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Új ESZTENDŐ 

Már jócskán benne járunk az új évben. Iparban , 
mezőgazdaságban és az irodák ban megszokolt rit· 
musba n zaj lanak a hétköznapok. Munkás. dolgos 
kezek végzik a reájuk bízottakat. a megélhetésünket 
biztosító lenneló munkát. Hol vannak már az elmúlt 
év végi ünnepi napok, az újévi fergeteges hangulat? 
Szinte el is felejtetlük a karácsonyi, szilveszteri órák 
Izét. 

Pedig hogy készülődtünk azokra I Milyen boldogan 
vártuk a bethlehemi csillag feltiinését. Fitalok, öre
gek tárták ki szjvUket a karácsonyi csodák felé. 
Aztán pár nap múlva szóban és irásban v isszhang
zott a sokezernyi jókívánság: "Boldog ú; éuet!" 

Mindez lassan elmerült a feledés homályába. Már 
nem ezen elmúlt napokra. órákra tekintünk, hanem 
előre nézünk, tavaszváró lélekkel a jövő felé pillant
gatunk. Újévi fogadkozásaink, új elhatározásaink és 
célkitűzéseink mintha nem is lettek volna. Talá n 
nem is vesszük már komolyan azokal. Betudjuk 
annak, hogy az I\j esz tendők közeledtével szokás a 
jókivánság kifejezése, szokás a megújításra, megúju
lásra törekvő rogadk07.ás. 

Ma már minden a régi kerékvágásban halad, élet
utunk iránya nemigen tér el az eddig megszokott61. 
Sokan talán nem is akarják felcserélni eddigi jól be
gyakorlott életvitelüket valami mással, ójjal, meg 
nem szokottal, esetleg bizonytalannal. Járt utat a 
járatlannal nem mindenki szereti felcserélni fel vál-. , 
~nl. Maradjunk a kitaposott ösvényeken _ mond
lák -, abból nem lehet semmi baj, kár volna feles
legesen kockáztatni, ha talán jobbat is igér az irány
váltás. 

Pedig az új évnek azon elsO órái voltak a jók, a 
helyes hangulatúak. Amikor új évet, új ulat kiván
tunk magunknak és másoknak, amikor biztunk 
abb~n, hogy 1987 valóban boldogságot hozhat mind
nyáJunk nak. Az élet elvárja, s6t megköveteli a szün
telen megújulást, változást. Pusztán kényelemböl, 
óvatosságból nem lehet beletörődni a hiállyosságok
ba, a sekélyebb eredmények be. Tudnunk kell, hogy 
az élet egy állandó folyamat. Soha semmire nem 
mondhatjuk, hogy kész, nincs tovább. A fejlődésnek 
fo~?"amatosnak kell lennie. Szebbet, jobbat csak a 
sz~ntelell változás. hozhat. 1\1. ember önmaga sem 
teljesen kész, befejezett lény. Az evolúció nemcsak 
a messze. hajnalkorban, őskor ban tartott. Még nem 
mondhatjuk, hogy Jétünk telja .. en kiforrott, befeje
zett. Lehet, hogy a külső, fizikai állapotunk már 

nem sokat változik, de a belső ember, annak gondol
kodása, szellemisége még messze van a tökéletesség
t61. Már pedig emlékeznünk kell Jézus felhívására, 
aki igy tanított : "Legyetek tökéletesek, miként a ti 
mennyei Atyátok tökéletes." Ami nem fejlódik, az 
hanyatlik, vallják a hozzáértők. Ezért érezzük szinte 
ösztönösen az új esztendők fordultával, hogy indo
koltak ;:l fogadkozások , az új célk ilüzések, a boldo
gabb jövendő vágya, reménye. Olyankor mindig 
sajátunknak érezzük a bibliai sóvárgást: "új eget 
és új földet várunk nl. Ő igérete szerint. .. " (2Péter 
3,13.) 

