUkban is ugyanilyen eIkOZlJfltíté. lIódmezövá sárhelyről
L~)donos
szán tságg(lj és kitartással tUmo·
Ihgylro,sagl Unltltl~, Eg)'IW.
szcptember 24., "asámap
gauák a SzeretetszoLgáLM munF6I.z1tktw1Ci
dc . 10. órakor
káj at, amely ötvöz; az új évezOrbókni SzIll\I-Iv.-r,l11o/la
redblJn való helytálláshoz 5zukséges tartalmat - a Krisztus
Ma gyar Televízióiránli eLhIvatottságot és a noc;·
Ml · .." csa torna
áHs munkához sz1.ik!iéges szakÖrömhír
értelmet.
szeptember 24., vasárna p 15.30
A koszont6 után a közgyülési
tagok azonn al a Szeretetnoigá·
A i'l lHlennium 2000 jegyébe n
Lat elmúlt évi te vékeny!iégének
"Ull it<lriu. ~jlál1talállwzó"
,.
áttekintésé"el, illetve a közép·
ueptcmber
25.,
hétfo
és hosszu távú tervek megvitatádval kezdték az ülést. A koz- L ___________________________
gyűlési tagok örommel fogadták
azt a hirt, hogy a Szeretetnolgá· jes fej lődésére hívta fe l a figyel·
latot kózel tízéves szakmai mun· met. A SzeretetszolgáLat makájának elisme ~éseként az or- gyarországi karitatív munkájá·
ban az 1999. év rendkivül e redszágos érde kegyeztetŐ fórum _ a
Szociális Tanán - tagjává vá- ményes volt. A folyamatos szocio
lasztouák, ahol a karitntív uer· áli s munka mellett két olyan
F,1tI6s ~,
"ezetek melle~t a protestáns ~zolgáltatást sikerüLt bcindítani,
Htllli
",sp;, Kft.
egyházi intézmények é rdekei t ameLyek mind a Szeretetszolgá·
IMU: 2$&12
tudja képviseLni. Reményüket Lat életéblJn, mind az intézmé·
fejeztlik ki , hogy a sze reletszol. nyek t6rségében (megyében, váK",OiI. Ct/bt"" Kft. ootóOzIsillan
rosban)
hiánypátl6
kezdeménye·
(Bl"'PU! V•. K;.~ 1..... u. 23gá.Lati tagság áltaL a hazai nodft!: 332·3511)
áhs törvényke1.ésben újra meg- zések voLtak. Például Budapesftlt16t ... eI6: Sd1011d1 Gi!lOl
jelenhetnek a protes táns értéke- len a hajléktalan n!.ik és c$ellen·
ket is nwgjclenitő" törvények. g!.i gyermekek részére 16trl':ho~ ISSN 0'33.'272=======
rendc l{)tek.
zolI mell':gcdö egyedülálló a ma·
ga
nemében. BÓl. az egész országLtl hel Lás.d ó lelkész, a Sze.
retetszolgálat Igazgatója beveze_ ban is.
tőjében két munkaterület eroteL.
N agy ÁkOi
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EiJlJ iJondolat•.•
Az elmúli hUsl év soron több (zoon - soks:a:or évekig - szer1<.eszleltem az Unitanus Életet. Elődöm vératlan lemondása után, az Elnökség és az EKT kérésére - ideiglenesen - ismét elvállaltam ezt II megbr·

UltáSI.
A SzerKeszto Bizottság tagjaival beszélgetve lelt
nyilvánvaló. hogy szükség van. rendszeres, kibővi
ten szerlleszlői mésekre. ahol dOniunk a lap arcolaIénak, tartalmának megvaltozlalásáról . Több egyházi
munkalársat szeretnénk bevonni a munkába, uj rovalakkal, jnle~úkkal , élelképekkel sz(nBslten i az oly
sok igényl kielég ítő egytu'lzi sajtó lórumot.
Az Unitárius Élet folyóirat Az. elmúlt évekhez ha·
sonlóan, helyet szeretnénk adni színvonalas teoló'
glai és térstudomanyi Irésol<nak is. de emellett Okumenikus kitekintésI. egyházi eseményekr61 5zóló beszoimolókal is megjelentetunk.
Tartalomban. ennyi elvárásnak megfelelni igen ne·
héz. Az idószerüségnek pedig a kéthavi megjelenés.
és a hosszú nyomdai M utas is ellentmond.
Mégis a Szer1<esztö Bizottság mil'!den igyekezete
azon van és lesz. hogy az Unitárius Elet szlnvonalas
sajtóorgánum legyen. sz ines külsö és belsö megJelenésseI. Ehhez vá~ uk a m unkatársak írásait . elgondolá saitl
Az is a Szel1<eszlő Bizonság kémse volt . hogy a
lószer1<eszto Irjon vezércikket. minden szamban egy
gondolattal köszöntse az olvasóI.
Majusban - felkért korreferlltol1<ént - venem részt
egy rangos felekezetközi konferencian. VlIrszegi
Asztri k !oapát és Schweitzer József főrabbi szerve·
zésében. Számtalan egyhilzi személy. teológus . tör·

ténész. tudós tartott eKladást. hozzászólásl az európai integráció és az egyházai< témakörben.
Várszegi Asztrik és Lengyel Lásztó Baszélgetö
könyvecskéle (Helikon Kiadó t999) is azt bizonyilja
hogy S~kség v.an parbeszédre: a keresztény
zak kö zölt. a VltlIgvaMsok közön . h 1v& és nem hívók közötl. Oly SOksZOf leragadunk kicsinyes kérdéseknél. a béKaperspektívánál. s anélkÜl tIangoztatjuk
saját iQalunltat, hogy a rnasikal ~hali9atnink.
Hány és l'Iány esetben erősebb az elÖl télet a józan
észnét. az objektív tényeIméI.
Az Úristenhu is sok1éle ösvény vezet. a közös
emberi célt is többféleképpen lehet megközelltenL
Sokan keresztény. és világvallilsi oldalról úgy tekintenek ránk . uniláriusokra. mint nyitott befogadó
közösségre. a tolerancia megélöire , a türelem gya.
kortOIra . Vajon mindig megfelelünk ezeknek a pozitiv
eivarllSOknak?
Mindannyiunk szamára megszlvlelend6ek Varszegi Asztrik pannonhalmi főapát szavai:
.Az egyh8znak nem az az elsődleges feladata.
hogy társadalmi projekteket finanszl rouon. vagy
kulturális elgondolásokat próbáljon realizálnl . hanem
az fsten és az ember kapcsolatát. ezt a szeretet·kap·
csolatol klsérelje meg közösségben megélni és tanúsiteni: egy utat, amelyen jámi lehet. amelyet minden
embemek lehet ajántani... Ha egészséges és normális a fejlődés , ha az egyház ténylegesen megtaléJja
a maga hangjai és a maga formájal, akkor sajat ma·
ganak kell kezdeményeznie , hogy a tÖflénelmi frigyet
Szenttstvántól napjainkig lazítsa , és sajat lébéra éJljon ... jelen akarunk lenni. és s zolgaini akarunk ebben
a magyar hazéban... •
Orbókn é Szenl_lvú n yi Ilona

egyhá:

Ünnepi Könyvhét
It. H.lg, Gáspir UnlWtIU Kiiay>-aboll cs IZ E....op., ProI...
iam Maa:,yat Svh*~em (EPMSZ). ""már r>qyedik al la.
Iomma! ,~ rém • raDKOS Ollntpen, ahol. (öszetq>Iő. K&lY".
t"rol-i:,~ sikoRKbb. '~.IÜ!lk. amely Innall k657.6nhc:.6. hol)' a ml 1",',lonunkb,.", l...t>bst,óbrn olyan könyvekel I.he.
Ic, lopni · umtinus. mltlyl, ulhWgyclcm <Ib
••"" misul1 nem ,'<:>h cltmet6.
"~giinkbö::t lI1~kbm

LOk.. o:<'I)-mko<

·"""i·... dcdiülUoi<

lu 01 .....,61, IZ ir6ln6l. I t....Op lótlÓllI aZnI b\i<suztunk.
hO&Y Jiiván: ,~k ..k \llYl'n lll~.

Gerge ly fo'clicján
(k iinR.p' kr'in)~MI s,k.~ Gerply F./iclÓnnak." rtlul""n)'
",omoNÍllak if Mi...ÖnhelQ,)

Ioozziji rul·

It. han, lZ<"I%ÖtOn k;,,,1 lQWOn lIih_ ,. rém

"OIO<k, c:uk ... az UnrIop'lIlill«>zisotoa.
Tóbbok utzön Bon . .. MinDa \lni!inus PÜ"
pciI;, Kelomoa M~klót un,tin", t.lkC.~ Skul'.'b)·

C.. b •. T6bib A' OD, E.dG. KOI.lin. Som~'i
o.uö. lia. AnlO l. Jol... 8óla, Molnár J6...r
("~gbM az EPMSZ ÚJ k6nyv .... eI). ".n_
<It I'~., lFtaJ>C,aonlil). Cm.hi György (Er.
ótly ldodJkilták könyve'k ..

Pil, • SnM1· ....1cm illY"ttttli
dnc.kc II <lltgllUlel .. h'''I"Wval pov,kxu.mbt,
C ........k ""'sk..., b q , ..(lyn !lmoptidl
do ,... ÜtSak ncit •• hannn az EPM SZ ",,~ .
Dr.

Szollio~'
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Jöjjön el a Te országod

A~ ÓszövctMg szerint az éleI ritmusát lsten a

hetel! számban határozta meg, és minden hetedik
é"hét ut4n jubileum i év: jóbél év kö"ctkezik. A Ulr,-én)'l'k szeri nt így minden öh'enedik év az igauág
és a béke oromUnnepe. Ez az év arra adott alkalo
mat, hogy lU ember megtalálja a harmóniáI környe~lé\'el. mindenki esélyei kiegyenlit6djenek,
''lsnaálljon a társadalmi rend. Mindenki engedje
el az adoSMágokat, enge<lje stabadon a rab3zolgákat. Mindenki kapja vissza bi rtokát . mindenki tér.
jen vissza a e.saládjához, II haragosak békuJjenek
meg ebbe n az évben.
lsten á lla l rendel t ideje II jóbél év, hogy IlZ ember újra honositsa az ős; rendet .
.... visnafogad az 6s.i rend. I kikönyllkJök II sze·
les Cl!iI1ngokra." (Pilinszky)
Kell egy arm rendelt alkalom, hog)' mcgtalálja
IlZ embe!' a kuls6-bels6 bekét. A jóbél törv~nyc nerint teret kell biztositani Istennek mindenben, ezzel IS elismerni Isten mindenutt jelenvalódgát.
Jézu' ezt a - helyreállt - rendet nevette lsten országának. A jóbel é,· azon alapul, hogy Istené a
rold, Ö uabaditotta meg Izraelt, ezért az Ö neve a
szabadság redezete.
Jézus nem öh'enévente érkez6 uabadst\gTÓl beszél. hanem a bensö szabadság képcsségér61. Nem
is a tárl!adalmi rendet igyekszik helyreámtnni, ha·
nem az egyúttélés harmonikuuá tételét R bclsö
tiutaságunktól tes"ci mgga,·é. Nem kúlt6, hanem
személyes lelki bekéró1 beszél.
A lélektan 81.erint az ember tuk ugy alapozhatJa meg belsö egyensulyát, ha tisztázza önmaga relé
a dluwka l a.kJ vagyok én?, honnan jbttem?, hl)..á tartok?, hov' tartozom~ kénlésekre. Szük!éges
tisztán látni. mi hatott ránk: emberek , történelem
éli hitunk milyen lenyomata határozza meg öntudatunkat? ~hlyen a családunk. amelybe lZulett\lnk? Hogya n éljdk meg magyarságunkat? Ezeknek a kérdéseknek meg... áluzolása határozza meg
személyes hova ta rtozás unkat . De van egy e zek fe·
letti, ncmélyiségiinkbe legmélyebben Ilhetc tt hl)vata rtozá~unk, mely közös: Istenhez tartozá sunk.
Ez all1pozza meg, cz adja meg minden egyéb ki ncliun k, órökségunk, elhivatotwgunk igazi é rtékét !
Az onazonossag-tudatunkra úgy is tekinthetunk, mint egy fa é ... gyűn1ire. egymbra er6sö:doS
korokb61 áll. Személyes lelkiilimeretünkb61 kimdulva. a <;II81'dunk , szül6fóldunk. nemzetünk. de
mmdenekfeleu a meglelt lsten o ...zága - sltiálO-

san kirltizolódó gy(lrGk, melyek megh atároznak
bennlinket.
A nyár folyamán több unitárius egyházközségben is ünnepélyesen megemlékezunk a millenniumml. Többféleképpen ....szonyulunk a 2OOO-f!s év
misztérium ához. Van aki a lenulIázás technikájávai, nem kiván viSllzanélOl, igy a t,szta lap illuz,óját ,·'Iasztja. Van. aki a viuzalekintés során a
multban felejt i figyeimét. valamely múltbeli fájda·
lom me>gtorlás:iban látja a fe>loldás·feloldódás, az
ünneplés egyetlen módját.
Ige n, szándékosnn jel öltem meg e két szélsö!lé·
get. Hisz az ünnep megélési módjn árulkodik le>lki
készen16tdnkr6i, éretl$égunkró1. Ünnepelni tudá·
su nk eiOOk legfObb mércéje, az .id6höz~ való visw·
nyunk. És úgy énem mára különösen me>gn6tt a
szakadék a mult é. jÖ"6 között. mindez .... szont
igen meghatároua a ,jelenben~ \"aló létünk min6ségét. Arra gondolok e helyult. hogy 8.% általánas
jö,"Ökép egyre inkább már-már tudományos-fan·
taulikus regénybe iIIoS képzet. Még a jelen adotl·
ságait is ke"éssé "eszi figyelembe, és nmte teije!;Cn nélkulözi multunk hozom'nrát, a nagy történelmi rordu\ópontok tudatunkba peesételt értelmét.
i\lásfel61 hangosabbá dit azok hangja, akik II
,megbűnhödte már e ~ép a multat ...• 50k~zori ~m
legctésével, már·már mkább .megl;>o$szulja mllJd e
nép" gondolotát gerje~ztik magukban. mul~ba ragadt t~killtctüket nmte képtelenség a Jelenbe
'·onzaOl.
Vajon lélezik-e híd, mely megtalálja oz utal e
két szélsőség kózőlt. \'ajon me>gtalálhaló egy olyan
beszédstl1u~. amely mindannyiunk számára érthe-

OE'

Úgy érzem kétezer ll" eltelté"el is farizeusok
módjára te;;s~uk fel II kénlések.et. es !l0ha Jézus
..."asu elhangzik, mi most is k,forgatJuk &za'·alt.
Isten OTSZ'g:it magunk jeloljuk ki. az áhalunk udvözit6nek "élt helyen, id6ben.• hten or;;zága kl)zöttetek \"an!· _ felel. figyelmeztet Jézus. Azaz. az
á hoz való ,·iszollyulásotokuan. sxel!enll·lelk,
~~é:etekhez, a jö\"óhöz \"aló \"iszonyuláso;>IOkban. Egészen kitágCtva, II minden h't~z6re tekmt6
"aló fe lel6uégteljcs figyel~lct su~eh .Jézu$. mert
minden_,';szonyulhunk mm6ségen muhk .az. hogy
érzékelhet6,"t\, ajelenben megélhet6"~ \"áljék lsten
o;>TSzága.
.
2000~s é ... egy ilyen jub,lcun" él' lehcl&ségét
kí!lja. Értelme ellik akkor lehel. ha nem spórol·
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Juk meg a>; .önviugélati- stáció kÖ\'etel te áldoza·
tot. A személyes áldozat hitelesiti az únne pet.
E ~er évvel ezel6u István király megalapo~tll a
magyar ál lamiságol, II magyarság életét a kereu·
ténység talajába helyezte. Thlajdonképpen Európa
azál tal lett cllJször egységes, hogy a Ká rpát- me·
dence lakói is csatlakoztak e kultű rához. A kereszténység, az eva ngélium uelleme es a bel6le ki·
bontakozó uel'veződések, intézmények egyesítet·
ték el6azör Eu róp:! t, és e szövétnek nemcsak a kul·
tikus közösséget, de ne mzetek feletti Öüzefon6dást is jelentett.
Ma valami egészen más egyesiti vagy ink ább
egységesíti nemcsak Euró pát, hanem az egész vi·
lágot, aminek nem fljltétlen örü lünk. Mint ha már
nem az lsten gyermeke lenne az az ember, aki poli·
tikai vagy éppenséggel fogyasztói divatok hangján,
a fóld minden bugyrába eljuttatott j elszava kkal és
értéktelen tá rgyakkal egységesíti a világot. Hogy
mi Icu az, ami a jöv6ben öss zeköt ben nünket?
Nos, ez mindannyiunkon mlilik!
A millennium unneplése tehát uámvetés, meg'
tisztulás és szent elhatározások alk alma lehet egy·
szerre. Esély kinálása , hogy el· vagy visszatahll.
Junk (I helyes utra. A magyarság életfájára tekin·
tunk, mely történelmével mélye n e mIbe gyökere·
zik, melynek ágai az égbe nyúlnak. Thdatosítjuk
önmagu nkban annak hozadékát, hogy mit is jelent
szá munkra, hogy e fa Kárpát·medencébe ültetését
kO\'et6en a kereszténység nedűjét uívta magába.
Hogy ágai mely in1nyokba, milyen erosen nőttek.
Hogy miféle kártevo5k támadtá k meg eze réves éle·
te során, miféle korhadásnak tette ki az id6. Az

é letben~aradáara, gyümölcstermésre id6t ka.
punk, mmt ahogy a ga>;da i. id6t hagy a fUgefá.
nak , A terméketlenség az egyik oka II pusztulásra
íté ltetés nek. A magya r életfa többnör ia bebizo...
nyitotta, hogy képes túllépni mohát.okon he rderi
jÓ3latokon. Hogy történclmévcl, mGvénetével, tu.
domlinY03 eredményei vel a magyarúg gyümölcsei
tá pl á l~k a vi lág kul l~ rájál. Ik az életfa m!lsik
próbája al ka lmazkodm a~ "idGk járá séhoz". Azaz
mmden történelmi pillanatban felismeri a maga
helyét é, szerepet, hogy jól lássuk a fa mellett az
erd6t.
Egyházunk, mint (I>; egyetlen magyar fóldön
született reformáció korabe li felekezet szen'es ré.
sze a magyar életfának. Öntudatunk mélyen a
nemzeti ön tudatba gyökerezik. Mégis fontos kj.
hangsúlyoz nunk, a legf/ibb hovatartozásu nk: Isten
Orllzága!
A 2oo0·es él' mindazonáltal alkalmat adhat ar.

ra, hogy a szenlélyes számvetés legyen a közép.
pontja azoknak a koncentrikus köröknek, melyek.
nek ezeréves államiságunk, kétezer éves keresz.
t énységünk és transzcendentális létunk terc: az
örök hazánk, Isten országa egymást körülöleItI ré.
tegei. Ha a ~haza- fogalma s:zámunkra Isten gyer.
mekeinek otth onn lesz, ha jó kedvvel, optimizmus.
sal imádkozzuk, hogy: ,jöjjön el a Te orsz~godl', Uj.
ból és újból megnyerjük bels6 békénket! Es csak ez
II béke lehet az aln pjn az igazi ország, az igazi haza
megtalálására éa megőrzésére ,
Ámen!
!\1 Ók1Ófi';

Vári.Katalin

Szent István királyhoz

\

Ah hol vagy magyarok
Tündöklő csillagai
Ki voltál valaha
Ofuágunk istápja!

Kertésze e kertnek
István király vala:
Behomályosodott
Örvendetes napja,

Hol vagy Istvim király
Téged magyar kIvén.
Gyaszos öltözetben
Teelötted srrván.

Előtted

könyörgünk ,
Bus magyar fiaid,
Hozzéd fohászkodunk
Árva maradékid.

Rólad emlékezvén
Csordlilnak köflnyei,
Búval harmatoznak
SzomoriJ mezeI.

Tekints. IstvAn kiri'lly
Szomorú hazédra.
Fo«Iítsd szemeidet
Régi ors zágodra.

Lankadnak sziinlelen
Vitézlő karjai,
Nem szűnnek iszonyú
Sftástól szemei.

Reménység iink vagyon
Benned s Máriában,
Mint mag yar hazánknak
Hív királynéjában.

Virágos kert vala
HIres Pannónia.
Mely kertet öntözé
Hlven HUZ Mérie.