Sajnos, a várva várt boldogságnak, a fejlettebb 
élelvitelünknek számtalan akadálya van. Nap nap 
után látnunk kell terheinket is, amelyek gátolják 
terveink megvalósitását. Gazdasági, politikai bukta
tók leselkednek ránk, és őszintén be kell vallanunk, 
hogy a mi ,.hozzáállásunk" a feladatokhoz sem kifo
gástalan. Hogy az előttünk álló év csakugyan boldog, 
eredményes legyen, els6rendell nekünk magunknak 
kell szemléletet váltanunk, felelósen cselekednünk és 
magasabb fordula lra kapcsolnu nk . 

Az ószövetségben Akháb király kérdi a prófétát: 
"Ki kezdje meg a harcot ?" Mire a felelet: "Te l" 
Nekünk is ez a válasz. Boldogabb életünk formálása 
elsőrenden a mi dolgunk. A tied, az enyém. 

A hivő ember imádságaiba n is kéri Is tent, hogy 
vigyázzon életére, segitse ót mindennapjaiban. A 
gondokban, a bajokban Isten a legfőbb támasza. 
De az ima soha nem lehet tétlen csodavárás. Nem 
remélhető a " Deus ex machina" látványos. külső , 
isteni beavatkozás. A dávidi zsoltár ad helyes lIt
mul.'l.tást a jól fogalmazott imádsághoz. "Tisz~. szl
\'et teremts bennem oh Isten, és az erős lelket uJltsd 
meg bennem". A mi lelkünknek, a mi akaratunk nak 
kell az élethurcot megvlvni. i\'em mutogathatun~ 
másra, nem várhatjuk a ,.sü lt galambot" .. Ha ml 
kivOlljuk magunkat a terhek viseléséból , a Jobb és 
lelkiismeretesebb munka vállalásából, akkor nem re
mélhetünk tartalmasabb életet. Megrendílőcn tanítja 
népét több mint két és félezer éve Ésaiás prMét.'l., 
mondván, hogy lsten előtt az igazi böjt, a helyes 
szolgálat, amelyet O kedvel. ,,1\7. éhezőnek megszegd 
kenyeredet. ha mezltelenl látsz. azt relr~l~ázzad .. : 
az elepedt lelk út meg"igaszta ljad... fia id. a régi 
romokat megépttik, lll. emberöltők alapzatait. felra
kod ... akkor neveztetel majd a romlás éplt6Jéllek, 
az ösvények megújltójának ... " 



Nekünk sem lehet szentebb életcélunk ez üj esz
tendőben, mint ama közös boldogságra \'elető ösvé
nyeket megüjltani. épIteni. Minden úLnnk, ösvény
nek az a rendeltetése. hogy kisebb vagy nagyobb 
közüsségeket, emberek sokaságát elvezesse egy cél
hoz. Nem egy embert, hanem embereket, minket is, 
nH\sokat is. Sajnos, mindig hajinmosak voltunk nrra, 
hogy csak saját, egyéni utainkat járjuk. saját boldo
gulásIlnkat keressiik. El. soha nem volt helyes. de 

ma knl~.nösen e~.rogadhatatlan mngatartfls. NekiInk 
ma egyu tt, közosen kell épllen(lnk békés b ld 
éleUinket, "fllIat ~flllnak vetve, egymá!! terhoél O~ 
hordozva. Ha Igy Járunk 1987-ben nkko·· · '·6 . ·6kl < á k ' ... z lj VI J Vil.IIS go valóra válhatnak. akkor a7. új év va ló-
ban t\J lesz, és t.'llán boldogabb is a régiek né!. Ezért 
nem szabad mpm-eslillnünk iml\dko,n·, 6, . I 

I
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tő link telhető Jót mes is cselekedni. 

najor János 

Dr. Erdő János: Teológiai tanulmányok sem ~rdemf{ meg. 1I0.qU ~rtl/e s:cmbe
szálljunk ~S Ilélkp:z/lnk az embersig 
és a szere/el ellen." 