Még éltedben minket
Ennek ajánlonál.
És szent koronáddal
Egyiin feláldoztal.
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A történeti Jézus-kutatás (leg)újabb eredményei,
különös tekintettel Marcus J. Borg munkásságára/műveire
.Olyanny.ra mqfuolttu/o ""ir, 1$.JOfPIal, Iwgy JI~"" a <,,,11M Id rgydud. I~,. • .a. Mtf:y
lananünl ti ,. {tiMItt...". r>rrol. /tl)gy a ..."ddhzbu"lt ... •HM t,gllonfbb. bruó mohlolo
dlmi.oId-'<ioo" Jü", ntm mml" 001/6. ItirlJYOftlenrlt mrll, hanem mmt ""IM_ UtmRy'
Thomu Will;am Mnn!!On: . ThQ Thaching nf Je . .. ~· (Já" . tanItáu;)

J éz us kétfé le j clc nl Clc n köztudatban
A történeti Jézus iránti érdekl6désnek több oka
van. Ezek kötölt nem kis nu!rtékbcn jAtszik szere·
pet az 6 kulturális jd cn lősége, II halála óta eltelt,
dmult kétezer óv óta. NinC!! még egy olyan személy II nyugati civilizációban, aki nek ekkora jelenló.sége lelt "0Inn "alaha i •. Halála után néhány év.
tizeddel mondák keringtek I:sodás születé$ér61. Az
ctsli évszáza.d vége fehl II vallási hagyomány legmagasztosabb cimeivel dies6ítették, me ly szerint
6: lsten Fia, egy az Atyával , 6 II megtClltesü lt Ige,
az élet Kenyere, a világ Világossága, az ak,; mlljd
uj ra eljön mint világot megitéló Bíró és Ur. Igy
nem csoda, hogy néhány évszázadon belül ~U ru·
lelt annak a világnak. amely megfeszítette 6t.
~hndezek után tlibb mint ezer éve dominálja a
nyugati \ihlg kulturáját él ci\ilizációját, annak
vIIIláBát, művészetét, zenéjét, építészetét, gondolkrKIását, etikni normáit, SÓt sok esetben politikáját
1$. Naptárunk szerint elfogadtuk foletét mint a vi.
lág torténeimének felez6pontját. Igy Jézus anyu·
gatl tbrténelenlllek. és egyben mondhntjuk , hogy a
világtörténelemnek legfontoeabb aInkjn. Ezek
után nem véletlen, ha IIZ ember, pusztán kiváncsiságból, felteszi a kérdést: ,.I\lilyen volt ez II kimagasló ember. mint Wrténelmi személyiség? ~
Nekunk, kereuté nyek s dmára ennek a kérdésnek \'an egy plusz jelent6sége: Jézus nem csak egy·
szcrüen tlirténelmi alak, hanem központi és alap!·
tó uemél)isége \'allásunknak. Keresztények milli·
ói IlItenként Imá clják ót, é. látják benne Krisztust
és az Urat, mig mások Jézus követésónek lehet6ségórlil beszélnek. Ezek után nz , hogy milyen volt Jézus mint történelmi személy, nemcsak é rdekesnek,
dc fontosnak is tűnik, mert az, hogy milyen \'olt,
aclja meg a tartaimát a nnak, hogy mit jelent kövelni 6t Jézus nem kevesebbet, hanem többet jelent,
mint egyszerűen lI13nítványi élet egy példáját.
Annak elle nére, hogy J ózus neve ismer6se n
cseng fulunkbe, és an nak elJenére. hogy milyen
fontOl! 6 a kercutényi óletben, az, hogy milyen volt
m'nt lOrtónet' 5Zemély, egyáltalán nem köttudott
Bem a kultú ra, 8em pedig az egyház számára. Ehelyett azt, aki li volt, ós a mit ignzán jelen t(het) számunkra, beárnyékolja kót róla alkotott ké p: a.z
~gJ.k o 10nlqtek kipzel~'~t dominálJo, o másik pe.
drg a huszodik ~lázod Új '1l>$tClnlelltu mi i.slroláját
urolJO , Mindkét megjelenósc válallzt ad a. történeti
J ézussal szemben felmerül6 há rom alapvető kérdélll!re: .delll. ló.a (ki volt 61), uzcllcle (m i vol t taní-

6 UNITÁRIUS ÉLET

Jézu6 n é )l i megje lc nité6c
A Jézusról alkotott népi megjeleníté6 keres u ények és nem keresztények számára egyIIránt is·
mert: IlZ a Jézus, aki lsten, akinek az "olt a (ólja,
hogy meghaljon n világ bűneiért, Ilkinek Illete és
halála II~ örökélet reményét nyi tja meg. Ennek vá·
lasza a három kérdésre: cél és uzenet - tisztá k.
Mint sze nt fogantatású Fia Istennek , 6t a zért
küldtók a világba, hogy meghaljon a ke resztfán
mint lsten ÓB nz emberiség kinbtti megbék élés eszköze; míg üzenete abban áll. hogy fels zólftotta
hallgatóit arra, hogy higgyék igaznak azt, a mi t
mond saját magáról é$ szerepér/il a megvá ltásb:lIl.
Ez a kép róla, mint ahogy az mindann)iunk szá·
mára ismeretes, nagyon elterjedt. Az evanglll isták
kijelentik: "Józus a te bűneidórt hlllt meg!', a rra
utatva ezáltal, hacsak dióhéjban is, hogy ez vol t a
célja. A keresztény tanítás nagy része szó sze ri nt
értelmeti ezt a képet ; és nz, ahogy II minden napok ,
ban mebrtartja a ke reszténység nz egyhá zi unnepe·
ket, csak még jobbnn meger6síti ezt. K ar6c30Ily:
bölcs6kkel, pásztorokknl és angyalokka l. egy jászoll al , csillaggal és egy szűzzel, mind csodálatos
szúletésról beszó l, ami eleve felhi\ja má r a figyel ·
mct erre az isteni azemélyisógre, mig a hU5~oé, a
halál felett (Iratott győzelemre koncentrá L
Ennek (I tömegek á ltal ismert
múltban vannak n gyökerei ,
ségben. EIs6dleges fo rrása a
valószínűleg (I legkedveltebb és
evangéli umok között. Ebben ., .•
sabb szavakban
I

. É"

világ

...

ki·

~l.lál és

üzenet;!l: ,.1\lert !lgy azerette lsten e vilá.
goto hogy lit 6 egyuú lött fiát adta, hogy aki hin
6benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
(Jn3,1 6J
A népi kép II keresztény teológiai gondolkodá,
fejllH:Msében ui gyökerezik. tU egyház krédója feje.
ü ki ezt II feJI6dést. ru Apostoli krédó hirdeti, hogy
Jézus: ~Istcn egyszülött fia, II mi Urunk. nki fogant
szentlélekt61, szaletett Szűz Máriától, szenvedett
Poncius Pilátus alatt, kereutre fesziUetctt, meg'

halt ÓB eltemettetett: harmndllapra feltámadott,
felment a mennyekbe, ahonnan lesz majd eljövendő", hogy megítéljen eleveneket és holtakat,"
A középkor idején és egészen II modern korig Jézus képe mint isteni megment6, mint Úr uralta II
keresztény világot: hitben, gondolkodásban, mGvÓ.
$zewkben. Évszázadokon keresztű l a keresztények 5ZÓ szennt vették, hogy amit ez a kép mutat
igazán az, ami és aki Jézus volt mint történeti személy, Nem csoda tehát, hogy ez a kép ennyire mé·
lyen lO'0kerezik a keresztény képzeletben , és mindenben, ami a nyugati világ kultúr~át is jellemzi.
Keresztények és nem keresztények egyaránt osz·
toznak ezen; ami megkülönbözteti 6ket egymástól
az nem maga a kóp, hanem hogy elfoga<lják-e azt
igaznak vagy sem.

A nÓlli kóp összeomlása a bibliai iskohl
hatására
Kétségtelenúl a népi felfogás "zéles körben elfogadott. Am abban , ami JÓtuS történeti alakját illeti a népi kép nem ponto$. Tulajd~nképpen erősen
félre,·ezet6. Ett a konklúziót at Uj Testame ntum
írásainak aprólékos tanulmányozásából vonták le
az elmúlt két évszázadban; a legtöbb ezek közül
keresztény tudósoknak köszönhető". A tudósok kij..
rében el.s&lleges fontosságú a népi kép összeomlá.
sában az a tény, hogy éles ellentét van a J ános
evangéliumában található Jézus-portré és a többi
három evangéliumi portré (Márk, Máté és LukáCII )
kilzoU,
János szerint, amint att elóbb is megjegyeztük ,
~ézus. gyak r an éli .nyiltap benéli saját fenséges
l~cnlltásáról ó~ céljáról. Am a szinoptikus evangéhurnak egy teljesen különböző" képet adnak. Márk
szerint, akit még mindig a legtöbben a:t első" evangélistának tartanak, J ézus soha nem nyilatkoztat·
ta kl fenséges létét, és ez ne m képezte nyilvánoa
tanításának és beszédeinek témáját. Igazából Jézus és azok, akikkel találkozott, csak kéUlzer be.
széltek arról, hogy ki is 6 valÓjá bsn. I\lindkét eset
. :tuk korben történt és nem a nagy nyilvánosság
bevomlsával, és ami még figyelemreméltó ebben ,
h~ mmdkét ese~ szolgálatának a végén van meg.
emhtve. Mondhatjuk azt IB, hogy Márk evangéliumát elO' ~me8sianiutikus titok" uralja, annak ellenére , hogy M~k egyértelmúen hisz abban, hogy
Jé:>:us a Mesll1ás. De e:t titok marad Jézus egész
llzolgálata alatt. Rövide n; Márk evangéliumának
UZ4'onete nem a kmyilatkonatás a megváltásban.
Ilyen értelemben Jézus identitlisá nak és halálának nem voll megváltói célja. Ű nem nyi latkozou
meg ebben az értelemben.
Ammt ezt az alapvető el1e n ~lCt J ános és Márk
evangéhu ma köwu. észrevették egy hatolm ...
.vagy/vagy- előtt álltak II tudósok. A történeti J ézu. vagy kinyilatkoztatta isten. erede~ t és meg.

Irtpe,
volt a~,
akinek meg
igaz.
Ilyen értelemben János evangéliuma nem has:/.nálható mint információs forrás a történflti Jéz
kutatásá~ak lehető!IÓgeih~z. János evangélium~~
nak a célja nem a történeti Jézus leírása hanem a
feltáma~t, él6 Krisztus megtapa.sztal~a. JánO&
eva~géhuma _II keresztény tapasztalatból cred, ami
a husv.étot követő né~ány évtizedre teljcd. A Jézusróllsmert toTténet, tradició átformálód,k benne
a .f eltámadt KrieztUII korai rnegtapasztalásává , S
mmt ilyen: .Jánoa evangéliuma az flgyház mflgvál.
tozotl mflmÓriája.· CM. Borg).
. Saját tapasztalatukból ezek s keresztények úgy
Ismerték Jézust, mint a világ világosságát, aki kivezette őket a Bötétségb61, min t az élet kenyerot
mely u~llemi t~plá[ékot. ad, mint bor, melynek él:
tet6 ereje bennuk csörgedezett, és mint az út igu.
ság, mely egy új életre késztette 6Ket. Következés.
képpen János úgy raj:rolja meg Jézust mint aki
mindez: világosság, kenyér és bor, út
,gazság
I ~~en ~Igéje", mely testté lett. A figyelemre méltÓ
kIJelentések János evangéliumában eTÓteljes bizonyítékai az él6 Krisztus valóságának és egyénisé.
gének. Nem annyir a Jézus kinyilatkoztatása ez,
hanem inkább a korai húsvétot követ6, abból ered6
egyházi tapasztalat. János evangéliuma .eszmel
evangélium", amit már Alexandriai Kelemen is fel ·
ismert a második évszáud vége fel~, amikor arról
beszé l, hogy milyen fontos Krisztu. hatása a keres:ttények lelki életére,
Ami igaz Jánoa evangéliumára. általánosan igu
a népi képre is. Mindkettő a kélllibbi keresz tény
meggyóz6dés kivetítése, ami századokon keresztul
tartó Krisztus-ta pasztaláson alape.zik, és am;
visszavetít6dik a szolgálatra magára. A feltámadt,
élő" Krisztus igenis visel magán isteni jel!emWket,
mert egy az Atyával, 8 mint ilyen mindenuttjelen.
levő", mindenható és mindentudó. De ha ezek a kj·
jelentések igazak a feltámadt Krisztusra, nem igazak a lÖrt<!neti Jézusra. A tbrténeti Jézu' aln1l.ia
nem volt mindenutt jelen!evli, hanem mindig egy
bilonyos helyen volt. Názáretben pl. vagy útban
J er uzsálembe vagy pontOSJan JeruZSlIlemben,
vagy valahol ~4shoJ. Es nem volt mindent ~u~ó,
még akkor sem, ha a~ evangéliumok annak lS 111merik el.
Röviden: a történeti Jézusról alkotott k~p, mint
lste n , aki saját magát isteni me~áltónak látta,
akinek az volt a célja, hogy meghaljon II Vllág_ bú·
neiért, és akinek üzenete az volt, hogy ezt kmYllatkoztassa történetileg egyszerűen nem lehet IgaZ.
Sokkal i~kább egy összemosás, amit II korpj egy·
ház tett. Összemosás u egyháZ emMkében él t Jé·
zusról- a feltámadt Krisztussal aikoloU hluel.
Az ÖSJi.zemosáB tennénetes ~S jogO$. Ez történik
akkor, am,kor egy vallás. közb$Ség viuzlltekillt
alapítójá ra , annak fényében, am,t II kés6bb'ckben

ho
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elkép~el tek

(hittek) róla; és jOt,"Os obban, hogy azt !>enéli el, amit Krisz_
tus Jelen t o keresztányi életben, Mi
több ez a kép nevelte sok millió keresztény élelét évszázodokon ke~utul Án, an,enn)'lben egy tin tn képet keresun k
1\ történeti Jézusról , "kkor egy történelmi mőd
~ZCrl kell hasznlllnunk; tudntosan kell 8zét\'álnntnni 'IZ egyház kéll6bbi hitét" trlldiciótól, omely II
kora i keresztényegyluh dokumentumaiban ,,,ldl _
hn tó, Hn történuimi vá laszt akorun k orrO II kérdéHe, hogy milyen volt J ézus identitása, hogy mi
,'olt kuldetáse és úwnete, lIkkor félre kell tenni
azokala \'álnszokat, amelyeket a népi kép ad,
A don,ináns isko lai k é p Jézusról
A biblioi iskolán belul, amikor rájöttek arra,

hogy n népi kép Jézusról nem felel meg a történeti
képnek, akkor elkezd6dött o . törté neti Jézus-kutolás", Ha a történeti J ézus nem jelente tte ki önmllgáról. hogy 6' a Messiás é, Isten Fia, megváltó, akiMk meg kell halni a világ büneiért, ha nem ez \'olt
a céljn és nem ez ,'olt beszédeinek a tartolma , nkkor fel\'et6dik n kérdés: milyen \'olt 6, mi \'olt kuldutésc és üzenete? Annak elle nére, hogy n husznd,k száudi kut atás o \'á lllszok tömkelegét houa
erre a kérdésre , két olyan irányzat \'olt, amelyik
máig IS domináns ma radt.
A tór!illeti szkepticiznws megerősödése.
Elő'ször is volt egy nö"ekv6 szkepticizmus llUal

kapcsolatban, hogy egyálta]án vállIszt lehet-c lahUn, ezekre a kérdésekre. valami lyen fokú eset]egességekkel akár, Bizonyos pontig ez a szkepticizmus at evangéliumok eredetének mind alll~abb
kutallis.ából ered a (orma· élf kiadtilfi kritika réué-

rot
Az e századi tanulmányok világossá tették, hogy
nem csak János, de a szi noptikus evangéliumok is
,'\ssz;)(ukriizik a korai egyház tnpaszta]lItait és hitét. A (örmah ritika, a mely az els6 vi lágháború
ullin lett népszeru, azt a módot tanulmányozlrl,
ahogy a Jézusról szó]ó tradíció fonnálódott az alatt
a három·nég)' évtized a]aH. amíg szájró] száj ra
terjedt még mie]6tt leirásrn került. A szerkesztési
vag)' k!odfls! kntika, omely kulönöscn II második
\'Ílágháboru után fejl6dbtt nagyot, a Márk, Máté és
l.ukáts evangéliumát elemezte mint kül önálló dokumentumokat: gondosan hasonlitatta össze, hogy
egyik \'agy m.tsik, hogyan kezelte 3z egyes szövegeket. Helyesun kezeIve IIZ evang~liumoklll mint
olyan állításokat, amelyeket bizonyos írók, bizonyos közösségnek írtak, a kiad6si kritika arra irányitoIta a figyelemét, hogy mit akartak mondani
maguk (lZ euangelium·írok, és nem a törU!netre,
am, mögöttiJk van.
A forma· és a kiadási kritika együ tt még vil ágosabbá telte, hogy minden történet Jézusról és az 6
minden szava a kora i egyház .,szeme és keze· által
lett formálva. Azáltal, hogy tudatossá tette bennunk, hGgyan formálták az evangélium irói é, cl6ttuk azels6 ker.esztények, amikor még szájhagyomány utján ICl)edtek a történ tek, saját szükséglete,knek és célja;knak n'egfelel6en az anyago\. A
ferrna· és kiadási kritikl180k azt is tudatossá tett~k, m,lyen nehé:uégck rejlenek abban , ha az
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evangéliumi stöv~RCket használjuk informáciMor_
rásnak a történeti J ~zu8-kutatás.sal kapcsolatban.
A történelmi szkepticizmusra. amit 1\ szów:ogek
gGndos tanulmányozása gyújtott lángra olllJk~nt
hatQtt .a Jézus-képek sokasága. amelyek~t a tudósok ép' tettek rel . A viszonylagos tradicionális meg.
értéstól k~zdve, kere6zto,i l azokon, ugy mUlatják he
Jézust, mmt bten Fia, m,nt politikai forradalmár
mint az aki lI~n ll!\li. világvégét vá r. Ezek II po~
r~k, ,melyek n., mdegy,ke azt állítja, hogy egy objektiV torténelm, metódu! alapján készult, megcr6sí.
tették azt n tudatot, hQgy mi igazából egy:l.ltalán
nem sokat tudunk J ~zusról, és ezzel párhuzamo.
san azt, h~gy gyakQ~latilag Jézusról bármilyen
portré felé pLthet6, am,]yet csak ,"alaki ak ar. El6"vi.
gyázatos tudósok ezért lehet6\eg elkerulték a tórt.énel; Jézus. kuta~á$át, amiért a század kozepét
ugy. e~legcllk. mmt ,.kulatásmentes· periódust.
AmIt dIrekt m6don tudhatunk, jelentették ki IIZ
nz, amit J6zus kijeluntett II kerYllmában.' (A
kerygma görög e redetű szó, lImi prédikációt jelent
B .mint ilye~ lC(;hnikai kifejezéssé lett, nmely ~
husvét utám értelmezése volt a jézusi tanitásnak.
F61eg a nnak a kihangsu]yozására használták
hogy ;gazoiják: az evangéliumok kerygmallkulf ér:
te]mezésúek és nem tórténetiek. A \ud(lsok állitották a lehetetlenségét és a le<:hnikai nukségtelenségét annak, hogy n ke rygmán tul lehet látni, )
Minden próbálkozás, hogy a kerygmll mögé betekintést nyerjünk uubjekti\' spckulációhoz vezet.
Thhát a z, hogy Jézusról történeti információt sze·
rezzünk áthidalhnlatlnnul nehéz é8 too]ógiai1&g irreleváns.
Jézus, mml uzkatologikus pro(ila
Ennek a - történeti szempontból- erosen ukeptikus hangulatnak "olt egy érdekessége, abban a
kevésben, ami tudhntó, és ami nem tudható Jézusról. A Jézus-portrék kiJlönbOző's6ge ellenére, a fő
irá nyzatú iskolán be]úl, volt egy figyelemre méltó
konszenzus. Enn ek feltétele, hogy II három kérdésre _ Jézus iduntitásll, üzenete és kuldetése - adolt
válaszok ösuegez,"e tartalmaznak cgy Jézus·képet, amit az elmult hatvan évben a legtöbb tudós
biztosnak fagadottel.
Azt, hogy Jézus gondolta-e magáról. hogy "an
egy speciáli~ identitás."I, miszerint 6 o Messi ás. Is·
ten Fia stb. _ nem tudhatjuk a dokumentumok
fentebb már emlite tt jellege müm. Amikor ilyen
jellegii kijelentéseket t(\lálunk nz e.,(\ngéliumok·
ban. az clövigyázlltO!! történész meg keH kérd6jelezze ezeket, mint a \'Íssznvetitések olyan fajtáit.
amelyek J ézus-k!S\"et6k t61 erednek, és a husvét
utáni idösz.akból tekintenek ,'Íssza a már megtctt
jézusi szolgá]at pcrióduM rll. Lehetnek ezek. teol6·
giailag igazak, de nem kell úgy értclmezm 6kct,
mint történelmileg ponto!! kijelentéseket. olyanokként amelyek Jézus szolgálati ideje alatt hang%ottak el. Azt. hogy mit gondolt Jézus saját magáró]
és céljáról. azl az üzenetéböl kelt kikövetkeztetnü nk és nem azokból II kijelentéSCkb61, ame lyekben a:.rol beszél, hogy ki 6.
A kOlluellzus nerin t Jézus üzenetének és kuldetésének egy ilyenfajta vizsgálatából pzt télel~zhet
jük fel, hogy eS2katologiku~ próféta "olt Mml az
köztudott IIZ f:ukatológ,a az a 1~lób'llll 6.gtwIt.
amely az ,.id6k ,-égezetével' foglalkozik , a ,.. hig vé-

téneti képpel. II kü lönböző" ueminá '
numokbnn tllnu l6 diákok még két 't'colÍ1f\!n!
dolgot tanultuk meg J ézusrot DZ el,
.
m ult néhány " vtized 81ntL Az el.4
lMii~d'J
ht ! hogy nMIl n~'obb eí!)'én ig6g. egy. olynn prór~ hogy nem t udh 8tnak lOkIIt ro1 8'
n~int történeti nc;mélyr6l , a mllsi k ' az, hogy nm,t
III. Ilki" ,'élt ,,16t! Jön d. 11 11 1\1.1 m omljuk, holp' J é''>Izont t udnak , Jelentéktelen 8Z egy ház életére
lI:\L~ eukntolOJgl ku8 próféta v<)h . akkor ez IIzI Je lenII. hogy 6 fl ,-(ofC prMétá,Jl\nak hitte magnt. a nna k , né z"e ,
ak i huuel' II .-illltt ,-égól . (1)'111. 11m; még ujé t éleKII\'etkezésképpen , megnllapft hlltó: a f6 egyhá zi
tében Ix!kb\'elkcz,k, (I" cz«n 1\ f.zllkségt'sségét an- "onnll\l képvisel6 pnpok kö~tt gyakran "nn egy
nak. hOg)' meg kell tém, még Illlcl6t! Iul kéll6len- furcsa haUga tálarTÓl. hogy milyen \'(ll l J hul mint
ne. Es ,lI'lm értelemben 1'1. ,'olt uzenetének éil ku l- történet i Izemély. Amikor 8 pnpil(ig f6\'(lna I6nak
dNésl'nék II lényegI'.
tllgjai prédikálnak, 8rra törekednek, hogy a
kerygm8t emCcijék ki, a korai egyház ilzeTK!=tét J éEt. a konucnll:Ul!03 kép Jézusról. mln t es:r.k at ol6.,'ikul prófétáról, IIzon II bi1.t~ kijclent6i1cn a lapul. zus':Ó1 ~!l ne m Jézust mag1l t. Nem caoda, hogy a
hogy Jézus s.IIJá,l ulcnl'tónck középpontjában lsten népi k ep megmaradt en nyore domi nállInak. Amit
Orsclgn "olt Igy Irja le Már k Jézus kú ldetéslÍt tudni lehet n em egy tön éneti Up, amelyet van.
enmg<'liumának kezdetén, amikor ennek cg)' cl6- nak, akik elhi5lnek és "an nak, 8kik nem. VéSUl18
();;gzegzését Ild,tll ' vBetelt IlZ id6, éa elkbzehtett már a h Ullzadik szatadi t udósok két f6 irá nYZ.ll.ta _ történeti szkepticizmus és !lZ ellkawlogiku8 hangIlZ lsten Ol'lOZÁgIl; térjetek meg és higgyetek at
sU!Y - II történeti Jhust ugy tűnik lényegtelenné
l"'8ngéliumb:III.~ (Mk, 15.)
.u I"szklltológiai é ndmeté. Jézusról h lsten tet ték. Létezik egy olynn - ut\le8 korben elfogadott
O rnágfil'Ól A Schweltzen61 0875-1965) ered még _ benyomás, hogy ozt, ki \'olt a történeti Jézus,
nem csak nehéz megtudni, honem ról~lcgc8 ia.
aszázlld elcjér6l SchweItzer 191O·ben Irt ",\ törtéMert semmiféle tcológiai kö"etkezménye sincs,
neti Jézus kutllt lba" cimü mu nkl\iában felhívta a
fig)'elmet az un krl~l$ demen/umm. nmely ke resz- omi azt jelenti, hogy semmi jelento5séggel nem bír
tuI.kasul átsz<ivi ll .. e"llngéliumnknt, at lsten Or- a mni ember . á máro, akár egyhhba n él6 atemély
uága eljö\'etelér6l szóló kiJelentésekre meg nz az illetó", 8ká r nem, Schweitze,r annyira világosan
megmondt a, és legtöbben az Uj Thstamentumi is. Ember Fia v kérdésére, II ki II fóldi történe lemnek II
kola képvisel6i kbzlll nlnp\'etócn egyetértenek: 8
\'egét fogjll hozni. Schweitzer ugy érvelt, hogy Jétört éneti J ézuslényegtekn.
zus alt ,'árIa, hog:.' ezek nll események közvetlen a
jt>"6bcn fOj,.'1lllk bekt>"etkez.ni, ismeretes ilyen érteVa n "alami igazság ebben n hozzáállásban. A
lemben a z 6 konzekvens-következetes eszkato- történeti Jézus ismerete nem alapuet6. Keren·
ténynek lenm nem fel tételez egy aprolékOll tbné·
16gulja_
nelmi információt. Keresztények gene ráció; - akik
Annak ellenére, hOi)' Schweitzer munk!ijll II ma·
ga Idejeben nllgy szenzáciÓt keltetl, ~rtclme"U!se 8Z e\'angéliumi képeket szó szerint értelmezték.
mint t ört éneti felsorolást - éltek helytelCcn torténeJézus mmt eukatológiku. proféta - fokozlItosan
kozos elfogadást nyen II tudósok kbrében. BiZ9" ti elké pzeléssel Jézusról anélkúl, hogy ez hnüket
nyos re8zleteket lebont\"a róla, ez lett II német Uj sértette ,·olna. A keresztényst'g ell6dlese8en nem
1'I';;\amentunn Iskola domináns képe Jé:tusról. abból ali, hogy a történeti Jézusról helyeI elképzeamelyet elfogadotlaz uwk·amerikai iskolák n!lgy lésünk legyen, banem abból. hogy knpcsolatunk le",sze I~. A tudósok elismerték, hogy Jézul a jelen- gyen nz él6, életunkre te'"ékellyen hntó Jé:r.USSIII.
ben és nem ('Silk a jtw6bcn bt-szélt lsten Ol"5zAgáÉs mégis B történeti J ézus nem jelentéktelen a
ról, ám a kbzelg6' jo,'6beh OI"lIzAgot to"ábbro is keresztény h it szempontjPból. m~ akkor sem, ha
hangsulyozták. JélUI képe. mlllt Ilzé, aki 8 'ilág a történeti t udás nem nlap\"et6, Régi trodíciÓ a ka,
"égét hirdette és 6urgelle II bűnok megbánáslit. tolikus eg)'házban, hogy 1;1 .s&"ell/d' Ilete rp;/6, tehát
oo\'el6 és informlltÍ\' hat.iunl \'an a kerelzténYl
megmaradt
Kulbnllsen Jelent&! II konszenzus szempontjából é letre , Legll lább ebból (l szempon t ból. a törtt'nctl
H(\IIB Kung teológulI tanulmánya. Legnag)'obb si, Jézusnak fig)'Cclemre mél tón!>k kelt(ene) len me.
Thr meszetesen az, hogy 6 milyen \"ol t, mmt tortl!-:
kernek on'end6 munktlja - Kereszténynek lenni középpont,Jában "ali egy hru;uu rész II történeti J é- neti személy onnyiro fon tos, mlll t mono:ljuk A~ISI
Fe renc. Gnndhi vagy Dietnch Bonho{f('rtI. Elén .IS
t.u.;;ról, amel)' 8 hlltsd.z oldnlu munka felél képea tbrté net i J ézus_kuta tás kérdésc annak h8rnlmdlk
n, Ez annáillI kAbb blZOn)1tja (l konszenlust, mi,'ciII Ku ns nem tartoJik !IJ UJ Testamentu m t u- knTSzakában is én'ényes és figyelem re méltó.
dósm kö:r.é, 6 ug}'nnil IIzisztemntikus trológus, és
Káunn; J óu"t
tanul mánya Ilzon alnpnik , hogy megé rtette II kon·
(Az el60dtis t/hangzol/ 1 999'lo~",mbfribfn. Ko·
szenzust, nmi at. Uj Thst nment um k utat ói kllzöt\,
IOls"óroll a Tholdgin i KOI'{"'t'"I'nl;ltill.)
lét r~bll_ VégJgfu t II ten eken, megHbdeli Rzok nl
mélyreh lltÓ bNeku lIésekkel. ero:leljell kifejezésekkel. nmeIyek clknpnnk egy kksit Il Z evnngéli umok
szem'edMyéból, és Ott Vlln J t\ZU$ k ~ P'l , nmint \'á rjll
I ,·,h\.g'.. égét , még .!\Ját Jl('ne rációjának a vi lágá,
ba.n
J ézus képe, mlllt t$lklltologikuB pr6f~táé, hatast
gyakorolt a z egyhhl életre, el.t&orban II ne\'elt\sben, amit a papilá/t kopott. Amellett , hogy megta·
nu ltá k , hogy 8 népi kép Jézu.s.r61 nem Il l onos a tórg.!vel . 111. uto lsó ,Ióle ttIl I b lll. örök kirá l)'$I\gglll.
V/ln "~n,, b'U" I,)', IÓk IIrm, holO' néh ány u id6 IrRd/elŐ ~~Crln t röviddel " Jéz us i 'dlf e1 61t "l(il'll 11I Hllk
egy ily.m próf.lt dt, nunl !lm. lyen Móze. volt. dc le-
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A! 1996 óta évente megre ndezett konferencia a z
orsZllg és 1\ nemzet felemelked<'!sét szolgáló tanácskozások rangos fóruma lett. A IV.•Mag)'arország
2000" konferencia - amelyet eg)'házi, média és oktatási kérdésekkel foglalkozó el6kon fenmciák elo5ztek meg _ három szekcióban tekintette át nemzetpohtlkal szempontból az ÖS$!magyarság el6tt á lló
kihi..:ilIokat.
A "Nem:teti kultúra a globalizáeiá vi lágába n· efmú 8zekciá a kulturális globalitáció kihívásai val
foglal kozott, a "Nemzetpolitikai kilátásaink és a
diaszp6rajövc'lje" dmü szekció felad ata olyan nemzetpoli tik.:1i stra tégia megfogalmazása volt, me ly
egységben látja a teljes magyar nemzetet, míg a
•Magyar gazdaság Európában - Magyar gazdaság
Ke let-Kö zép- Európá ban" cimű 5z() kció azon régiók
fej l6dését viugá lta, ahol határon túli magya rok élnek.
20011 május 19-én megtartott nyitó el(íadásában
Orbá n Vi k tor miniszterelnök ú r többek között
ezeket mondta:
"Talán mi magyarok gondolhatjuk azt is, hogy
számunkra a 20. század, a vereségekkel teli huszadik század 1990-ben ért véget, és az új uázad,
II nekúnk taJán az új évezred is akkor megkezd6dött. Ha mindezt a nemzedékek szempontjából
szemléljük, tisztelt hölgyeim és u raim, akkor úgy
is fogaJmazhatunk, hogy a dédszüleink élete rám()nt arra. hogy megpróbálták az orstágveutt'is
után megalkotni az életképes ma gya r álla mot. A
nag)'8zilleink nemu:dékének az volt a hivatása,
hog)' a második világháború után, reménytelen
helyzetb61 megkíséreljék újjáépíteni az országot. A
uilleinknek al: volt a hivatása, hogy teljesen reménytelen helyzetben, reménytelenül 8 teki ntetben, hogy még 3.2. 6 életükben véget é r-e majd a
megszállás és az elnyomatás, nos, al: volt a hivatá·
luk, hogy ebben a reménytelen helyzetben az országot megta~ák a ki tudja mikor bekövetk ező"
jobb Idö"kre. Es a ma élő" gene ráci6nak pedig az
adatolt meg, hogy kihasználva a kedvezo5 világtörténelmi széljárást, a z összeomló szovjet birodalom
lehu1l6 gerendái alól megpróbá lj uk kimente ni Magyarországot , SÓt, ne csak kimentsük, hanem talp_
ra áHlt.&u k h a ztán meg is er6$ft.&ük. S úgy ~rZ(!m,
hogy ~ekUnk már megada tott az, hog)' 1\ kenye_
runk Javát egy szaba d, biztonságos és gyara podó
M agyarO~6zág polgára ik~n t ehetjük meg. S h a
mInden Jól megy, a kkor gye rmekeinknek ped ig
mega datik az, amit taMn Szekfű fogal mazotl vala 10 UN ITÁRIUS ÉLET

hof9' úlp'. hogy végre nem II történelem formálja
mllJd a Jellemünket, hanem ajellemil nk a törté nelmet·. Miniszterelnök úr a továbbIakban igy folytatta:
•...Ezek ulán hadd mOn<\jak néhány sZÓt a kor·
má':!y regionális nemzetstratégiájáról. Ha megen·
gedlk mell6zném au a v,tál, hogy létezik-e még a
modern világba n olyan, hogy nemzet. Érvclh helyett segib égül hivnám Lesze k Kols kovszk it és
tlll e idézném a21 a gondol(ltot , me lyre ~pü l a kor.
,;,á ny nemzctstratél,'Íája. Igy ir: . A nemzet, Cl!akugy, mint az egyén, o. terméuet mű ve. Nem emberi
akarat, va gy e lképz()lés uülem~nye, nem is érzi
szükségét, hogy lajá t létét megindokolja, van,
mert van. S hogy létezik elegend... jogcim arra,
hogy létezzék.• Ha teh át magyar nemu:t van és a
magyar nemzet tagjai n()m egy állam határain belül élnek, akkor egy kormánynak, amelyet úgy hlvnak, hogy a Magyar Köztársaság kormánya , III a
kötelessége, hogy I\jra egyesitse a magyarokat, figyelembe véve 8 vi lágpolitikai realitásokat, vagyis
hatá rmódositások né/kú./! Ujraegyesfté$t uégezzen
el .•
"... Végezetül summál:nám a mondandómat .
EI6ször is szllgezzük le, hog)' nem volt igazunk,
amikor hitetlenkedve hallgattuk Antall József miniszterclnBk úr 1990·OOn elmondott egyik parlamen ti besU'idjét, a hitetl()nség talán er&; szó,
mondjuk úgy, hogy kétkedve hallgattuk, amikor
azt mondta, ta lán Klébel sberg Kunótól idézve,
hogy egészséges nemzetek, mint a visszanyesett
fa, a katasztrófák után kétszeres erovel fejl6dnek.
Ez 3.2. állítás az elmúlt évek fényében és az el6ttünk álló lehet6ségek fényében igaznak bizonyult.
Ugyanakkor az is igaz, hogy a reménység azjó reggeli de rossz vaClOra. Ideje tehát, hogy túljussunk
az összehúz.6dzkodás tíz esztendején, és ..égre
megindítsuk a nagy fejlentési programokat. És a~
is igaz, hogy Öllszefogás nólkul nem jutunk előre.
Egy ujjal még eg)' kavicsot sem lehet felemelni. Az
tehát az én tiszteletteljes javaslatom, hogy a céll;lk·
ban és a z irányokba n legyünk hajlithatatlanok, lll'
gyünk állhatatosak, az együttműködés keresésébe n pedig legyünk nyitonak és megért.6ek.·
A minisztereln ök úr nyitó el6adása után rengeteg értékes eJ6adást hallgathattunk a kétnapos
konfere ncián, melyek kllzül megemlite~ém: TŐK és
László református püspök, a Románoai Magyar
Demolcrnta Szövetség tiuteletbeli elnöke, O'svá th
György az Európa Bizottság tiszteletbeli igaz·
gatója, 'Matolcs i Gy ö r gy gazdasági miniszter,
Csák y Pál, Szlovákia miniszterelnÖk·helyettese,
Torgy á n Józs e f fijl d mű ..()lésügyi és vidékfejlesz.
tési miniszter, Ha bs burg Ott ó, a Páneurópai
Un ió el nöke, Dá vid Ibo ly u igazságiigymi niszter.
Opla tka An d rás , a Neue Zürehe r Zcl tung szukesztője, Bugár Dé la, a Szlo\'ák Parlame nt a lel.
nöke Borbá nd i Gyu la író, lorténész, szerkeszt6,
St u';'pf Istvá n, a J\l in illZterel nöki Hh:atal.t ~'ezet6
miniszte r, Poko rni Zol tá n oktatás, mmlSZter,
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lU arkó Bé la. Il Románia; Magya r Demok rata Szö'-ctség elnöke, Laurc r Ed i t. a Magyar_Amerikai
koalíció elnöke, Gyarma th y György zurichi mOegyeuml profe"zor, Ko vács M i k ló' ukrajnai
parlamenti ké pvisel6 c[6adbát é8 végú l lUarlony i
János kOhigyminiszter :tárobeszédét.
Stumpf István kancelláriaminis!ter megemlítette hazánk adósságállományát, éa a:u, hogy a fc ldolgozóipar olyan nem:tetköz; vállalatok tulajdo.
nában áll, a melyek éves bevétele meghaladja Magyarország nemzeti jövedelmét , Rámutatott, hogy
II multinacionális cégek hatása II tömegtájékoztatásra i. jelc nt6s. Ez sze rinte nem csak poli tikailag
befolyásolja az embereket. h is zen II ti:tené'"esek
korében II magas kultura helyét II uínvonaltalan
kommers% vcsti át. Mint mondotta, fennáll II dilemma, hogy amig II közte rheket nem, vagy alig vi.
se lő" ncmtctköti vállalatok nárnyalnllk, addig a t
adó· és járulékfitetó" magya r cégek fennmaradásu ·
kért kutdenek.

,
~udásalapú

vetetlíje
értékes,
útra a fiatalomásodik fia·
tudjon továbbtanul·

uennt
_pi acképes·
kat. Célunk
tal egyetemen, vagy fői skolán
m.
Martonyi J ános külügymin inter köszönetét fe·
Jezte ki az osszmagyar!lág iránl. Köuöne t illeti a
határon túliakat , amiért közösségként magyarok
tudtak maradni, a magyarországi aka t az előző tíz
év fáradozása,ért és nehé%8égeiért, a nyuga ti akat
pedig azért, mert a nehéz évtizedekben 6nzték a
nemzet szentségeit.
Markó Béla, az Ri\IDSZ el nóke óvott attól az el·
képzeléstól, hogy a határon túli magyarokkal pótolják a magya rság népességfogyását. Megálla pí·
totta, hogy a gazdasági fejlő"désben éli at integráci·
óban elöl járó Magyarol"llzágnak igen nagy az els zi·
vÓhatáSll.
Tőkés László református püspök, az RMDSZ
tiszte letbeli elnöke szerint: Romániában továbbra
's folyik Erdély pusztulása, és az elrománositó p0litikának js cs ak a formája változott meg. Nehe!·
ményezte, hogy mind a h ouászólások, mind a zá·
TÓnyil atkozat túlzottan optim ista módon közelítet-ték meg II magyar kisebbség részvéte lét a szlovák
illetve román kormányban.
A konferencia egyhang(Lla g zárónyilatkozatol
fogadott cl, mely többek között hangsúlyozza:
_ KiemeIt jelentőséget tulajdonitunk azon kez·
deményezésnek, amely a Magyaronzággal szom·
szédO$ államokban élő" magyarokat megillető" mol·
gya rorszAg. Jogállásnll ~z616 törvé ny megalkotásá·
ra ir ányul;
_ A viL ág magyarságának megjelent ké pvisel6i t\86zha ngban Magyarol1lzág fel$l6"afiégviselésével

é, kötel.e zettlégvállaláBával a határon túl él6" ma.
gyarok 'ránt - e~~té~ttck abban, hogy az anya.
Ol"llZág. nemzetköz" ~szonylatban k iemelked6 in.
tegráa69 ered~énye, törté:n.elmí lehetö"aéget kinál.
nak az cunIp" és nemzeti LIltcgráció párhuzamOII
megvalósilá.8á ra;
- A tanácskozás résztvevlii - a hazai, a kömyező"
O!",zágokban é, szórván.yokban él6" magyanág kép""
VJ!leletében , a harmadik évezred küszöbén " az
eze reves államiság évében OlI5zn(!mzetl o;élokat
s:wlgáló tájékoztat6jukon megelégedésscl álJapíl.ják meg, hogy az anyaország által folyta!.Ott kövel.kezetes nemzetpoli tika me"felel6" alapot képez a
határon tú l éIG" magya r kÓW&ségek nemzeti kotő
désének fen nt.art.á.sához, nemzetközi hátteret és
támaszt biztosit kisebbségi jogaik érvényesitéfié.
hez·,
- A Magya rországgal lJZomuédos oruágokban
é l6 magy arság képviscl6i nagy jel(!nt6séget tulajdonítanak a n(!mteti identitás és a nemzeti sajá.
tosságok határon túli meg6rzéséhez szükséges fel.
tételek folyamatos biztosításának. Meggy6z6dé·
silk, hogy a nemzeti kultúra megőrzése, az anya·
nyelvi oktatás lehet6ségének biztosítása és a gaz·
da&ági felemelkedés a nemz(! ti identitás meg6rzé·
sé nek elengedh(!tetlen fell.ételei min d a IÖmbben,
mind a s zórványban éiG" magyarság uámára;
- A tanáCllkozás résztvev6i egyetértettek abban ,
hogy a gazdaSági globalizáción túl a kulturális
globalizácíó kérdéseire is figyelmet ken fordítani a
nemzeti kultura sajátos értékeinek meg6rzése és
fejlesztése so rán, továbbá, hogy a világ magyarsá·
ga közremüködésével kell és érdemes keresni an·
nak módját, hogy a kulturális globalitácíó el6nytelen hatása it elkerülve, el6nyös elemeit vinont fel·
h asználva folyta tódjék a kulturális értékteremtés
és a magyar kulturális értékek megörzése;
_ A2 anyaország képvisel6i kérik a határon túli
magyarság megjelent képvisel6it, hogy lehet6ségcikhez mérten járuljanak hozzá a ked"ez6 Magyar·
ol"llzág·kép er6sftéséhez. Bízva az összmagyar tu·
dományos teljesft6képe.sségben, hang1lúlyozv~ a
tudomány tá mogatásának szúkségességét, kénk a
tudomány képvisel6it, hogy járuljanak hozzá a
nemzeti célok elérésének mega lapozásáboz;
_ A ta nácskozás rész tv ev6i egyetértettek abban,
hogy az egyház kulönleg~s, mássa ~ nem p6t~lh3tó
sze repet töl t be 3 nemzet ,denutásanak, kulturájá·
nak , anyanyelvi értékeinek megőrzésében és ápolásába n;
_ A IV. i\ lagyarország 2000 kon ferencia re~t,·e·
v6i meger6$ftik elkötelezett ségüket az érdem, ma·
gyar- magy!" pá rbeszéd fen nta rtása, az ÖBs~nem·
zeti célok érdekében vég"ZCndó köZÖS munkA mel·
lett.
A konferenciá n az Erdélyi Unitáriu s Egyházat
Dr. S zabó Árpád unitáriu5 puspök, a Magyaror·
5zági Unitárius Egyházat Dr. Mu ....·a y Sá mue l
f6"gondn<>k és ILlulírott kép,·iseLték.
Rázmá ny C .... bB
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vette a tordai romá n 8zinház el~mokában és a
dili on zággy1lJ és törtáne lm i határozatát, ~ lelki.&-- római katolikus plébáni án megTe ndezett áll ó fogamereti és vaU ásszabad.$ág törványánek kimondá· dás.
sát valamint a z Un itárius Egyház megalak ulásá·
Ugyanazon na p IS.30-tól az unitári us egyház
nak 432-ik évfordulóját ünnepeltü k Throán és Kt>- dís ztermében megkezd6dött a tudományos üléslozsváron a millenn ium á,-ében 2000. június 2-3. szak, melyet Dr. Szabó Árpád unitárius püspök
napja in. A Magyarorazági Unitárius Egyháza~ nyitott meg. Az ülésszakon előa dást tartott Dr.
ezen unnepségeken Rkmány Csab a lelkész ~ Be nkő Samu, az E rdélyi Múzeum Egylet elnöke,
Or. Szlankóczy Zoltán képviselték. ~ Ne mzet . Dr. Baláu ~Hb ály egyetemi tan ár, továbbá Ko·
Kulturális Örökség Minisztériu ma képViseletében v á cs Sand o r teológiatanár és Mo ln ár Lehel leaz ünnepségeken rász~ vett_ Dr. Egyed. ~~d.it főta véltá ros.
nácsos és Sepsi Kovacs Eva. 2000. Jumus 2-án,
19 órától a bel vá rosi unitárius templomban zepénteken délelőtt II órától a .t orda i. romai katoli - nés áhitato n vettünk részt, mely alkalommal áhíkus templomban ökumenikus Istentisztel ettel k~ tatot mon dott Bálin t B. F e renc Kolozsvár·belvádódötl az iinnepségso roz.at, melyet Fazekas Fe- rosi lelkés z, kö zremüködött a Concordia oonósrn!·
renc előfohásza, majd két teológus, Orbán Erika gyes, Dr. Ková cs László Attila orgonaművész,
ás Jakabh á zi Béla bibliaol vasása nyitott meg. Ruha Is tvan hegedűmüvész, Botár Edi t orgona·
Ezt követően II jelen levő egyházak képviseletében müvészn ő, továbbá Albe r t Júlia s zínművészn6 és
megkeu:l6dött az ökumeniku ~ istentiszte let, me- az Unitárius Koll~gium élU?kkQ.rQ..
J)"en felszó laltak: Dr. Szabó Arpád, az u nitárius
2000. június 3-án, szombaton de. 11 órától a belegy ház puspöke, Dr. C si ba Káhnan, ez erdtlyi re- városi templomban ünnepi istentiszteleten vetform átus egyhá zkerillet püspöke, Mózes Arpá d , tii nk részt , melye n az egyházi szolgálatot Dr. Re zi
a zsinatpresbiteri magyar evangélik us egybáz Ele k egyházi fOJ~gyz6 tartotta. Isten tisztelet után
püspöke, e s üri Is tván, a királyhág6me lléki refor- Dr. Kisgyörgy Arpád tOgondnok üdvözölte az ünmátus egyházkerület generáliS di rektora és "égül
rie plő gyúlekezeiet, majd a Nemzeti Kulturális
Tempfl i József, a ró mai katolikus püspöki kar el- Orökség Minisztériumának kiküldötte, Dr. Egyed
nöke.
Judi t főtanácsos tolmácsolta saját gondolatait,
Minden fe lszólalás között egyházi énekeket és majd felolvasta Dr . S emjén Zsolt helyettes álkorálokat adott elő II Kolozsvári Unitárius Kollégi- lamtitkár üdvözl6 beszédét, aki kifejezte sajnálaum énekka ra.
tát, hogy nem tud a rendezvényen !-észt venni, de
A világiak üd\"ödetének sorát Balogh F erenc, szívb6l üdvözli a nagyszeru rendez"ény házigazdáaz uni tárius egyház lOgondnoka nyitotta meg. Or · it és részt"evmt, akik ez alkalommal is bizonysá·
ban Viktor, II Magyar Köztársaság min isztereIni). got tesznek, hogy fontos számukra az el6d.ök emléke üdvözlö" le"elét fe]()lvasta Andrássy György kének tiszteletben tartása.
A Magyarországi Unitárius Egyház részéről
egyházi ta nácsos a rendezvény főszervezöje. A H a táron Túli Magyarok Hivat alá na k részéről iid"öd6 Ráz m á n y Csaba lelkész köswntötte a millenniumi rendezvény szervezolt, és tolmácsolta egyháza
beszédet mondott B á tho ry Ján os elnökhelyettes,
Kolozs megye pre fektusa Bogdan Cergiza n , Ta- üdvözletét ésjókívánságaitaz alábbiak szerint:
k á c s Csaba, az RMDSz ügyvezető elnöke,
A Magyarországi Unitárius Egyház hi"einek,
Patrubán y Mikl ós, a Magyarok Világszövetség· B e n c ze Márton
..
úrnak, továbbá Dr.
ének elnöke. Végezetül Andrássy György ta nácsos Murvay Sámuel
Is t ván f6gondnokokfeloh'a.sta Ne m eskürty Is tvá n magyar millenni - nak tiszteletteljes és szívből fakadó iidvözletét
umi kormánybiztos üd"özl6Ievelét.
hoztuk e szent helyre, a vallásszabadság törvényéEz után következett a torda i te mplomban elhe- nek kihirdetése és egyházunk megalakul ásának
lyezett emléktábla felavatása, melyet Dr. Szabó millenniumi emlékünnepsége alkalmából.
Arpád, az unitárius egyhá z püspöke végzett az
!\l i az anyaországba n él6 unitáriusok, mindent
egyház elöljáróinak társaságában_ Az emléktábla me~szilnk annak érdekében, hogy 6seinkt.o5l öróhárom nyeh'en, magyarul. románul és angolu l hir- költ drá ga vallásun kat megtartsuk azoknak szivédeti a vallásszabadság törvényének jelenWségét.
be n és lelk ében. akik ragaszkodnak a hagyományokhoz, ak ik va lamikor esküvel fogadták meg,
Az emléktábla magyar szövege:
hogy unitárius egyházukhoz halálukig hűek ma. MILLENIU M 2000
radnak. Sajnos sok a n, nagyon sokan vannak olya·
AZ 1568. ÉVI ERD ÉLYI ORSZÁGGYÚ LÉSEN
nok, aki k valamilye n oknál fogva, elhagyva a szüEBBE N A TEl\iPLOMBAN HIRDETTÉK KI A VI_ !6fl:Hdet még mái g sem ke resték fel az egyházat.
LÁGON ELŐSZÖR A LELKIISMERETI SZABAD- még máig $e m jelentkeztek a legközelebbi egyház:
SÁG ÉS VALLÁSI TÜRELEM TÖRvtl\'Y ÉT"
község vezetQ"jénél. A legtöbbjük csak akkor kereSI
fel a lelkészt, amikor va la milyen okmányt kel.1 elAz emléktábla megáldása után az egyház i és világi szervezetek megkoszorúztAk azt. Az öku meni· készíteni, ha állásra, száll ás ra. neUllán anyagi. sekus iste ntisztelet közös Miatyánk elmondásával és gitségre van szukségük. A z is meglőnént már.
a nemzeti imádság eil\nek lésével ért véget . Ezt kij.. hogy miutá n megkereszteltették gyermekuket., tuAz 1568. j anu ár 6-1 3. napjain megtartotl. ~r·
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2000
datasan I'0Il82 címct ő.
te]cronszámot mondtnk
be, hogy ne lehessen
felkeresn; 6ket. Az cgyházunkho'l: való ilyen
hozzáállás nem cr6siti,
hanem inkább uétveri
annak egységét. ugyanis mi anyaonlzági uni ·
tánusok é ppen azért
esttink ki a történelmi
egyházak sorából, mert
létazámunk s médiaértelmében
torv!!n)'
nem volt az ondg életében torténeImi tényező. Tudni kell , hogy az
anyaországban mi vagyunk a szórvány, és

ha a szórvány t nem
gondozzuk
kell6képpen. akkor az lesz az
unitárius hit öregkorB,
a Trianon átkos döntése értelmében húzott
határokon túli unitAriusok, megvénhedése,
kifáradása és térvesz;-

tése. Nekunk, anyaors.zágban él6 unitáriu-

soknak, tudnunk kelJ,
hogy honnan indultunk
el. hogy milyen lelki éa
szellemi értékeknek vagyunk birtokosai, és hogy
az unitárius egyhb jövendöj~ rt csakis a
dávidferenci lelki egyaéggel, az unitárius öntudat
uuntelen ébresztgetli l1.0lg4latával lehet eredményt elérni. Mindezt egymagunkban, az anyaszentegyház segítsége, tanítása éa kiköltözött vagy
ezután kiköltów hívcinek útmutatása nélkül nem
tudjuk megvalósítani. Mondom mindezt azért,
mert azt ti is tudjátok, hiszen naponta tapasztaljátok, hogy mennyire szaporod nak u önjelölt
világbölesek, a mágusok, a guruk, a különféle
szekták vezet6inek tömkelege. akik mossák az ifjúság agyát , akik butitják a népet, ak ik elveszik
pénzüket és cgyéni6éguket, akik e:ttlizisba ejtik az
akaratnélkül i emberek millióit. Ha nem tartunk
össze, ha nem neveljük bele ifjainkba az igal:4n
unitárius öntudatot, sajnos kijelenthetem, hogy
akik nem hazajönnek egyházunk kebelére az
anyaorllzágba, áltelepedéaük alkalmával elvesznek a szekták tömkelegéb(m.
A továbbiakban június 4·ike árnyékában mélységeft gylisual emlékezem 'l'rianon ra, mely ezeréves hazánkBt szétdarabolta, él kirekesztett 3 millió magyart, akik azóta il fogynak és porladnak,
mint a nikla. Azonban öröm mel é$ büszke&éggel
tólt el u a tudat, hogy a jelenlegi anyaországi kormány a nem1.d tagjaiként tartja .dmon a határon

túli magyarlágot, és ar·
ra törekl1.ik, hogy minél
elllbb egyesfl$e a nem_
zetet, határmódosftás
nélkul.
Nem~giben
hallottam egy külfóldön él6
msgyartól , hogy buuke
arra. hogy magyar, mert
olyan eaodálatoa Or.
s1.ágháza van Magyaronzágnak, amih ez mérhet.6 egyetlen nemUltnek si ncs. Én euel
szemben azt mondom ,
hogy bUl1.ke vagyok,
hogy unitárius vagyok,
mert 432 évvel Hel6tt, a
mi unitárius egyházunk
hirdette ki a lelkiisme·
reti és vallásszabadság
törvényét, melynek köszönhet6e n az egész vi·
lág elismeréssel tekint
reánk, magyar<lkra és
unitáriuS<lk ra. És hi·
szem, hogy ha a dá·
vidferenci mélységes hitet és unitárius öntudatot bele tu<\juk nevelni
híveinkbe, 31. iijúságba.
akkor megmarad 81. a
bi1.onyoB unitas, mely
tovább ra is hO$SZú óvszázadokon kerentul megtartó erö"kónt szolgál majd hitünk és egyházunk
fennmaradása érdekében, melyre (sten IICgiuégét
és gazdag áldását kérem . Neked meg, iinnepl6 unitárius és más vallású testvérem , aki velünk egyutt
ü nnepelsz és átérzed a pillanat nagyszen1$égét,
azt kívánom, hogy:
. Legyen el6tted mindigjólkito~t út,
Fújjon mindigll6tod miigii.1 o szel,
Az es6 puhán essen {oldjeidn,
A Nop melegen SIJIIIH! arcodo/,
Éli, amíg újro toldlkozunk, •
hordozzon tenyerén az Jsten.
Üdvözletet mondott még MagyarorlIzág buka·
resti nagykövetsége ~szér6l Barab áll T. János
attasé az Angol Unitárius Egyház rósúr6l John
C liffo~d lelkész, 0.1. ÉS1.ak.Am(lrik~i Testvéregyházközségi Tanács elnökségi talOaként. D~.
Gell órd Judit, a nyugat-eur6pai magyar unLtán:
usok nevében Dr. Gyarmathy György egyetemi
taná r.
Az istentiszteleten kÖ1.rem (1ködött a kukill/6·
dombói egyhdzk~sllJ firfikara és O m(IfJJor,dr061
egyhdzk~sllJ vegyes kara.

A kétn apoB rendezvény fogadásaal ~rt véget
mindannyiu nk megelégedésére.
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Egy az lsten, egy a hit, egy a keresztség
Pt, apostolnak az Elezusiakhoz (rt levelében (EI
4, 5) ez a mondaI tartalmazza az unltlirius kereszté_
nyok legaltaUmosabb érvényll JelmOndattIl de hang.
súlyozza azt is, hogy legbensőbb lényegében az
egést kereszténység hite is egy, lovllbbá hogy a ke.
rBSlténységhez tartoz:', elengedhetetlen kOjsó Jegye a keresztség is egy. amely ezért megismételhe.
tellen, és érvényessége az egész kereszténységet
átfogja. A kereszténység első századából csak kél
fOlTésmunke aJl rendelkezésOnkre. nevezetesen Pti
apostol levelei (az első KOrinthuszi levél és a Római
levél) és lu~cs evanpélista második könyve, az
Apostolok CselekedetIII. emelyekből a keresztség
eredetére vonatkozóan közvellen válaszokat kapha-

'ook.
Ez a kél hiteles forrés megegyezik abban, hogy a
keresztelési formula egy(lntetüen Jézus Krisztushoz
kapcsolódott. A korinthusziakhoz intézett $Ofokban
arra figyelmeztetett Pál. hogyapártoskodással, a
megosztással szemben a gyülekezetek egységét
bittosíthatja az egységes keresttségi lormula_ Lehet
ugyan árnyalati értelmezési különbség abban, hogy
Jézus Krisztus nevére ilJet61eg nevében, vagy pedig
hogy Jézus Kristtusba tÖltértik-e a keresztség, de
ilyen különbségek nem rontjak le az egység értékét.
A nevére tör1én6 keresztséggel az 6 oItaiméba, telki
vezetésébe adják a megkereszteltet, a nevében való
keresztség az 6 hivásának követésére utal, a Krisztusba szóló keresttség pedig az 6 útját kövel6 gyülekezetbe vesz fel. Ez az egymondatos formuta, az
élóvJZbe való alámerítés vagy leöntés és a Szenttélek továbbadását jelentó kézrátétel alkotja az evangéliumi és az apostoli kor keresztségének keretél.
A formai egyöntetűség és egyszerűség mögÖII
mindemellett a két szerz6leológiai-krisztológiai felfogasának külOnbözósége a keresttség szerepét iIIetóen nem maradt rejtve_ Pál - az általa megfogalmazott kereszt-krisztológia keretében - a keresztség
tartalmába a Krisztus Jézus halálában és feltámadásában való lelki részvételt, és a keresztséggel egy uj
élet kezdetét is hirdette a Rómei levél szerint, amely
élet Jézus Kriszt us vezetésével az Istené_ lukács
hagyatékában - a kOldetési kristtológiénak megfelelően - Jézus evangéliuménak megismerése és elfogadésa jelentette a lényeget, és a megkeresztelt is
ennek követésére részesült a Keresztségben_Tekintenel arra, hogy Pál leveleit csak az első évszázad
fordulója után kezdték szélesebb körben megismerni, az Ó misztikus értelme zése az apostoli kor keresztségében még egyéltalán nem érvényesült. Pált
!'19m is foglalkoztatta magának a keresztség formájának a megujltása, hanem egyszerüen átvette azl az
apostoli gyakorlatból, teológiai-krisztológiai palyájának alakulása nem érintette ezt az apostoli keresztelési lormulát.
Dévid Ferenc: az apostoli kor utáni keresztség, kOlönösképpen a középkori keresztség teol6giáját és
gyakorlatát biráIta, és azl hangoztana, hogy vissza
ken témi az apostoli keresztség egyszenJségéhez és
tartalménak lényegéhez. Nem arról Irt a Rövid Magyarázatban, hogy a jézusi, hanem hogy az .,apostoli
kere sztségról való tudom!ny" megtisztitésa és hefyrdllllása az unitérlus retormécló célla. Ugyanebben
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I
akart utalni, ha"'gy~

Az evangéliumi szövegek szerin! a keresztelés teljesen me!lékes szereplője volt annak az eseménynek, amelynél a, Nézéreti Jézus megismerte és elfogadta Istentó! kapott küldetését, és megkapta hozzá
az Atyétól a Lélek elejél. A megkereszte lkedésnek
hirom nélkülözhetetfen szereplöje szerint lsten az
Atya , Jézus Krisztus a Fiu. és Isteo Szentlelke von_
Ez az evangéliumi képben Jelenlévó Hármasság sokkal inkább párhuzamba állftható a Máténél olvasható
apostoli keresztelési kiküldéssel, mint a Szentháromság hitében megfogalmazott Hérrnasság, amellyel
fol«Jzatos megfonnálása csak a 4-5. századokban
telJesül1. Az els6 századlól távoladva az evangéliumi
keresztség és az apostoli keresztség hitelvi és formulai egyszerűségének helyét a hitelvek folyamatos
bonyolódésa, és ehhaz igazodva. a keresztség tartalmának és szerepének ujabb magyarázatai és érlékelései vették lll. Igy a Szentháromság hitének uralkodó érvénye visszafelé hatállyal a mátéi szóveget,
eredeti !artalma helyen, a Héromságos Egyisten hilelvének evangéliumi alátémasztásakén! értelmezte
és használta.
A Jézus megkeresztelkedését elóadó evangéliumi
szövegek éppen azt az lsten-képet té~ák az olvasó
elé. hogy a hármasságot egymáslól térben is határozanan elkülÖnült, önAllóan lélezó személyek alkotjék.
lsten, az Atya , az égi vilégból tekinten le a keresztetkedóre, aki hallotta is az öl Fiávtllogadó szózatot. A
Szentlélek a mennyekból, Isteotól széll! le a fOldre és
nyugodot! meg Jézuson. aki ugyanakkor a Jordén vizében éJh és kapta meg az Atytltól érkezó Lélek-keresztséggel együtt leOOléssel a vfzkeresztséget. A
husvéti hit felől vIsszavetítelI és azt tOkroz6 evangéliumi kép nagyon hasonlIt a Hármasságtóiistván vé,tanú nél leirt látomáshoz. amely Lukács második

könyvében olvasható (Ap Csel ?, S5 56.), A Szenlté- ségl gyakortatához való viSSJ:lltérésre. Az elsO slálek II hallllllra készűlÖ rSlVánllöltOtte el itt EI földön. 6
zadokban lényegében csak II lelnÖl! keresztséget
a mennyek,e lekintve látta lsten dicsőségér. aki mel· gyakorotték, és a keresztség felvételét alapos tanitás
leli ;obb lelőr ám az Emberfia. Nem kétséges. hogy é~ m~gatartás-vjzsgillat etőzte meg, hogya jelÖlt
ebben a képben térben is elkOlönOh önállósággal és hitben. és ert<ölcsl értékeléSértíl a gyUlekezet képet
nem ugyanabban az isleni rangban, lényegben ol- alkothasson. Oilvid Ferenc hasonló meggondoIilsok
vasható aHáromság.
alapjiln a letnőllek kElresztelését lartona volna kivá.
natosnak. de megtapasztalva a hfvek ragaszkodiIsiIt
Annak ellenére. nogy a Máténál olvasható keresz·
telési utasltás a fentebb elmondottak szerint mind az egész kereszténységben általilnossá vilh gyer.
Jézustól eredeztetett hitelessége, mind tartalma te· mekkeresztséghez, ettÖl a gondolatától elállt. Nem
kintetében egyaránt több mint kétséges - bizooyára csupiln ~ gyermekkeresztség meglartilsa, de a ke.
éppen azért. mert az egyetlen hivatkozási helyet je- resztség. formula tekintetében is kövene a keresz.
lenti az evangéliumokban - még kOfl,Jnkban is kap ténységben általiloosd vált Atya-fiú-Szentlélek
olyan magyarázatokat. hogy az a Háromságos megoldást. JÓl tudta , hogy Jézus nem gondolt egy.
ház szervezésére és a szervezethez csatlakozás ri.
Egyisten hitelvének jézusi igazolása lenne. Három
kiemelked6 él6 teológusnak az Apostoli HitvaJlásról tuáléjára sem. nem is keresztelte meg tan ftványait
lrott kőnyve alapján mutatjuk be az erre vonatkozó sem. és a Káténál olvasható keresztelési kiküldés
gOlldolkoo'ás és hit szembetQnö megosztottsá- ~gyá"alán nem e redeztet hető magától Jézustól. Azt
gát a trinitárius kereszténységen belül is. Wolfhart .s tudta, hogy a keresztény keresztséget - miként a
Pannenberg tekintélyes evangélikus teológus an keresztény gyülekezetet, egyházat ls - az apostolok
hfvtilk élEltre, tovilbbá, hogya keresnséget Krisztus
hangoztatja, hogya Máté 26, 19·ben idézett jézusi
utasflás a háromságos egyistenhit igazolása is vagy az Ur Jézus nevére végezték. Oe semmi ellen.
(Glaubensbekenntnis). Euel szemben Joseph vetése sem volt az apostoli kor után meghonosodott
hármas keresnelési formulilval szemben. Enyedi
Ratzinger, a vatikáni Tanltóhivalal prefektusa. való·
ban mérvadÓ katolikus teológus úgy fr, hogy ez a ke- György le is szögene unitárius illláspontként, hogy
rasnelési utasftás teljesen függeUen a szenthárom· ennek a Mrmassilgi lormulilnak semmi kőze Sincs a
sági dogmától, amely hosszabb teológiai fejlódés két·három évszilzaddat késObb megszilárdult szent·
eredményeképpen alakult ki (Einfiihfl,Jng in das Mromsági dogmához. Sem a mi egyMzalapitó és
egyházépftö első puspökeink, sem a késObb! meg·
Christentum). VégOI Hans KOng az ökumenikus teohatilrozó szerepü püspökeink. mint Szentábrahámi
lógia vezető egyénisége és tekintélye azl f~a (Cre·
do), hogya szentháromsági dogma igazolására az vagy végOI Ferencz József is, nem elvi engedékenységböl vagy kényszer hatása alatt vették át az egész
újszövetségi könyvekben sehol sem kínálkozik hivat·
kereszténységbe n általánossá vátt hármassilgi lorkozási hely, és az ö értelmezése szerint a dogma há·
rom egylényegü és egyenlö isteni személye helyell a muliIt, hanem hit On kkel összhangban tartottak ki
keresztény hármasságban nem egyenlő rangú és mellette. Igaz ugyan, hogy az unitllriusok szemében
mindig visszautasftott dési egyezmény kOtelezővé
nem egyazon lényegű személyek szerepelnek, akik·
telte szamukra mind a gyermekkeresztséget. mind
nek egysége tehát voltaképpen csak a kijelentés tel·
pedig a hármas formulát, de éppen ebben a két vo·
jesedésében értelmezhető. Az egyszemélytJ és egy·
natkozásban az egyezmény érvényességi ideje előll
lényegű lsten, az Atya Öflkinyilalkonatása csak a
Szentléleknek mini az ö világban halÓ erejének ré· is és annak feloldása után is, az egyezménytö! telje·
vén foghatÓ lel és érthetö meg. Ezt a Lelket kapta sen függetlenOl foglaltak áMst, és folytaltilk a ke·
resztelési gyakorlatot annak Jeleként, hogy szabadon
meg az Atyától a Nilzáreli Jézus, és értette meg kOI·
detésének tartaimát. érezte meg magában a Lélek és hitukkel összhangban követték négy évszázadoo
erejét, hogy vá~a és hirdesse - akér élete feláldozé- keresztOl a klasszikus, dávidferenci hagyományt.
sa árán is -Isten uralmllnak, országiInak eljövetelét.
Egyházunk történetének tanúsága szerint a 17.
Ehhez a modem magyarillathoz hasonlót az unilári- századtól mindmáig megfigyelhetők olyan k fsénelek,
usok első pOspOkeinek egyike, Enyedi György milr amelyek a klasszikus unilarizmus .modemizálásárao
négy évszilzaddal korábban megfogalmazott, aki a vagy megrelormillbára törekedtek a keresztséget it·
keresztséggel kapcsolatban az Atyilról minta tanftils
letően is. NéhAny ilyen próbálkozásra való példaszeszent törvényeinek alkOI6jáfÓl, a Fiuról mint az isteni
nl utalas előtt el6rebocsátható, hogy egyikiik sem tutörvények kijelentőJéről és a Szentlélekről mint az is· dotl véglegessé válni, mert egyházunk V8letö szeteni törvények és a kinyilatkoztatás megértésére és
mélyiségei és test01etei végül is mindig Ieiismerték,
kOvetésére hivő szellemi-lelki erőről emléke~k meg.
hogy nem II dtwiáterenci hagyomány, hanem ezelc
Az unitéoriusok etső pOspOkei a 16. század máso- az ufftilsok bizonyultak hitelvi alapfaikban tévesnek
dik telében és fordut6jlln nagyon lisztán lállák. hogy vagy egyh1lzpolit!kai szempontból hátrányosnak. Az
a keresztség szenl szertartAsát nem lehet sem kö~· egyik ilyen kJsérfet a keresztség ként való megneve'
vetlenul sem kOzvetve mag1lho~ Jézushoz kapcsolni . zést kapcsotta ki, és az evangéliumi SZóhaSzN.lat·
A keresztény keresztség Intézményét Jeruzsálem- hoz Igazodva a .,mosódásr. mosogatilst" vélaszlona
ben a JézuS halé.lé.1 kóvelÖEln összegy(ill lenltv1lnyok azzal a meggondolássat, hogya keresztséget a ke·
alkoMk meg, formailag a jilnosi alé.merftés vagy le. resztböl származtalIa. A tévedés nyilvénvaló, hiszen
öntés felúJltll.sával, lényegileg a~onban a jézusi ta· sem a gyillekezetek keresztény, sem pedig a rilUfllé
nltilsok követésére, az ö krisztusi kűldetésének meg- keresztség megnevezése egyáltalán nem a kereszt·
őrzésére és loIytatilsára, amihez az tstentöt kapott
hez, hanem Krisztus nevéhez kapcsolódik, k~etke.
lélek ad képességet és er6t. Az apostoli kor és II zésképperl nem keltheti a péli ,.keresztteológiéval"
Reformáció kOzon eltelt bO ezredév ut1ln al un~Mus való egyeténés képzetét. A keresztényeket a 2. szá·
leformécló sem gondolhatolI az elsO század kereszt. zadtól kezdve mint Krisztust követöket neveztél!:
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meg. ft ~efesztség pedig II Kri$ltus kOvetésere azOló
ooavat"_ Egy mIlsik kisér1&! a lsidók népével kOIOlI
Isten·1 uövetség pekltljénl IIZ unitérius keresztség·
ben ls ol Istennel való slÖVetségkOtést lélla. 6s ehhez igazodva a nénnassllgllormula helyet! az lsten
nevetlen való ~eres.ztetés lormuléjfll vélasztol1a Harmadik példaként a Jézus nevé<e való kereSl:lSGget
emhtna~Uk meg. amely eg~1 éUl a héromségos lormula meU(izéset. másrészt II kOnll apostoll gyakorlatho.z való \lIsszatérest egyamnt célozhatta MIkolInt korlIobbi értekezéS(lnkban (A z apostoli kereutség) jeIelh)~. az apostolok nem egys.zanJen Jézus (a lanllómeSler). hanem Jézus a Krisztus nevére (de valóban még a hflromsAgos formula nélkOI) ~ereszteltek .
Pélllpostolnél ugyan talélkozhatunk az Ur Jézus navére való keresztséggel. da ez !1yilvanl/aloon nem II
földi ember Jézusnl. hanem az Urfa. a Kyriounl szóló hlvatkozu. ami Pal teológiáját ismerva éppen e
knsztusi mé/lósAgnevek legmagasabb IoIIozatát JeIaflti. Az. elmult századforduló il kor modem paradigmárAnak jegyében ugyancsak keresta a kerasztség l
~turgla modemizéJásának és unitM us jellege kidomborltA~nak módját. amelynek eredményeként szézadunk derekán kialakult II ma is 616 gya.kOf1at. Eszenot a kövatkezetes Egyisten-hit hangsutyozasAra
nem a hAromsAgos formulat alkalmazzuk. hanem III
Egyosten navében keresztEIIOnk és veszünk lel az
unitá rius gyOlekezelbe. Jézus utjénak követésére.
Ebben a megfogalmazásban nyilvánvalóan érvényesOl II Jézus krisztusségának megvallásat61 való tartózkodloos ls. ~ uj keresztség i formula melletti vagy
vele szembeni értékeléstól lOggetlenÜl az tény. hogy
a .történelmi keresztény" vallasok. egyházak kOzOI
egyooOI az unitarizmus hagyoU fel a kOzel két évezred 61a követan hagyománnyal.
A fentebb elóadoUak néMny lényegbevágó kOvetkeztetés lavonasára indíthatnak. amelyaknek kOzOS
nevez6jeként logarmazható meg. hogy a keresztségre vonatICozóan nem találkozhanunk a Dávid Ferenc
és Enyedi GyOrgy l éziseinek módosltásat igazoló uj
&lemekk&l. Az unitárius keresztség a kereszténységen berOl nem lormutája. hanem teológiai tartalma
réven Jelenten és Jelent a kezdetekti51 mindmáig az
evangéliumi hagyomanyra vató kOzvetlen épltkezésl.
A szinoptikusoknál korábbi hagyományt is őrző JáfIOs·evangélium a szakramentumoknak egyá!talán
nem tulajdonIt Odvözft05 erót és hatást, hanem klzáró'
lag a Jézus kOldalésébe. tan itásaiba vetet! hitnek és
életpéld!Ja követésének. Ezt etfogadva Dávid Ferenc méltányolhana Pat apostol figyelmeztetését is.
hogy az egységes lormula hatékony eukOze lehel a
gy~ezetek összetarlozásanak. mikOzbefl az egységes lormula mellett a 6zenkettek és Pál kOlon a
taol6goai kOlOnb6z6sllg mindig lennéJton. David Ferenc I saját unitarius teológiai nézeleinek érvényesl·
tése merIeu is megOrizte a matéi lormutát. bér nem
tartona lézusl eredetűnek. Nem lenne méh6 Dávid
Ferenc emlékéhez. ha ezt valamiféle az elveivel ellenkező megalkuvásnak lekintenOk. Ellenkez6leg.
abben a héromsági lormulában III a 2 . szazadllelismeréS Ollött formát. amely szerint a karesztény hit
hllrom elengedhetellen pilléren nyugszik. amelyek
közOI egyik sem hiányozhat alMalom teijességének
/Is hltelessllgének veszélyeztet/lse n/llkOl. Ha esak
az Egylst8f'l megvan3sattekitoten611 a keres.zteny hit
tartalm/lnak_ úgy ez nyilvénval6an nem jelentene
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megkOl6nbOztetést a judaizmustóI vagy az isllb.mtól.
Ha a Názáret; Jézust csa k tan ltómestemak vagy pröféténak vaHanánk. ugy tennénk mInt a larizeusok.
akik ól rabbinak. rabbóninak nevezték vagy mint lU.
Iszlám. ahol ugyallC$8k prólélánek tanftjék. A kereszténység számára I NáZÍlretj Jézus Islan k(ltd6tt.
lét lelenti. akinek Istenről és lstan országéról szóló
kijelentései éppen a kQIdOtt l elkent (massiasi. krisz,
tusi) volta okan hilelesall ~ lsten és az amber. az
Atya és a Fiu kózótt; kapcsolat hordozója. tsten terve
megismerésének és telJasltésének szellemi-lelki képessége pedig a Szent Lélok s keresztény hitrendszar szerves része. David Ferencnek IstenrOl. KrjsztlJsról és e SzenIlélekről megformált hiteIVei a keresztény hit három pilléréröl mondottakkal ÖSSzhangban voltak_ A keraszt ények hitéhaz mindhárom té.
nyezónek a megvallása szOkséges feltétel volt már a
t6. század végén is. és érvényes ez most a 2t . szazad kOszöbén is.
A keresztséghez füz&!6 unitárius kOlOn ullarlatma
elegend6 hangsUlyt kaphat hitelvi rendszartinkben.
és entil Iamom;lanl hitűnk egyik alapveló és egyra
fontosabbá való értékének elvesztését jelentené. Ennek szilárd órzésével és további megalapozasAval
szemben. a formai kOlOnbségek és a formuta elvetése mellen, viszont aligha hozhatók fel akar Jézusra.
akar az Uiszövecségre. akllr a davidferenei unotarizml.lsra épitkez6 érvek. Al apostoli és evangéliumi
egyszeru kemszte!ésl formulára ulólag ugyanolyan
bővfl ések épOltek. mint a 4. szbad utani Római Hitvallas. majd a 6. széZadi Apostoli Hitvallás. amelyek
a 4-6. szézadi egyetemes ZSinati hatéroziltokhoz
Igazodtak. de hét etti51 az eradeti keresztelési formula nem véltozoII meg. és téves feltételezések. indokolallan érzelmi indJttatások alapján a keresztény
egyetemesség nek &ZZel a kétéveuedes szimbólumával - amelyet Dávid Ferenc őszmte következetességgel at is veU 8S 1000ébb is adon - kár lenne nem
élni a jalenben is és a jövOban is_
Or.

S~lankóc:z)'

Zolt';n

Irodalm! lor,ások:
A keras:dség rOl s.zói6 kél eJdz6 (Keresztség az evangéliumokban. Az. aposloll keresztség) 6s a ;elen értekezéshez a k(lv8tkez05 mOvek nYUJlon'k a legronlosabb atapokat:
Adolf. v. Harnack: DogmengaschlChle (T0bingen. 1991);
Hans ConlemaM: Ge.aoiChla des Urdlnsl8fllums

(Góttiog8fl. 1989);
Walle, Sd'InWIhB/s; TheoIogiegeseNchla des UICMsten\um$ (SMlgart. 199-t);
AIfOtIS Wah.:-; Die ApoSlelgoeschictote ~I. (008I"$l0l1.
19a5);
JoJtgen RoIoft Die Apo$telgesctolchle (Góningen. 1988)
Rudolf Ptlsch: Die ApoStelQaschichle ~.. (Z(lrich.
t986);
Franz Mussner. A.po$Utlgeschlchla (Wolrzburg. 1995);

L. Mih"": A keresztény tudomány oszszege .• _(Kotozsv'r. 1699);
Ferer>cZ .Jdzuf: Hinan (KoIozsvIY. 19(2);
(;(rIIétd I".".: Ke .. W.l6sl azertanUunk ido5sZenl kllRMHI. Esszék a gyaka<l.lti t~a kartil (Chico. USA).
!k(lntlibnJhljm/

•... ~n prokstcins oogyok. Mint ilyen,
s~(Jbodefua, isjóindu.lotú
mmden más vollas ;ront."

(J61tai M6r)

,
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(Mk. 16,IS.)
evangeliúció nem els6aorban ilmeretközlh, hane", ai'zu.i iletre való elvezetH. Unyegiben az örö"'hir tov'bbad,"nak m6dazerevel foglalkozik.
,u evangfliurn fényinél i n eltneVliink kell az idllkjeleli, hOlY konzer6 ,·tlllIrt adh_unk IZ örVk emberi
kfrdtoekre. Tehát az igazi életre való ne'll!lf. valóban
uniuriUllelkuletet igényel t61ünk.
A mi valódi fbred-uunk a lzeretetarol('lat megélfÚo
ben rejlik. Ai'zu.i elhid.s mindannyiunknak Izól, hogy
litu 'nditaon a teljes, Istennel egyesulO" életre. Az el.-6
l~~. ft tanIidgtétel, az életvitelünk. A jéz .... i ",eghivás
meUett uorplmazn ... nk keU az egéau~gcs életmódot
(helyei tápUlkozás, keU6 mozgb, elegendO" alvál. pozi·
tiv gondolkodás, hasznos id6töltis).
Ugyelnlink keU arra is, hogy az egyén eljuuon a kij.
~.qbe (u eliYhbba ). ahol maga is ",unkh'v' válik
u evanreliUciónsk.
A nevelfst a hitoktatásban kell elkeroenunk. Rouz
Járunk, ba I hittan6rán még mindig els&orban
wnereuket közhink. és többnyire ne'" '·ezetjük
el I Mink blzottakat kielégitő módon a mélyebb él tilZúbb JÚUl' életre. ,u eliSnhaladá!t nem a tananyag elNJátítáu. haúrona meg. hanem a kereaztény életbe fl
• kenntény kör1\o'ég iletébe való belenövéa mértéke.
.A kerenténység olyan a vil'g sdmá... mint I teat
sumiIra a lélek."
Fonto. megemlítenünk küldeté.imk egyetemességét.
amelyet a keresztény ökumené bizto3It.
IIten szeretetének konkrét bizonyítékát érezhetjük a
beng; eipnymiuzióban. Ez a közösség képu űijáéled
m. mert l.ten szerete\fl ,..,Iunk van. A karit'u lelkület
Jf'lenléte bin~sitja a tanú.s3gtétel folytonosaágát a bereI' un,támll elg"'y"'g ko~ben. A villlg; hh..,k a PlIP"ág·
hoz huonlóan eso!'leb"Ő kuldetflt, felel4laéget hordozó
t.IiOa, u egyhll.znak.. A bengi cipnymiu1ióban a azórvinylelkélz munkáját két segédlelké81 é. a szó ..."ány·
gondnok segl"ti. Szlikségesnek látjlIk a cipny di.Unu·
",k kép:tésft és felk~sri~l a mi..uzi6a munkára.
Igy u evangeliució m ... nkáui a Iclkú,zek mellett.
preab,téri ... m talDai. a diakónU80k. a caal'd é. az i!jli'-'2 Fon~ n egyh"'i ktskötölségek {btlli.k6zöuégek)
6pltfse. h,sz nélk ... llik nem lehet ,ikere' az evan·
8elideió
Hol fol)'tathal ... nk evangelidciót?
Ell6aorban a. ""aládban. a báziakózösll4ckben, a gyü.
lekezetbe n. u ,d6&ek közótl. a betegek u haldoklók kö1(>I.t, a h'trtiny~ helyut\iek, illetve a cighya6j k!WItt..
A bere", ... nn.lÓnu. szórványban a ( ,gánym,...ió tendetfn a lea:.,ke ....... bb u evangelizAci6 tevékenyo-fge . Akit
mea:fnntelt Jé""" lénye, flete U igfje. határtalan ne1"'ttete. csak az képe. az 6 azelle",ében uvéke",kedni.
Ebben • uetlemben val6lulhat mea: • be",,, ciPny·
""...l6Wn • határtalan ke~tténYl leLkulet.
Az;

"ton
vall'"

Mi jellemzi ut a lelkületet?
._ a sugárzó lzeretet (aollan ",ehetnek hont feltölt&!_
ru, azereteténél melegedni);
. _. a ~ndviAelé •• zá!,,~ra vépó" biwrl)"OIIág mind a
roldi. mInd az ezen ~b Vlltgban;
_ bölcaazellemiafp, túllIIt a dolgok és ese",én}..,k feIületén:
_ egyenlő. kaP<:"'latot tart fenn a vil'ggal, Ist.mnel é.
embertársa,val. Illetve önmagIIvaI:
_ lsten vil'gát ÓVÓ h ueret6 ember (Istent keresd" IflekI;
_ ft szenvedést be tudja építeni életébe és 'talak/tja
jézUli $zolgálatt.á:
_ a jiIuai szeretet jelYfben osztj a szét önm agát, Igy
marad meg mindörökké a mindenségben;
_ tudatában van annak. hOiY bten a soksrinüség istene (nines két egyfol"llUl ember. fa, viMig - (gy azép éa
tökéletel a teremtett villlg).
A kereRtényMg 2000 tv.,. hagyomlinyához hi>"en Ifnyegéhu tanoúk a lua:~yekkel. a hátrányos helyzet·
ben Ié.,.ökkel való tör&lél. Ebben gyokeredzik a beregi
cigllnyrniuziólfnyere il .
Az e'·angelizllció egyik igen fontos feladata. hogy a ci·
gányság iránti helyes kereutény szemléletre é8 maga·
tartásra ne'·eljcn. melynek els6 feltétele az el6!téletek
elosz1atá$a. Eu:el pllrhuzamo!an a (igány evangelizációnak _ legalább il a kudcti idllben - saját faji közöSségében. kult Iirájában kell Ulnénnie.
A keresztény kÖZÖlaégnck éppen ezért e!..6rendil fd·
adata a lelki.emberi legélynyújth és a szociális !egltség (családlátogatAI. patronálh. so:ogélyezés). NalO' feladat és fele\6aség hárul a beregi unitárius azó .... ányra.
mint ki. közö.. '"e: elY~gben az anyaszentegyhánal.
de mégi. önállóan a u.J't llt k,dolgozására kénylzerul
A szeretet mozpi!6 ereJé.·el ,~etjlik 12. e,... ngeli%llici6t . •-on~ a nem~lyu dontk tiszteletben tartllBB a gyakorló (hitvalló) gyulekezeti tags4 61 ennek
gyümölcsei. mely életazemlélet.-váltást igl!nyel.
Milyen tényezlIk akadályozhatjá k a teljes kibontakodst?
Előstör iB a kemény tradíciók, máuéutcsak 111 evan·
gélium létezik (nincl Biblia és hagyomány). Isten te ...·ét
caak az értheti meg kö.lillink . aki m~gt.apaszw.lta a s~'"
megtérését. vagyi. aki lénye m~lyéig bte~ez tért. AJ&"usi 8zcretetjegyében magára óltotte az !lj embert.
Kereuténységil.nk lényege hinni Jhusban és kÖ'll!tni
6t.. Ogyeljunk munk'nkban alTa is. hogy bttot az eHményeken kentlztiil nóUu<uk meg. A hh..,k lásdk m~
a IlUn_-ed6l. a betea:séC H a halál jele~t6"8!t JéI..Krintusban, _ az emberek felé a ]éiUl' derut és reményt aug'rozdk.
F",lhÖ8 S zabol.,.
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Beszélgetés Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetessel,
az egyházközi találkozó kapcsán ,
a világvallások közti párbeszéd lehetőségéről
A ka/oIikus egyházon belül a jezsuita rand kapcso/6dOtI b6 lJ márciusban megrandezésra ketiJ« prog.
ramsorozatba. vagy sz ön sremélySn keresz/Ot. szemeiyes Ismerettség révén tartén/ a részvétel?
Van agy nemzetközi szervezet. o United Religion
Initll,we, az Egyesült Vallásoll Kezdoményezése.
amely 5 éve mOködik. és célja. hogya különbOző val·
rásek képviselői üljenek le egy asztalhoz. és kores·
sél<. mit ludnak tenni egyült a világért, hasonlóan
ahogyan az ENSZ is müködik. Ebben a szervezel·
ben vannak elég sokan katolikusok is, mindenféle
s~erzetesrendbill is, Jezsuiták is. de nem lehet azt
mondani, hogy ez valamiléle kiemelkedő jezsuita
munke,erillet. A katolikus egy1láz a második vatikáni
zsinaton vánoztalla meg álláspontlát 8 más vaJlasoll
értékelésében. a veluk folytatott párbeszédben. En·
nek kOvetkeztében az egész misszió egy rövid ideig
megtOfJl8nl. BAr az első pillanattól kezdve hangsu·
IyoZla a zsinat, hogy Jézusnak a szerepe. a róla szóló lanftás. az evangélium lelkfnálása nem kevésbé
lontOS. mini korábban volt. Oe azáltal. hogy az em·
ber felfedezi 8. másikban az értékeket. nem kell, hogy
zárójelbe legye saját magál. éppen ezért nem rom·
bolja a keresztény lelkOIelel más vallások megisme·
rése. sót még inkább épiti. változtathatja. A másik is·
tenkeresó uljának a megismerése meger6slthet ab·
ban, I'logy lsten az. aki mindnyájunkat hIv. mert min·
dOfl embemek nyugtalan a szive addig. amIg az ts·
tenben meg nem nyugszik.
Visszaté ..... e a vallásközi párbeszédre. e~ a kezde·
ményezés a közeli napokban, egész pontosan j(mius
26-tln egy nagy fordulóponthoz ér1f:ezik. Egy az
egész 1000re kiterjed6 s~ervezelnek a megalakltllsa
történik meg formálisan egy ünnepélyes alkotmány
aláirásAvai PennsyIvániában. Pittsburgben. majd ezt
kOvell a különböző kontinenseken és orszagokban
ehhez hasonló dokumenl umok regionális aláirása.
Augusztus végen Boszniában. november 19·én Pá·
rizsban. az UNESCO által szerveze ti rendezvény ke·
retében tOrténik meg az aiMras, majd Londonban.
8rüsszelben és iti Magyarországon is tervezzük,
hogy megpróbálunk valami hasonlót feim utaini. Mi
azért is lontosnak tartjuk az ebben való részvételt.
mert a jezsuitaknak van egy bizonyos negyedik loga.
dalmuk. a pápának leli engedelmesség. Ez azt je.
lenti. hogy a rend felajánlotta, ha bármiléle az
összkereszténység szempontjából lontos munka
a06dik, akkor hajlarldó akár más dolgoka. ls leláldoz.
nl. csakhogy legyen s~abad kapacilása a nagyobb jó
mu~ké'~sAra. A pápa szokott ilyen külOn feladatokat
adm. mint ahogya mllsodik vatikénl zsina t u'éon a
nem hlv(lkkel. ateistakkal. más vallásu akkallolylatol1
párbeuéd, a vallások és kulluréok közti péolbeszCd le.
he'ösége leli egy ilyen uj megblz{ls. Azt kefessOk
hogy ml az ami igazából inkultúrátódha, a keresz:
'énységbOl. hot vannak az inkulturácó határai mint.
hogy lsten semmilyen néphez nem tartozik , 'mégis
baletestesí:llt egy nép. egy vallás. egy hagyomány vi.
1111gába Vajon. hogyan történhet ez ma a más valla.
sokban. LS'OfInak az érkezése az embereknek ft kOz.
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vetltése áttal. valami hasonló loIyama' nem mah-al'8
végbe? Ez ,eha, nem egy1al,a összemosAs. hanem
valami közös alap keresllse
Ma Magyarországon szűkség van erre a pálOO'
szádre. és hol? Ta/án Eurdpa azon országaiban. ahol
nagyobb a lakosság kavoredéso - Franciaországra.
NémetorszlÍgra gondolok. aho/ a szomszéd lény/6g
lehel muzulmán hita. vagy buddhista - id6szeru (I
kérdés. de ill nálunk mi a he/yzol?
Kél lerQleten la'om a párbeszéd szükségességét.
Az egyik avallasok megvallasában. az emberek és a
kOzOllijk való párbeszédben egyfajta igazságosabb
larsadalomért. Ez a mai magyar megoszlottsAgában.
a szélesen társadalom szenvedéseiben egy fonlos
dolog lehet. HogyavallAsI kOlÖflbOzOség ne szétvá·
lasszon. hanem összehozzon. Amasik teriile' pedlQ .
hogy mostanában nagyon sok uj vallási kezdemé·
nyezés. mozgalom Indutt el . az emberek pedig tájltkozallanok . gyakori len a Ieiszines keresés. A párbe·
széd segíthet abban. hogy ne a ruMt lartsuk fontos·
nak hanem ezeknek EI vallésoknak a lényegét. és ez,
zel egyOlt az emberi kOz Osségi szolgélatol is. Hogy
az emberek az idenlita suka' ne valamiféle ehhez
méttaUan feiszines és Ores lormában keressék. mi·
közben akOlönléle vallésok közöt! vá ltogatnak.
Milyen szin/eken folyha/ ez a párbeszéd?
Azt gondolom. ha tanitasróI folyik a párbeszéd.
ahhoz nyilván megfelelően képzett emberekre van
szOkség. teológusok kOzl loIyha. a tanról . Azo!< kO·
zön pedig. akik nem teológusok. de Oszintén hivő
emberek. a mindennapi élet szintjén. az igazsA gos·
sAgnak. a békének, kOlönböz/S tarsadalmi problé·
máknak megoldásaban van szükség párbeszédre.
kmönösen ott. ahol a vallésra hivatkozva vallási meg·
oszlonság van .
Esel/eg spirituális szinten, az egyu// imadkozas?
Van e már erre valamiféle kezdeményezés ?
Vannak. voltak is tervek. néha akadályok is és na·
gyon szép gyümőlcsők ls. Amikor egymás liturgiájaba, imádságába kOzvetlenül bekapcsolódunk. tanui
vagyunk. ahog yan amAsik ISszintén a hite alapján
imádkozik. Meglátjuk mennyiben más az a miénklo3l.
ha akUvan bekapcsolódni nem is tudunk , de ott va·
gyunk és tanuskodunk erről az eseményről, illetve
magunkban párhuzamosan végezhelj uk az imadsA·
got. Negaliv gyOmOlcsei is vannak sajnos 011. ahol a
formákhoz. a kulsőségekhez erősebben kötődik a
vallásosság. mint a tartalomhoz. Oli a közös imádsá·
gol nehez /ti az. hogy az egyik ember nem tudja el·
gondolni a másikról. hogy ezzel a más lormával is
ugyanazt az egy Istent lehel ős zintén szeretni. szol·
gálni vagy dicséml.
A hi/bBli elvht1ség nem lehel ga/ja a párbeszéd·
nek? Hol a halár. meddig folylaIh8/óapárbesréd?
Ez teljesen atlóllOgg, hogy kinek mi a hite. Mert a
keresztény alapokon elindUlva. és ezt helyesen meg·
Artve. látjuk: lsten maga a szoretet, lsten az élot és
csak élet. irgalom. és csak irgalom. ennek az tston·
nek az ismeretében Igazából a párt>eszédnek nin°

cs.enek hatarai. Mihelyt az em ber elkezdi delOffl'\é.lnl
ennek az Istennel< a képét, abban a pillanaIban meg-

Jelennek !ll emberek kOlÓtti külOn1é!e kOtlillolc..
Hogyan lehel eZ9(l fI)IIepn;?

TOretmesoek kell lenn!' és ueretni a mésikat. A
partleszédn ek ugyanis sok lorm.'flia van. Van olyan
mintaja amiben sOketek folytatják a párbeszédet,
mindenki a lTa koncentrál. hogy a saját dolgait mond·
ja el. és kicsit s(iket 8 mb iknak a szövegére, üzenetére. bizonysá gtételére . Ez a párbeszéd ,nem vezet
sehova. KieléglIheti at: embert, hogy lanúságot ten ,
és megnyugodhat. Isten el6t! szerzett egy-két jó pontO'. De ez nem eredmjnyezi a közeledést. Van olyan
pArbeszéd IS, mikor az ember nem biztos ~ hitében
és azért folytatja a parbeszédet. Mert ez jópofa és
modem dolog, egy $oksz fnO tlirsadalornban az Jól ls
hangzik. de igazából nincs saját belsO alapja. Iti nem
valIAsok kOzötti parbeszédrOI van szó , hanem arról.
00gY egy ke /e56 úton ide is oda is kóstol,o k, meg
akarom találni, hogy hol tudok lehorgonyoznl, meg talalom e varahol az identitásomat, valamelyik vaJláson
keresztUt a saját lelki alapjairnal. Aztán van egy
olyan lormaja is a p{ubesz&dnek, amikor figyelek is a
masikra, de csak azért, hogy bemenjek az 6 ajtaján
és kijOjjiink az én aJtómoo, A figyelem igazi oka nem
a másikl'a való kíváncsiság , hanem az, hogy nekem
milyen érveket ad a mllsik a sajál kezembe , hogya
magam meggyőződését a mb ikra rákényszeritsem,
Ami vezet valahova az a párbeszéd, ha az embemek

van hite, meggy(iz6dése, amil ismerete, tapasztala,
tai alapján a legjobbnak tar1 , ami valóban az lsten r.
te vezeti, ilyen emberek plIrt>eszédér61 van szó. De
azt is tudja, lsten soId<al nagyobb, mini a mi kis ernberi agyunk, mint a mi megllltásaink, mini amil meg,
ismertunk belőle , és lsten a másik embert is pont úgy
szereti mint engem. A másik emberen keresztUllaló!.n
én uj dolgokat Ismerhetek meg , töRekezhetek. Ilyen.
kor ugy vagyok klvéncsi a másikra, és Ugy kínl110m
lel a megllltása imat, hogy ezzet nem meggyőzni
akarom a másikat a magam igazar61, hanem lelkina.
!ok neki egy vonast az lsten arcából, amit én Ismerek, hogy gazdagilSam, és Igy figyelek a masikra is.
Nem lecsen~lni akarom a hitemet. hanem az Osszetartozas tudataban , az egyetlen Istenbe v etett hitben
testvérként tanulni ludunk egymástól,

Ezt nem k~nnyO megvalóslranl, hiszen valahol
minden ember szereti azt hinni, hogy az 6 útja az
igazAn jó, 561 vannak olyan felekszelek, akik meg is
erositik tagjaikat ebben a hitben.
Nehéz és ugyanakkor kőnnyu, KőnnyU mert iga,
zából ehhez nem sok kel, csak annyi, hogy ember
próbáJion az a gyermek lenni. aidról Jézus beszél,
Egyszeri! és természetes bizalom lehet a kulcs, a
mindeneket teremtő és sze rető lsten irányaba, aki
maga is állandó párbeszédet folytat a vilag gal.
K6sz6n6m B beszélgetést.
Szán Adrienne

ICCU·konferencia Budapest-Kolozsvár
Az. etmúlt é.vben egyhb\mk ml'ghlvására o!s rende"-

R ben nemutkoz! uoi1.Ú1u, konferencia ,~It a Balatonn4.1 Ebben az e&ztendOben az Unitári us és Univeru llllta Nemzetkbti Thrnic. Kolozavá rra hú~tt iilaze eIY
veut~lu!pW' uemmánumot , Miljus 21-161 Buda pelten
I)'Ukkeztek a kulf'oldi ~lltvev6k, a kik három na pig
echázUllk .... ndépi voltak, Uni!.iri u.s le$t~reink az
USA, hól, BrrnOithól, Oroe.lOrs.ú.gh6l, Le~]ortulgból.
L.itváni4b6l., Csehonztchól, Finnoruágból fl Ang]illhól

&kenek

M'.1u.s 24-én mdult a c.oport, KUzon; Józ.sef ]elkfl,
kiHre~vel Kolouvál'l'1\ A h.áromna po<l ko]ozavm ta,
dcskozb ""inhelye a uép, Í\.i, refonnátu.s Dia koni,ul'

k~pző

Inthet volt, ahol

nagysze rű

ellát"ban "olt ré-

n u nk.
A sun'ez6, ne\'tI a meri kai lelkéun6, PoUy Guild
há rom el6adóI, tl!ma vezet6t kén fel eWad"ra fo a mun'
kacsoporwk ,'eze~Hre, LalT)' Peen, amerikai u nitárius lelkén, az UUA oo..Ulni kozpontjában a g)'uJekeut..k
nO'·ekeclé.H\'el foglalko~ missz.iói osztályt '-..zell. Er'
dekfeszit6 eJóadó volt, aki nemlé]eluen adta .]6 mOndandóját, hcJiyan f rMli 1:] I:gy gyulekeu ti vaD' ""ybliz'-..ze t6 a hÍ>~k ,zámána k lYarapodálál, milyen I« hni·
kfut ken I:lsajátítani, h milyen szolgálatot .-fguni a hhoz, hogy al emberek otthon éreuek maguk:!.t a gyul.,.
kezetben.
Snr ..h 'finke r, az a ngol unitáriu.s egy'
házba n a vall áserkö]csi ne.... lhi bizott$ág
\'eze t6jl:, • hitokt:aIM fontoslágár61 szólt,
emellett t6hb angol és nem oetkozi un,táriu.s
flM!ket il taniUltt és esti meditáci6t ,'eleteit.
Or bóknf Szenl.h'ányi Il on. budapesti
fOjl:iYW' az "te nl i""telet~. a lil uT(ilt~ma·
körben tartott "lD' ~H dilulllr,,; eJóadbt
és klllÖl beszélgetést n n!ut"e,-6kkel, ,-alamini Kászoni J ózseffel egyUl! eD' rqgth
áhilatal is tnrtoll"k.
A n!1. t\'eviSk közlillóbben olylln ," rwb6l,
gyúleke~elb6l ~tkeztck , .. horn unilari1mus
nem rendelku ik 10rt~ne1rn, l)'okerekkel,
n~hány ,h~ alakultak, és nal)-on fontot számukra, hogy rendl ... re. U)'1I bbUpzésl ka pJanak, lahiJkouanu unitáriUII h,tle!lI'''1'''ikkel'lerte a MIO"ilá gbó!,
O , S:r. I,
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Portrék a jelenból
I'enti dmn,,,1 ~ 8Orol"l.OI ~fnu l(lnk indlt ..... i. Célunk
~~, hollY U Unitáriuo ~l"t hadbJo;n bcmultu.uk awkat
a konankben ~16 kortArMIIlknt . a kik vj"gi ti ... t.reget töltenek be, ,llclvG hivAtá.u k nlnpJ~n mé loonk arra, hogy
m, unltAnu""k bunk~k leho!Sllü nk n\Ju k. és 611c! köz.
lebbről n'el{iomerhc .... uk
J,;tlÓk<!nl Ilr. Kap la)' " .. Ilr. S Il.,y Il oná t diautottam, ak, .... lalP k~p..,tu.<ge nerint mCivéllU!ltllrténést.
lim f lete ugy hotla , hogy hOMtIl évt izedeken kOnyvUTOfi ként u'1!kcny ked.m.. lobbek klbOU •• umÚriuo
kony,'l.árb~n " .
Jhkét otthon'ban 1é14p tIlIm meg egy köletlen

't

beu~l~télre, ahol ked,'o... n. fn~n, mosolyogva fQ-

gadott
111M ....
oz. hogy a

""It:!

leh(l~.

",iil~szdtlJrl/nd

"I<'O/IU Mlytl/l ~yultirw'
mudo Im II !IlV<iloor

Eredeti
képlOtt.Mgem
tullljdonképpen tbrténéu,
de ugy ,-,Ila.u"ttam doktori disszertációm témáját.
hogy miivéucttörténctböl
doktoroilhllSsllk .
M I ooJleza Itma ?
1'udomá nyOl! munk~m n
M.ápkori iitvd$mílv~net·
röl szólt , Később igen fog·
lalkouaUl~t Dz el1l~lyi öt·
vOl!mÜ,'é~.et, ~. hogy az
unitári\l.!l egyházomnak 'I
jó~ tegyek, ugy dönUottcm,
hogy kbvetkezO" dolgou·
Ulmban az e rdélyi unilári,
UlI kelyhek felkutatád ra
$zü kitem kitütott collomat,
El UÜJt,~~ If halalma'
ft/odol '(h(~Il, 1ItJV'G"
tud/od dJtipuUKdd Inqlc'(J/ód/a"il
Keleme n t..a.JOe tbnénÚl, II kolou\'ári unitAriuI kol·
légtum tanára, kl!lIÓbb n Erdélyi Műzeum levéltároaa,
megkerel'fllCmre an nyi adattal _zoIgált, hogy szinte el·
kéuiUltte a diuZ(>rtációmat. A ll . világháború elútt 110Ut utaztam Enll!lyben, Iam látogattam .... uniUrim
falvakat , felke"",",, azok parókiái!, lelkészeit. E. abban
az időben \'eatél)'eI v'lIalko." volt egy Budapestrő1 ér .
kezett filltallány nám'.a. Kelemen (.aj ...... fel il hf\'la er·
re a figyelmemet, él óvó suvllit mepzlvlelve folytat·
tam kutatómunkámat.
Megtörtént , hogy a 'I'torda- 'I'torockó Uni kisvonaton
éppen egy román csendörrel u taztam, éa nagyon kellett
figyelncm, mit be,z~lek vele, hogy ne nénen kémnek.
Ebbe .. O nthb ,döSlokbon li~crilll ~f~zntd ell a
m,,".dfl
Legnagyobb ujnálatomra nem, ugyllnis gyermekk ...
rOm .,édenét", a Méne.i úti szul6h,hunkat oo",batalálat
" rU!, ég a munkncédul6im. Il kelyhckr61 kéaziilt gyönyö·
rO. fotók mCII:&e:mmisil ltek, rokO/l8truálni azokat már 110'
ha nem .ikerult ,
Szomorúaágomban attaI vlga.ztalódtam, hogy a ku·
tatómu nka kózben nyert tap_ntal_tot, a megi . mert lel.
készek I!s más emberek e mlékél senki és semmi nem ve·
heti el t6lem.

20 UN ITÁRIUS É LET

Úgy /"dom. mJRllft/ell' me/lp""IIMc6d Jt.htly~

Igen, a klhtendi, valam.nt" . uk. kehelyrol valóba n Ir·
tAm később,

M,Jtor ~. mIl}'!'" JtiJrulmé")'f'Jt Irbz/nl Id Ill kt",y~1d

~1

liát ... néUl, muuumlla nem kcrultem, a l ukrná", ·
ban akkor i. nehh VOll az clhclyukcd~, m.nt n,"'l il. A
háború után egyedul maradtam #!duanyllmmal, 611 elfo'
gadtam Zsilmo Katalin barlitn6m I\j~nlallit , a MOn.ak,
1>8Jo'ctem Mechani kai tcchnol(\gioi tanstéki konyvtá ....
"ILk rende.~t
Három
évig dolgouam otl
Eu kovet6en SUlloy Ti·
bor, a GeológtOI Intézet ak·
kori vezet6"Jf! kerHett mel,
él at inthet könyvtári·
ban krn"t feladatot. Elf...
gadta m &o ott maradtam
50 éven át, tehát nyulI:dl·
J98 IIve, m hé\köznllPJam ok
nagy ré\ltét i. ott t<lltottcm
r.l :hf~ 1 ~vo. hogy abbahagy·
ta m a munkát.
&z bm"'y fili.dz tv, Dl!
le, I/I"ém, Ilem ",,,pd .. a
Fu/d/a'" Jlllézel kMyvldro$a c'oI/ril, hO lIe'" bl az Uru ·
Idrllls K",'yvI6r t'czelöje·
kbtl i8merlel~k mCII.
lHcn . Ferenc. Jónef
plillptiklége idején, a het.venes évektó'l vállaltam ,
hogy a korábban idúS<lbb
Unió GyulD által vete·
tett,
imm!r befalstou
konyvtár konyveit rendez·
le rn , minden ellenszolgál·
tatáa n~lkul lIeti ell:)' aik ••
lomm ai kitartó igyekeze.
tommel Illlbván)'Oll h tal6gust kéwtettem a konyvokl"ó'l , faly(liratokról , mintegy
ötczer kötetml. Feltártam a régi kiadványok.t d , A többit Te már tudod, hisren 199-I·t61 kt!. h,g még egyutt
dolgouunk II könyvtárhan.
'-"lóban. A le kopaolalod az eltYhdzzal, a Nun Ignde
"Imi ltYúle«ullel azonban IWkka/ rt~bb~ Itndö a ntt·
~n,.ü-eltnll.

Szüleim is unitáriu",k voltak, és J óu n MiklÓ>! kIvá ló
.bűvkörében" aktívan tartOtták II kapo:II01a tol az egyház>
zal, engem éa kishúgomat un it'riu. szellemben nevel·
~k.

5liJleid f.:rdily $lúliJll(I l"OllaH
Erdélyi gyökerekkel ~desanyám rendelkezett, az o"
lánykori neve: Kepes. Édetapám a. oradg málik IIIIrká.
ból, Sopronból ~ rke.~tt Buddra, MInt om litettcm , a Méncai úUln laktunk, ami nckunk gyerokoknck mllgo a " a·
radíCllOm volt: polgári miliO", kert , az6lO" a d61i lCJlÖn, '"ő·
kLikút 69 gondtalanság. ÉdesopIIm halála éa phdború
megszakitotta ezt o pa rad icsomi idillI.
Mi lört~nf tJtI/ed" .z"lói ház ItOOmtxíldso Ijfllll 1
Édcsanyámmal a Koh Ary uteai templomban felálli·
totl vöroskeresztes menedékhelyen adott n"h1st ne·
künk Szent-lványi Sándor, akko ri gyulekezeti lelkén.
aki a nemzetközi vörilakercUlben i. lIkliv fel adatot vál .
lalt.: itt rekedt angol, amenkai unilllriullOknak /Idott

.dIlJl.~t htl6lem .. lnU én o.~t(tt..
IRm R~ ebold", lit ..1... dllll8oll"k,,,. k
JI. nng<>I , fn..,c". ~I Vlud~..,mn,i
fogva MIlneU"-m 61<el, hogy m~ér.
',,-lhellS<!k mllgukal.
A KoIldry UfM 1t~J6b" IS •• ill'
tW)lo!d ",,,mdl
Igen . ..,kat foglalkozIam a tOr-

tblt!tb.·.,t A háborU után jI"i.ooelt.

boi!n "'eg"rób~llo", öoue~ud", le.
\·~hárnkbu " . kornlw!li "'\Jt6ból fel.
tárni II "'~grongol lt é PU!.l ! eredeti.
~I S'""ul/Yc"",,,k tekintettem u
elp",...lult ,...egablukok p6tloldt.

•

S.uk<»l nnyHg; helyzet ..m csupán Ozt tette tehot6vjl,
hogy k~t k'8 tdbl>!! l>Ótoljnk. ~;zuk mil is 10111". \61<. A7.

egYIk II klllY6-gal ambjelképet Abnl:uM dmer. a mA!lik II
tN'rltlle. ncmtetkbz, dn", •. A hi~n.)'1Ó nag)' ablukttiblli.

kM Bart6k 1*10 l'iter nevii, AmeriUban él6 fia ndom4.
'\)'OZáSll folytán 8ihrult pótolni II 80'118 jI"ck m~MKlik fc.
lé~"

'u cb'londolldbdl '''tumk, "Of/)' mmdtg 0011 cl!lod,
mmd", odllll (t/ada/ol magodnak. ez l> bdll/;6l rl>hdll
hl~l<s$éIlIUllal st:lJilell m<g6rwu lelk. fil>lnlslisodal.
1/000yfll/ Idm'k ",,,,,I Imp.!'",l f
Thdod , hIánYZIk a lána&lig .... ~ II lfogn....... Z<:'bb n öreg_!Iben. SlOkatlan a ~.cnd, hogy nincs napi dolgonl . OL-

vasok, de ~.II8 k ,nkllbb folyóiratOl , \'liO kereutrtJt.
v~nyt f~tek . É8 aoknt gondolkodom .
Üu""~I",,, ~(JItJnlil IIZ Un.triri ... /Ó'ld hllsdl>j(Jin l
A legflOlalnbbaknak é. uillf!iknek tallln. Az. ötvene,
években. amikor nem ilLetl vaU'8r61. hitr61 beminI , VII.
rntlnnul egy koll egao6m molllkérdezte tlilol"" . Mcgtnnll.
~lIm imádkozn; 8 gyermekcnlOt?" Elgondolkodtam ; nt
akkori . ma" II gyerekolknek mllst 8ugnllt. Vi u ue",lé.
koltVe, nekem j6c Ictt ol vallá_ neveltolli., hitem .tOk
vlil~dgon átscgített A~t vli laszoll",n:
Thnftsd meg find"t imtldko1.ni. Mutasd molg neki II hit
l... hct&é~~t. Éa 6, ha nagy le!O>;. dönt.. É. dönté5l!t nU\jd
tarUcl t iuteletben .
M unka l bo lyn

Kultúra es vallás
SzllAg)'i Domokos 1938. julius 2·An sz()lalall Nagysomkuton. 1976. november 2-lIn Kolozsvéron On kezével Vilten vé.
get életének.

A romAniai magya, Irodalom forffos-nemzedékénel< PA&klindi Géza . Lliszlólfy Atad:!!r mellell "9Yik Iegsz8mon8\i5bb
Igérete és alkOlója voll. Tragikus haiALa súlyos venteséget jelente" al 19y91emes magya, Iro<Ialomnak.
Fiatalon. az erdélyi Irodalmi hagYQmAnYQkból és a magyar kOItészel nagy klasszikusainak példlljAból kiindulva . csak·
n.emar modem. inlellektulllls kÖ116v4 lormlllódon. KOltói $lemlélelének, hangjAnak alllkulaSllban megn.ell1roz6 jelentősé.
g(! az angol költészet. miod&oelr.el6t1 T. S. EIioI tlatllsa is .
A hus.zadik szazadi errbef bonyoIl,I/t, szorong(lsos, tragikus világAnalt egyetemes SZw,1ll meg;elenitéséfe lórekedlln.
611lor formai és n)'elvl kisérlelez6: a kötóll kOM$leli forrnAkaI és a szabad verset egyanvlI biztosan all<almazla. Groleszk és lanyal tlangvét&le. érzéldolas képalkOlllssal. zenelsllggel és jlltékossAggal kapcsolódou óssze. Jelentős essza{ró és mUlordtló volt.
A kOz6tt YBIS.A IfIz &nclklopédiAja" (1967) cimű CiklUSb6I uérmazik.

6SZIRÓZSÁK

,

Tegnap még $zégyentós növeooht6nykénl
szemérmesen mosOlyOOlak az aIIg-hamvas
Izilvlik. barsckok. riadt-kicsi almik,
haj\a(lO.zo bUzal AbUitk alig $Bjleuék
sz6keségDk élet-adó hatalmlll ,
a napok !(lzes-arany c'öoojébe
bele_belecsallant egy lBpor.
a mez6n lesunyt fOllet llzon S jósz/ig.
és lIitod. kNvea:
ma. a ken egVik zuoAban.
orgonaboltrok szoknyllja alall
lóHedezlem neM.ny lapuló őszlrozsét.
Remag1e1t, (l"lJk,or t$llen Mem /Iket,
hogy szkmalleon clP&Ük m6.r ru: ÓSlit,
.
hISZ iQlOImll" még nyAr se volt - hbt m~ aI<lIrMk.
de csak h.8Ugatlak matcacsul.
Ils benne volt e tlallgaulsban.
hogy matdnap a taleveleken

déné kegyeltene<lik 8 harmat,
hogyanrkon hanctlrozo kölykók kezében
labda hetyett OlI-szomorkodi. a uamérlUles Irka.
ru: ulcilt m8g1etnek lebarnult embe,alcket.
I a sle1ó. élmos atCOlwt
plros·vidAmra csipkedi a reggel:
a sétatéren tl6k.tesló·glgllszOk
leslie et a fAktól a pIIzar szlnkeVltfést.
• sze,elmes kamaszok verses vallDmtosra 1hIet6dr.el~
Iomhlln clu,ognak a méz sugarak
s 6rettilyOmOlcs·lflala lesz az anyatöldnek.
Ils szemed parazsában
föllobban Ujnl a szerelem. 8 gyöngédsllg, a Jóslolil
Szeulttem VOlna neked adno a YÓr6gokSI.
Oe aztfln CAIIk ez II \/$" maradt.
Mon mire hozz/td érnek;
elh(l"'oclnak oremegó ÓSlllÓzs!k .
SzilÁgyi 00m0k05
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EGYHÁZKÖZSÉGEINK ÉLETÉBŐL
Budapest
Az UniTAnus Étel előző szamaiban mil, többször adtunk rájél<oz!alIIs! tevellenys,égDnkr61. Ezúttal

ÖSSlevontan szeretnénk megjsrnerletn; olvasóinkat al: eddigi nyári
millenniumi megemlékezéseinkről .
_ frtunk arr61. hogy mi édes-

anyák nagyon megható és szép
Dnnepségel kaptunk anyák naPra
alkalmából.
_ Irtuk. hogy Gy. Szabó 6éla
grafikusmiivész az . Isteni Szinji'!ték" alapjan kész rtett husz lametszetbőllitló kiállflási anyagAI hozta
el nekünk KoIozsv:mól Ferenczy

MII<l6s esperes úr, aki a művész
örÖkségének örzője. Ez alkalom·
mal az istentisztelet prédikációját
1$ tóle kaptuk. Szeretetvendégség
zllirta a megnyíló iinnepséget.
_ nlékoz6dhattunk Kászoni tiszteletes úr a Testvéregyhlizközségek Bizottságának Bostonban tartott
gyúlésen való részvételéről.
- AMsvéti Onnepsor április 21·én, nagypénteken
este. az unitárius passió bemutatlIsával kezdődött,
Igazán méltó Crnnepsorozat része volt ez a művészi
élmény.
- A húsvéti Onnapekre megterftetlOk az úrasztalat
a kolozsvari teológiaról külóött legatus szotgalatanak
segítségével.
- Punkösd Onnepének istentisztetetei hasonló lelki
Onnepet adtak. A templom mindkét napon szinte zsú·
falbl{! tell, az úrvacsora felvételében is nagy létsza·
mú hivő ven részt.
- Elmondhatjuk hogy az ez évi Onnepségek sorá·
ban, szinte az els6 helyre került szivOnkben, lelkünk·
ben a konfirmllciós Onnepség, 14 liatal, 7 lény és 7
liú tell tanúbizonyságot unitllrius hitéről és a Kété·
ban leirtak tudasanak bemutatbllról. Okosak, szé·
pek vottak , a lanyok zöme székelyruhaban volt, sze·
met gyÖrlyöö<ödtető lalVanyt nyújtottak a fiúkkal
egyíltt, A fiatalok az urvacsora vétele utan a püspök
ur aldásat kapták, megható, meleg szavakkal köszöntötte óket. Úrvacsorát vettek a szOlók, kereszt·
szOIók és a hozzátartozó rokono!< is. Nagyon szépen
komponall rendezvény volt, melyet utana a gyOleke·
zeti teremben szeretetverldégség követett. Julius
elején, a többéves szokasoknak megfelelően, Ka·
szoni tiszteletes ur 1 hetes erdélyi nyaralasra viszi a
konfirm!!.ltakat. KIvanjuk, érezzék nagyon jOl magu·

'"

- A biblia kOr idén is megtartotta évadzáró Onnep·
ségé!. Ez alkalommal LOril'lCz Ernőné, Ildikó IatolI
verldégOI minket szép kis vidéki házuk kertjében.
KaszOlli tiszteletes ur bibliamagyarazata utan, tes·
tCmket is éplt/:I vendégség vott, részben kailIka ban
hozott finornsllgokkal.

22 UNITÁRIUS ELET

Tovabbra is nagy szereteMI vllrjuk hiveinket va·
sllrn api istenHszteleteinkre, az elkövetkezendő au·
gusztus 20·ai Onnepségre, amellett, hogy mindenki·
nek kívánunk nagyon kellemes nyarat, illetve nyári
ic!6löttést és jó egészséget.
Aradi Foerencn"
presbiter

Gyula
A gyulai szórványban az év első istentisztelete
március 5·én volt,
Balázsi László lelkészOnk a pré<tikaci6 előtt Wass
Albert egy költeményét , majd az istentisztelet után
Sáti Frigyesné kedves hlvOnk Sfl< Sandor és
Reményik Sandor egy·egy költeményét olvasta fel.
Istentisztelet utan barati beszélgetésre, tervezgetés·
re egyOtt maradtek a résztvevők .
Az Crnnepi istentisztelet husvét első napján volt,
délut!!'n 15.30·kor. Az igehirdetés előtt Balázsi László
lelkészünk és Balazsi Lá szlóné énekvezér a Passió·
ból részlete ket énekelt. LelkészOnk prédikációjában
h~ünl< szerinti ÖfÖklétr61 beszélt.
Az. urvacsorai kellékel<et, a J ézus életére és cse·
lekedeteire emlékeztető kenyeret és bort Sáti
Frigyesné testvérOnk adomllnyozta. Lelkészunk
megköszOnle az adomanyt.
Megemlékezett !Il arvlzkárosullakr61, kérve, min·
denki erejéhez mérten enyhftse akároka\.
Székely DlIniel és Székely DlInielné fehér l!ásos
hlm zéssel diszltett urasztala terItőt, szórványunk
gondnoka ötvösmunkával diszitett keresztelőpoharat
alétéltel adomllnyozott.
LelkészOnk azen ar:lomanyoka t is örömmel kö'
szÖfllemeg.

Füzesgyarmat

~~~~~a':~tt~..:,,~~~ekben

Aprilis hónapban több lélekemelő. maradandó él·
ményt nyújtó esemény voll Fiizesgyarmalon.
Április 2-tm az egyházközség presbitériuma és a
lelkész családja kÖSZÖl1lótte nagytiszteletü BalázSi
~Aszló

lelkészI. nagytiszteleIlJ Balázsi Ulszlóné

enekvezért fDzesgyarmati szolgélatuk 10 éves Jubileuma alkalmából.
E~böl. az

alk.alomból a Békés Megyei Hlrlapban
két cikk IS megjelent A te~edelme sebb éprilis 8·11"
.Balézsi Laszló, megyénk egyetlen unitMus lelké:
sze" eimmel. A cikk Dsida

Jenő. Tekintet

nélkOI" cl·

mú versének második szakaszával, (Kem ény tár-

,

,

gyak zuhognak a fejOnkhöz) kezdődik. Élete meg,
próballatésaiban ezek a sorol< mindig átsegitenék a
holiponion a lelkészI. A cikk röviden ismerteti életútjét. gyermekkorától napjainkig.
FOzesgyarmaton 1990 husvétjAn. négyévi kényszelli hallgatá s után vehette ismét vátlllra a papi palástot. .Abban a pillanatban kimondhatatlan emocionális érzés fogott el. Valami hasonlót, talán csak
most a napokban éreztem , amikor meglepetésemre
a helyi presbitérium és családom köszöntött fü'
zesgyarmati szolgálatom tizedik évfordulója alkalmá·
ból" - nyilatkozta a lelkész. Ismerteti az elmúlt t lz év
eredményeit. jelentősebb eseményeit.
Az egyházközség tagjai és pártolól remek partne·
reknek bizonyultak az elképzelések megvalósftásá·
ban. A fendezvényekbe még akt ívabban ba aka~uk
vonni a szórvány unitáriusokat is - tudhatjuk meg a
Clkkb61 .
A második cikk . Papi palást ajándékba· eimmel
ápnhs 20·án Jelent meg. A tizéves jubileum alkalmá·
ból rendezett meghitt ünnepséget ismerteti. Az ún·
nep~ég része volt az ajimdékozás is: a lelkész egy üj
paPI palástot kapott . a kimtor is szép ajándékot ve·
hetett át.
További tervek: a millenniumi év keretéban egyhélZászló avatása. emléktábla leleplezése, amely a
Gyarmaton szolgált unitárius lelkészek nevét öröklti
meg. erre az alkalomra az erdélyi l estvérgylilekezet
hIveit is meghIvják. Nyáron kirándulást szerveznek a
székelyföldi unitárius világtalál ko zóra.
Aprilis 16-án a viragvasarnapi istentiszleletel a
Kossuth RMió közvetnette. A közvetltésnek nagy
Vlss.zhangja volt. több mint harminc levél érkezett kO·
IÖnbOzö vallasvemberektöt
Személyes megkeresés is volt. május 7-én a
füzesgyarma ti istentisrteletre egy kedves fiata lem·
ber ér\cezett. majdnem 100 kilométer távolságról jött
vallásunkat és egyházunkat megismerni.
Résllet néhány levélből:
Egy szentlörinci hallgató Igy rr: ..ÁpriliS 16·án tar·
tott istentiszteleté~ez őszinte szlwel gratulélok ..Em·
baremlékezet óta Ilyen szépet nem hallottunk. Aldja
meg érte Önt a Magyarok Istene. engedje még soll
palást elhordllsát a Tiszteletes Ornak. Nem veszhet
el az tstenbe vetett hit és a haza. melynek ilyen pap.
jal vannak"
61Jdapesli levélből részlet: .lIyen felkészOlt, Irodai·
ml téf&kozottságrOl is árulkodó lJfé(likéciót éVlizedek

húsvétra készültem
,~V .... '"yeltem ahogy "',-aII
'
Le lk et és szellemet tápléló be' é
'v am.
szép idélelekkel Y1IfSekkel a : ; de regen ~ótt
taival gazdagon ~jllndékozt~ r I nagyok gondola·
imlldkozókat. KőszönOm Isten'::e'1' ahoghallQató_egyirtt.
tem Önökl<et. Hiszem m....
k k'
~ együtt lehe·
"'kébe'
"v· so un nak Iam el ...... SZép
n az nek, s Igy hallhattuk az Onök . ~\I
.
szépnek."
enekét IS
egyedül élő budapesti özvegyasszon
.
~el~gadlalésomat és köszOnetemet sz:;~~~~I::~:
leznl, csodIllatos volt . Nyitott vagyok. bennem mindi'
megmarad, szívembe vésődik. évek múlva is emlé~
~ezem egy·egy szép prédikációra. Ilyen szép példé.
Illval. t~lán m~g sohasem találkoztam, amikor az ige
a Biblia taMása és a magyar költészet Ad .tóÍ
Remé~yik ~é.ndOrig, Tóth Árplld. Kosrtolanyi. siabó
L:, DSida II/éla mondanivaló}llba beépülve gyönyöruvé tette a p rédikllciót."
'
Regötyi levélb61 részlet. ..Ápri~s 16·án részese
voltam az ÓOöktől közvetnett unitarius istentisztelet.
nek. amely nagy örömömre szolgált. Ezen alkalom a
lonto.s vallási élményén túl. irodalmi élményben is ;é.
sz~sltette a hallgatóságot. Nagyon szép. mélyen
szantó gondolatokban gazdag, maradandó együttlét
volt Islenünk dicsőségére. G.ratulálok h.~uá és egy·
ben hélas köszönetemet felezem ki Onnek és az
egész unitárius gyOlekezetnek."
Nyíregyházi levélből néhény sor: .Olyan jó mikor
lelki testvérek lah~lkoznak az éter hullámain is. Ma
ebben a szeretel nélküli világban jól esik a Krisztusi
agapé szeretettellalalkozni."
Veresegyhé.zi levélből részlet: ,.Mélysegesen meg.
hatódtam az április 16·lIn elmondott igehir6etésén.
melyet a Kossuth Rlldió is kOzvetitet. Magyar hittel.
bátor szlwel, az Ön igehirdetése adion hitet, önis·
meretet ennek a soIIat szenvedett, Karpátok éttal
öleli magyar nemzetnek. Adjon ilyen vezetőket en·
nek a népnek az Úr. hogy legyen végle le~amadása.
Mar régóta lontolgatom. hogy életem utolsó részé·
ben megvatok a reformálus egyhllzbeni létem től . Be·
ismerem. nagy az elhatarozásom, hogy erdélyi unité·
rius testvéreimhez méltó lehessek a golgotai szenve·
désQk utjén. Kérem NagytisztelelÜ Or vélaszIIt. mi·
képp lehetek az Unitárius EgyMz hüseges tagja ? A
jóságos lsten adja meg nekem az unitárius hitet.
Hogy igy imlldhassam az Urat. IstenOnket, végaKa·
ratom . A jóságos lsten vezérelje életOtján a Nagytisz·
teletü Urat."
Személy szerint azért is örOlök a solc meghatóan
szép kösz6netnek, mert az álta lam megfogalmaz.ott
méltatás és köszOnet igazolást nyert - I~a a CIkk
szerzője.

Nagypéntek délelőtt ls imádkOZ~S~a, istentisztelet·
re hivogattak templomunk harengjal. Este meghall·
gattuk 6alllzsi LlIszlólelkészünk és 6alázsi Lászlóné
énekvezériink előadaslIban a Passiót. A gyönyónl
éneklést a résztveVŐk lIhftattal hallgatták.
A husvét; ünnepi istentiszteletnek nag~mu
résztvevője volt. Az OlVacsorai kellékek.et a Jézus
életére és cselekedeteire emlékeztető JeQyeket. ~
kenyeret és a bort Kiss Kflro!y . és Magyarósi
GyÖrgyné adomanyozta. Ezen tul UlVacsoral megUNITÁRiUS ELET 23

adon 1500 FI értékben Aomvllri Etelka és
Btmugi Sándor. Egy unitárius testvélilnk. névtelen·
sé~t kérve, százezer 1000ntol adomAnyozott a millenmumi i>nnepség.ek költségeinek fedezésére . Lal·
készünk megköszönte az adomllnyokat.
Husvét másodnapján is istenllSzCeletre hrvt;\)(
templomunk harangjai a hlv(lket.
v~MSI

"Van egy sz6, van egy nev. valóság (16m álom,
Nekem a legdra~bb ezen a világon,
Ez a I9gfOffÓbb szó, az en legszebb imAm,
Am/kork/mondom: Anyám, Edesanyaml "

E gyönyörü, meghaló gondolatokkal ékesrtet meg·
h/vással vérta telkészunk az édesanyákat amajus
7-én lartottlegbensőségesebb ünnepségre, Anyaknapjara.

Lelkészül'lk iméja és a Zsoltaroll könyve 77-ik részének feloIvausa utan alkalomhoz illő. gyönyör\i
költemények és énekek hangzottak al.
LelkészuM Dsida JenO két költeményét olvasta
fel. EgyhálkÖz.ségünk fiataljai. kÖzépiskol8sok. isko·
lások és a hittanoktatásban .észt vev6 gy_kek
egy-ilQY hAtát és köszönetet kifejező költeményt
mondtak al. A szavalatok közön IelkészQnk csodála·
los szól6éneke. s a jelenlévőkkel egyiItt énekelt nép.
dal hangzon el.
Al. előadók a versek elmondása utan vlrá!l9al köszöntötték édesanyjukat. nagymamajukat.
A lélekemelö unnepségek maradandó élményt
nyújtollak a nagyszamú résztvevönek.
EID' uni"rius

----------------

Beregi szórvány

rés~,,,e.vö.

Al.. Unitarius Irodalmi Térsasag újraélesnéséért
egy kis akciót inditott a Partium Mühely és a BeregI
Unitanus Szórvany. Felvették a kapcsolatai az Unitá·
rius Világtalálkozó szervezőivel, hogy az irodalmi tarsasag megalakulésanak 80. évfordulójára (1920. au·
gusztus 28-án alakult meg KoIozsvarott) egy szerve·
ző csoportot hozzanak létre, amely az újrainditast
előkészfti. A csoportban magyarországi (beregi és
budapesti) unitárius aikolók ls részt vennének.

_ Ismét kiosztották a Balázs Fereoc-dljat. A Beregi
Unnepi Hét keretében a nemzetközi Véd Mihaly
vers- és prozamondó versenyen egy kárpátaljai. egy
cigany liatal és egy beregi fiatal kapta meg a Balázs
Ferenc.külÖndljat, egy bronzplakellet. oklevél és
kőnyvjutalom kiséretében .
'dén a nagydijat az Aranyosaptltiban tevékenykedő unitMus·univer.zalista beregi presbiter. Bőcs Attila kapta meg pünkösd hétfőjén. az ottani imateremben tartott kis Onnepség keretében .
Évek óta koncertjeive! (zongora+énekszllm) segIti .
A beregi unitárius
a kocsordi és beregi unitárius gyülekezetek hitéletét,
akt(van bekapcsolódik a megye kulturális életébe
cigánymisszió
(babegy(illes müsorok kész itése Bartók zenéjének
leldolgozésával. zsOrikben való elrtOklés. az erdélyi
unllánus teswéncapcsolat kulturális apolasa). Mindez
houalarult ahhoz. hogy 2ooo·ben ő kapja a beregi
unrttlriusok k~üntetö Balázs Ferenc-drfá.t. Isten adjon
dott a Balázs
neki tovabbi eredményes tevékenységéhez erót és ramjába, s a
egészséget.
vékenységébe.

.,

•

1~::~~

lázs
gányegylet.

A be .... ,,; t)unkösdi únnepkor kere,~ben három feinőIt konfirmáció
volt AranyOPpá ti haD.
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Mindkét szervezet a'ctívan bekapcsolódik a beregi közéletbe.
Hit· és kOzéletiség jellemzi a beregi unitárius cigányságot. Szociálisan és kulturátisan seg itik a t7
cigánycsalAdot a szervezeteik
révén. Ebben segiti őket a beregi
unitérius szórvány is. A körzeti 1.
szému általános iskolában bein·
dult az unitárius hito'ctatás az
19!1912000·es tanévben. Két csoportban (kezdők és haladók) 20
tanuló ven részt a hitoktatásban.
Unitllrius hitlikhöz híven az em·
ber formáláséval. seg ftésével
foglalkoznak a beregi unitárius
cigllnyvezetök a jövő nemzedék
alakitásában.
relhös Su-bol..,..

Győr

" A lélek él"
A BOIOni Farltas SBndor AlapItvany. az Unilanus
EleI január-4ebruári szamaban megjele~t - a Gv6.ri
Unilanus EgyhézkOzség lemplomépllésl szandékat
segflend6 - felhIvására tOrtént a dományokért.
Reményik sandor soraival mond köszönetet, és kr·
van Jó egészséget, Istentől aidon életet minden ked·
ves adakozó·olvasó szamara.

.A lélek él,
Testvéreim,
ts hitel nem cserel.
A Léleklil: betűben, sz(nben, féban,
Hullámos hangban es merev máNányban,
Száz változáson 81Amfg meg nem tagadja oomagat.
A lélek él, és munkál csendesen,
KIs szrgeten, vagy roppant t8flg6rt1f1,
De amlla/kot nem szól a világnak,
Csak egy las kómek, csak egy kicsi nyájnak.
A /élek é l,
Testvéreim,
Es hitet nem cserel .•

Bakó Annama ria, Budapest
Dr, L6rincz Em6, Budapest
Dr Kaplay Imréné. Budapest
Siska Ferencné, Budapest
Téglas Csaba, Győr
BézS8flyi Gyulané , Budapest
Szl5cs Zoltán, Gy5r
Nebl Janos , Erd
PilIlty LAszló. Budape st

forint
15,000
1.000
1,000
3.000
1.000
3.000
1.500
10.000
10,000

Schmidt Gabor, Budapest
3.000
Vékás OomokQSné, Budapest
3000
Fekete Andrasné, Gy6r
3.000
Or. Lőrincz István. Budapest
2.000
Kutrováczné Séra Anna, BudapeS!
2.000
Dr. Bakó Károly, Budapest
\0.000
Dr. Nyiredy Szaboles, Budapest
Or. Gaál Istvan, Gy6r
2.000
Bede Faze kas Csaba, Győr
3.000
Or. KoIonilsné Ürmösi Eva, Budapest
2.000
Székely Is tván, Budapest
2.000
Kere kes Szilard, Budapest
500
György J ózsel, Cegléd
900
Ruttl<ay lvanné, Budapest
2.000
Gya rmathy Zsolt, Gyula
500
GOndisch Klara , Gyömro
1.000
Kisgyörgy Csaba, Budapest
2.000
Gyarmati Péter, Szentendre
>.000
Oborzil Gyula , Hajdúszoboszló
15.000
Gergely Csaba, Békéscsaba
500
Bartalis lászló. Budapest
1.500
Me s te r Albert, Pilisborosjen6
2.000
Orbók Endréné, Budapest
'.000
Gyalokai ZoJtan, Budapest
5.000
Bencze MArton p(lspOk, Budape st
5.000
tO.OOO
Dr. Németh Em/!, Budapest
NMasi István, Hédervar
2.500
Pákey Izabella. Budapest
>.000
3.000
Bencze GIlbor. Budapest
5.000
Dr. Dániel Lajos, Budapest
Dr. CsIki Gábor. Szá.zhalombana
' .000
500
Nagy Sándorné. Budapest
Magyar MOveltség Szolgálat. Budapest 5.000

....

Sylves ter Ján os P r otestán s Gimnázium
Az iskolát a Protestáns Gimnázium EgyesO let,

30 lelkes fiatal pedagógu s al apította 1996-ban, Dr_
Bibó Is t van igazgató ur vl!:I;ctés(m:~1. A XIV. ke ru·
leli i1 nkonnányzat egy tulajdon á ban lévó" épuletet
bocsátott az alapitvány rendelkezéiiére. Az is kola
szervezetileg öná lló, n em tartozik sem ónkor·
m<lnywtl , sem egyházi "agy felekezeti fennhatóság ahi. Ennek megfelel6tm nyotolt, ökumenikus
Jellegu.
A műkOdtetés k öltségei a tnndijakbó\ és különf.:;le pály!iz(l\Qk elnyeréséb61. eselenk':;nt egyes
gnzdllsági szen'ezelCk tám oga túsáb61 adódnak.
Munk(\jukat azonban a keres ztény egyháznkkal «;s
llyUlekezetekkel val 6 egyuttm Clkbdésben véb"Zik.
Oülk,ja.knak kereszté ny 8Zellemü képzést és mŰ·
"elt~ilet nyuJtanak. Ez els6sorban a biblia. alapokon , a h.tokl:ltáson és a magyar prote8tantizmus
pedagógia. hagyományain nyugszik. A társadalmi
68 szociális felel6aségre .. a16 neveléa az iskola
~k legfontOllabb Cl!1k.itlhélle Ennek érdekében
tartanak - onkéntes jel entkezés alapj án _ Dia·

kónia- és Ápolástanképzést gyakorlati okt:,-ti\ssal
kiegészítve. A gyakorlatokat a Bethesda Kórházban, az Albert Schweitzer Szeretetotthonban ~agy
má s eg)'hári és á llami intézményekben ,'égzik li
tanulók. A képzés lé nyegét az j eIM!i. hogy a glm·
náziumból minél nllgyobb számban keruljenek kl
olyan hallgatók, akik bánnely .'WIkterule.U!~ helyezkedjenek is el. megfelel6 karitati,·-~~tih$ ér·
zékenységgel rendelkeuenek, e~ felkés.zllelit kapjanak családjukban. ,skollll·munkahel)'l kom)'E'Uo
tukben az elesettek és id6/; emberek felkarohisá·
ban és a segitségnyűjtúsban.
Az iskola kezdeményezése azért nagy j~!ent6sé

gil mert n mn~'ar tál'!ladnlom - jelenlegi adatok
sz~rint _ e~'harmnda id6/; korú. egycdiiláUó en"
ber. Az ilyen jellegü tc ..éken)'ség a társadal"" JÓ
közérzet kialakulását ia $Zolgálja, .. zért más kon·
oktatási mtézményeknek ji példaképul szoJgá:lhat
a ms, pénzcentrtkus profit;;zemléletü ,.. lágunk·
ba".
Molmi r Sindor
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Drog nélkül, tisztán!
ih"tW. Bo"beD .iD"7"ki -.yetért. . . . . ''''
bet(l ....... elY kikerülhetetle.. t.,.alom leU.

Ute.ll Dlinl p~..wol _..,.IIf1ybeCel:H, ... Ial eQ ' élelmete. di -bD. De "~IY _It
keli ...1_ 11......
hOt:Y focboIk_i VIllIY
elbalIpIni keU ......bban ....,...... ~....... ril~
... énye", EJ)' l é1l)': MaDaro~" drl m..
módon DÖveUm .. dro,olut klpI'ÓW.lók ••
drodOfYIUIZlók, dTo(függ~ • • dro,halo~~
816m8. A k áb íló~ze .... problelD. valamennYIunke t ~ rint ~S egyiittO'ls cselekvé,re k éntet _ ~It
tehet a televízió, mi lehet a szerepe a m~dui
nlÜl egy o ly"n kérdés ben, amivel ka~~ol .. tban .. ~zakemberek is óv"tosan és k~rdoJele_k
kel rOJlalkoznak? Egyet bi"to .... n te he t ; tlijékodat_
A Magyar Televhió, 811: UjúSIIÓJi <Ii .. Spo rtmiolul<lirium ,i1~al kezdeményezett kampányboz
c:satl.koZ\-a, NÓ sz l vá ll al abban, holO' <Ii.-z~k e
nyebW legye a láMladalrnat a drogk<li rdesek
iráni_

te.......

A fenti mondatok ajúnius 16-án, a Ma.gyar Thlev/úóbllO tartott sajtótájékoztatón hanifZottak cl,
ahol II június 19-26, közötti ~Drog nélkül, tisztán!·

jOlIszóval illetO'ltt kábítószer-ellenes hétr61 tudósítottak. Deutsch Tamás, ifjúsági és sportminisztcr, S:ul bó L_ Zsolt, a MTV Rt elnöke, valamint
Topolánnky Ákos, az ISM kábitósterügyi konrdináclO~érl felel6s államtitkára tájékoztattak a
kampány céljairól.
Egyházunk részéről !\liklós;·Yári Katalin volt
jelen_
Al Egyesült Nemzetek Szen'ezete 13 évvel ezelőtt június 26-át a kábítószer elleni
lágnapjának nyilvánította.
Hen a napon
I
id6bcn, a közös

, regionális r enegy része a
több mint ezer

'·.~I~Th~levfzia té·

Cl

Al. unItáriu s ifjak már korábban is foglalkoztak

e témával, ennek a hétnek anyaga azonba'j' n!lgy_
3~er(l alkalomnak tűnt, hogy az UFF (Iilmklub)
v.deotára gazdagodjék néhány valóba.n ha.8Znoa
kislilmmel, mint például a F(inyíró Egyesület ké.
8z!tetlc nagyszerü .Drog-világ" dmü animációs
~Ilm, melyhen a kúlönooz6 drogok természetével
l!merkcdhet únk ,:"eg. A Trainspotting dma a ngol
kultuszfilm már .smeros volt, emellett igen hasznOOl volt megismerkedni a magyar drogosok küzdelmeIVel , a Leo Amici komlói és a Kallódó ifjúság
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zsibriki rehabilitációs otthon lakóinak 6szintc val_
lomásfival.
vi zaniizve az egyhetes kampányra , úgy t Umk
már'"k;n6tt II magyar társadalom II tabuf~ak áll f.

usa, a dilettánll tiltd.lIOk ko~;aká~~'1 h::ez több
mint egy tucat olya n beazéLge"".11 tanUI e ttunk ,
h I II drogok világá n ak von:r.ásáról, mocskáról ,
a °pdájárol és II kiút testi_lelki azenvedéseir61
ella l p6 6szintcséggel bell1:ólc.ck azok, ak ik átél ~~g :zOk akik valóban kö:wl kerilltek li témához:
szakemberek és áldozatok. családtagok és gyógy_
ultak.
M ég igy is nagyon nehé"/: II harc!
M. V. II

Protestáns
Híradó
Unitárius súlypontú számot, szinte azt mondhatjuk különszámoljelente tett meg a Gábry Sándor református lelkész szerke sztette Protestá /!$
Hírodó, a Rajna-Vesztfáliai Magyar Gyül ekezet
lapja.
A teljes lapszámnak több mint felét kite vő, unitári us témájú összeá ll ítás a kolozsvári Gál Kelemen cikkével kezd&lik, amely BraSlMl i Sá muelről ,
az utolsó erdélyi polihisztolTÓl e mlékezik meg,
születésének kétszázadik évfordulója alkalmából.
Ezt követi néhai Erdő János teológiai professzor
és unitárius püspök tanulmánya: Az unitárius egy.
ház történetének /"Öuid tit/ekinté~ (ame ly ból a szer keszt.6 terjedelmi okból kénytelen volt egy-egy
részletet kihagyni, ezeket a kihagyásokat azonban
lelkiismeretcsen és pontosan jelzi). erdélyi un itárius templomokat áb rá zoló rajzokkal és egyéb uni tárius vonatkozású grafikai anyaggal illus ztrálva. .
Sorrendben következik a Stockholmban é lő" Ye·
ress Zoltán lapunkban is megjelent - a svédországi Új Kéve dmCi protestáns egyházi la pból á tvett - irása a Keresztény testuéreim_ Imitáriusck .
Ezt a sze r keszt.6 többet között így ,-ezeti be:
» • .. ajánlom e cikket elolvasá s r a nemcs ak a gyúlekezeteinkhez tartozó - azokban ma gukat jól érz6.
,-elü nk együtt örvendez6 és síró, a diaszpó rában
egyházi és nemzeti megmaradásunk mia tt aggódó
és annak kibontakozásán fáradozó _ unitáriusoknak, hanem azoknak a refo r mátus és lutherá nus
tcstvéreinknek is, akiknek _ esetleg a szokástól e ltérlien járva körül a témát _ bizonyára új s~em
pontokat, látószögeket is feltár ez az írá s.n Az
összeál)ítást a Kölnben élő, délvidéki szü letés(l
költó, Aes Károly zárja Unitarius történetek d mú
öné.letra.jzi karcolat-füUirével, végül pedig két, Dr.
NYlre~y Szabolcs testvérünk nyomán új raközölt
Brassai-anekdota teszi fel a pontot az j-re.
K. J.

HALOTTAINK
Oborzil GyuJa
~ll<r>n/)lIM m",d~"Jm61

Embf:"rllt6l, cl-'" tlel/ól·
Ez(!k~t II sorokat Obonil Gyul" ,'etette papírra
1986. Janu~ r 21 -é n, amikor g)'ógyitha tatlannak túnoS bc!.
legi!olge ágyhoz kót/jttc. Ulekben éSllondolatban az cm·
beri IéI utolsó slá";(\jáf'Ól elmélkedett. Az életutak
hO!W:3bb, n'Widebb szakaszaiban ''fInnIlk olyan állom'sok, ahol a ke .... sztfák p,henésre '" rru!rengésn' kéu tetik !IZ nrrajáro ,·ándorokat. .után egyne. mindenki el.
érkeúk az utolsó állomhhelyre . ahonnan már ninc. to,'ább,

ber 3·án
édesanYJa ,,,' ,,"

1919.oktÓ<
enodelG.

Obon:il Gyula tanulmányait a hajdu$zoboszlói r1!fo r·
mátu5 elemi i~kol4ban kezdte. majd a hajdlibönörményi Bocskai Gimnáziumban folytatta , ahol \938·OOn
éreltsági vizsgát tett. M ezt követQ évben édesapja 53
é,'es knrában váratlanul elhunyt.
1945

ról való
lelt

'?'''~

ridetén

volt a mol" éfelfelé (\',,]6

muvészI
SUlVU,
kedetl

ld&Nagy ROI

I' h(l ttirsa.
Egyuttescn hatflrozttik cl. hogy mmt.. nyugdlja~k
Hajdunoboozl6n tcrCI"tenck maguk nnk IIJ otthont. ~.?
1993 d""emberében be is k6,·etkezett... A szépnek é$ nyil'
godtn:tk remélt é>"eket !lZomonl események Ulv~rttik
meg. EI6bb Oban,l EdIt f"!]C!. a mi ndIg tevékeny. klv'lti
ulZti. ,parmü"ész Jeney Tibor távozott az élök 5Onlból.
Aztán Ooorzil Edit. a fele»g i$ beleg lett . Végrendelet·
ében HaJdu$zooonló váTOllának adomá nyozta világ$zD'
badalo m áltnl elismert. alumí niumból önt611 hara ng.
gyüJ ",",!!nyét.
A% egyedul/illó hMalmas harangegyUtlU IIlad/i ...
Oba",,1 Grul~ra hlif\lh Orömmel vállalta u ezzel Járó
raradtsligot Kulonös bnlmel Jf'lentctt , ami kor lehetóR·
ge ad6dolt II györi, pcst8.entlönnd. medgyc8' és mo "",·
v/id.rhelyi unilárius clIYhhközs.(!gok jovMI\ harangol
adomán)'o. n;' Telte eU anul a . remén~)'c~ és mcggy6t6déI..,l. hoiO" .A hlll"anlfOk hPnGJ !I eok/i' g h,rdesse az elO"

i.tenhitet· . Bizunk benne . hoiO' az egyhAtközsé~ekben
nem maradnak a harallfok némák. ú eiO' kilSl! arról i•
• ~lnak, aki önzetlenul 1ehet6"é telte. hoc" ott. ahol
n.n<s. legyen harang.
Emléke leiO'en áldott! IAten segitsi Emlékek $l>gi ......
tek
'
Ooo .... il,," NIIg)" R6u",

Tatár József
Mindar,n)'ian szomoruan nembesü!tunk a hir",l,
döbbenten "eltuk tudomátul aZI. ami miatt mOM itt vll.
gyunk. hotO" Tatár J6uef. n)"ugalmaUltt gy!Igyszel"Úzvegyészmémbk, a Magya r Müveltség Szolgálat alapit6ja
~Ielének 81 •• boldog ~s sirig tartó Mzu!lJlágAnak 43_ esz·
tendej~ben, junius 9-én. fájdalmas szenvedé. ut án cl·
hunyt, visszaadta nemCllelk~t teremlt\j~nek.
Néha' Tntár J6uer 1919. okt6ber 194m ... ülelett
Erdöbényén, ahol julius 4-in. kedden délután 4 órakor
helyezté k brók nyugalomra a családi kriplában. 1957.
ben koton h112US!-ágot elengeri Zs uuannával. Gyógy.
&zetén \"ol t . késolbb ~egy'.zmémGki okle,..,I,,1 is szer·
utt. Gyógynerészként dolgozott. mllJd :t G)"ógynön\ny.
kutató Intézet tudományos munkatársa lett. és innen il
ment nyugdíjba 1979-ben.
1989 októberében meplapitotta a Mlli)"ar Mü,·eIWg
Szolgálalót, amelynek munkatársai nolgálók és li map
il szerényen csak ügyveZe!6 uol~áI6.
A Szabó oez06 emlékokint életre hi,-ój n. élet... szmé·
nye és )l!11Zll\"a >"olt: .'Tettek kel segiteni. a mási k ma·
lP·ort·, ,.mert mmden magyar fdellis m'nden magya..
tért·. Gárdon)i>"31 egyutt '"lllJotta IIIP·anakkor. hotO":
. MalP·nr vagyok. 'rehát magynroknak m"iYaf\l1 kell írnom. A~ ,rodalom pedig nem parád~, ha"em uolplat. A
nemzet jdenének és jövt\jének fi 5zolgálota.· Ez a szoJgIl·
lat töltötte be egész élelét Élele al konyán adn is ,·á·
las.ztotta hltéul az elP'edoJli mac'ar fdldl!n alapított uni·
tári ua vallást. Szelid egyuerűséggE!1 mIndig 'lP..,hzetl
háttérben maradni. Nem tolakodott. nem parádézott, de
mindig mindenki é .... zhette megtennékcnyitli jelenlétet.
Nyugodj hlit hékében . Ámen .
Sá nd o r Gy. Mnl yb
(Nin/et a 2000.jú"iua 6'0" elhangzott Nagy Ig""r u"
ca. templom. t:;YÓu$Urtorliitból)

ZS IROS MIHÁLY 65 .h·ell
JA!'IIAT,\ ER\'INI'I'É , n . P,.tik Etelk" 8 7 ""es
OR. SZILÁGYI nÉ",";s 67 <Ii '·e'
ILLYÉS KAHOLYNÉ. n. P hsint Erzsé bet 9-1 ''''e~
nR. IU: RECZKY ISTVÁNNÉ. s-... n é n." Juli .. 79

6,·.,.

TÓTI-lISTVÁ.l'''''''É, n l)im é n y i\lá ri .. 65 é,·u
GYÖRGY TIBOR..''É, ,''" Ko ,·t"'.. Ilon" 72 éVh
lsten "<\Jon oo.",de. p ,hené~t eltlivolott le.t,~,..,ink·
" ck. letk,lknek örök \ld,·öAlK\~et. II hó tr" mn .... dott g)"á.
8zolóknak pedig ,"iga.unl"'!.
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FELHIVAS
Unitárius Alapítvány
Az U ni tárius Alapftvány Kuratóriuma az 1999. évi SZJA l%-ára befolyt ö",,~egb61 pályá~atot
hirdet.

A pályázat eélja:

az elnyert ~s~eg egyháZi épületeken (tem plom, parókia stb.) történO: felújítási h karbantartási
munkálatokra, vagy az egyházközségi életet el O:segit6 tevékenységre fordítható.

A pályázat összege:
500.000,- Ft, azaz ötszá~ezcr forint.
Pályázha t nak magyarországi unitári us egyhá~községek.

A pályázat beadásának h a tárideje:
2000. sze ptember 15.

A pályázatokon kétjü k

a~ egyházközségek bank számlaszámát és a számlát vezető" bank adatait,

mert csak átutalássa l tudunk fizetni.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Unitárius Alapítvány, 1054 Budapes t, Alkotmány u. 12.

Gergely Felicián titkár

Rázmány Csaba elnök

•

HIREK
János Zsigmond erdélyi fejedelem születésének 460.
évfOrdulÓja julius 7·én volt. Egyetemes egyházunk 2000.
július 8-an. Budapesten a János Zsigmond-emléktablánáJ
ünnepi megemlékezésIlanOU, dr. Kis ZoLtlln szervezésében. Qrbókmi Szent·lványi Ilona főjegyző szolgáLatiIVal.

, ,

.

2000. auguHtus H-én este, a budapesti Nagy Ignác
utcai templomunkban az amerikai unitárius Falrlax·kórus
ad hangversenyt, erdélyi körú1juk befejezéseképpen.
Augusztus 20·án. dék!lőtt 11 órakor a Nagy Ignác utcai
templomban ünnepi istentiszteLet lesz, kóruskoncerttel
egybekötve.

• • •
2000. június t6-An. Nagy Imre és mártinársai kivégzé·
séne k évfordulójAn, a közszolgAlati magyar televízió
hosszu müsorban emlékezett az unitárius Gimes Mlklósra, akinek újbóli temetésén. 1990. junius 16-án Bencze
MArton. akkori pOspökhelyeues végzett szolgálatot.
A musofban megsz61a16k szeretettel emlegeuék, Gimes Miklós gyermekkorát idézve - a JAnos Zsigmond
unitanus cserkészcsapatol. melynek tagja volt. s az a~kOfÍ
hitol<1ató lelkészeket

•••
..Az iga.l i egyMzkritika szeretetb61 fakad"
EgyMzi OnviZsgálatra inditó kilencszáz SZÓ
Kósa Lészló elnogrfllus. történész. az ELTE Bölcsé·
szettudományi KarAnak tanszékvezető professzora. az
egyik lőv/!;ros; gyOlekezel presbitere nemrég a ReformAlU,
sok Lapjilban lelle közzé diagnosztikus értékű és mélysé·
gO ira&at a MRE mai helyzetéről. jrAsanak elme: .Kile nc&Záz szó rólu nk. 'efo,mátusok,ór. Ebben - utalással Jé.
zus 12 tanílvAnyAra és az 1848·as lorradalmi követelml!.
nyekel összegező 12 pontra - az egyhAzl megújulAst al6segíteni akaró hlggadtsággal veszi sorra a megoldAsre vAró feladatokat és gondokat.
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A FOzesgyarmati Unilárius EgyhA.1:község júliuS :ro.án
alföldi unitá rius búcsút rendezeu Az ünnepségen hat ifjú
lett bizonyságo! h itéről. A meghívott Onnepi szónok dr.
Szabó Árplld , kolozsvári unitárius püspÖk volt.
Bővebb

beszámolót lapunk következö szAmilban köz·

lünk.

• • •
A Nagyvéradi-Bihari Unitárius Egyház község Lelkészi

Hivatala millenniumi Onnepségel rendezett 2000. julius
16·M, a debreceni és a beregi unitáriusok meghiv/mival.
Istentiszteletet tartottak Miklósl Vári Katalin és Pap
Gy. László lelkészek.
únnepl megemlékezést tanotl Kerekes Árpád és Fel·
hős Szabotcs. Bőcs Attila zongorakoncanet adotl.

Református világtalálkozó
A Dunamelléki Református Egyházkerület rendezte a
millenniumi évben a IV. Relormálus Vllllgtalálkozót,
amelyet kiemelkedő kulturális események is gazdagitollak
és tettek emlékezetessé nemcsak a világ reformátusséga ,
hanem a Jézus szOletésének 2000. évfordulóját ünnepl6
egyetemes-ökumenl kus kapcsolatban lévő világkeresz·
ténység számára ls.

'~"~~::;~:;';,~,~_: Betlehem
Onnepi alkalom vo~
Csillaga c.

~'

alkatommal a
kerOlt

első

,a

i
, a MegváH6 világra
I