Hé1.agpótló könyv jelent meg 
198H-bnn nz Unilárius Egyház ki
adásában Kolozsvárott: II romániai 
cgylulzunk t6jegyz6jének, II kitOnő 
leológiaprofesszornak tizenhat ta
nuhm\nyát tartalmazó gyfljtemény, 
amely az unilárius gondolkodás alap
vetil kérdéseit tárgyalja. Tilbb évti
zedes elmélylllt hittani, valláserköl
csi és egyháztörténeti kutatómunka 
nagyszertí eredményét veheti kézbe 
az olvasó. 

Az unitárius egyház történetét a 
Dduid Ferenc születésétől halálának 
400. évrordulójáig kronologikus hO
séggel egybdogó bevezető rész min· 
den fontos eseményrill, drámai ror
dulatról rendkivül tanulságos és 
szemléletes áttekintést ad, majd 
ezután következnek az unitárizmus 
múltját és jelenkori helyzetél e lemzil 
és reltáró tanulmányok. A kötet 
nem jelöli az egyes Irások keletke
zési idejét, dc ezzel végső soron való 
egységének ilIitziójáL erosili az olva
sóban. 

Erd? Jáno~ két tanulmánya fog
lalk~Zlk Dá1J/.d Ferencee/, s mindjárt 
elöljáróban kidomborodik, mennyire 
pólolhatatlanok az elméleti munkák 
hitéletünkben, a segitségadás a mi
nél egyértelműbb eszmei eligazodás
hoz. R endkivül rontos tétel annak 
kinyilvánitása. hogy Dávid Ferenc 
lényegébe'.1 nem volt hilitjitó, hiszen 
csupán \'Isszalért a niceai zsinat 
előtti őskeresztény szem lélethez 
vagyis a hamisitatlan Bibtiáho~ 
("DtilJid Ferenc bib/icizmusa", Dávid 
Ftr.e~f és a v,af/ási Wrelem problé
máJa ). "A Hi. század - Irja Erdő 
János - határkő Európa LOrténeté_ 
ben. Ekkor szabadu lt fel a szellem 
a~ egyház gyámkodása a lól, a lakult 
kl egy autonóm értékrendszer, szil
lete~t meg . az egyéniség tisztelete, 
és mdu lt utnak egy új szellem." 
Ennek (I szellemnek egyik leglénye
gesebb velll1ete a vallási lürelem 
amely "lehetővé teszi a gondolatok 
eszmék és tapaszlalatok szabad ki~ 
cserélését, a vallásos nézetek köze
ledését, hogy az emberek egym'ás 
szem~lyét .és hitfelfogását kölcsönO
l!ie!1 tlszteIJ.ék, s egymással békében 
é ljenek. Mmdez egyet jelent II sza
badSágban megnyIlvánu ló ember_ 
szeretettel." 

"A tare/em és ha/drai" c. tanul
mányban Erdő János még visszatér 
a kérdé~re, és rendkivlll mélyen_ 

2 UNITÁ III US ÉI.ET 

szá.ntÓ gondolatmenetben meghatá
rozza a türelem őnvédii, tehát fi_ 
gyelmen kivül nem hagyható halá
rDJt is. 

A történelmi ihletésO Irások köznl 
kilWn emlflést é rdemel az unitárIz
mus nagf alakjának, .H.ellai Gdspár
nak llIegldél':ése, életutjának bemu
tatása, amfg al': frói és könyvkindói 
lIlunkásságÁval korszakalkotó jelen
tőségű Hellai sok vargabetűn at az 
unitárizmusi~ eljutott, s mint lelkész 
a kolozsvári szószékriii unitnriu~ 
módon igét hirdetett. Ugyancsak 
nagy érdeklődésre ta rthat számot az 
észak-amerikai unitárizmus két n agy 
alakját felidézil egy-egy tanuimnny. 
Az egyik az amerikai unit:\.rizmus 
at~jának nevezett, igen nagy e lmé_ 
leti munkásságot hátrahagyó Wil
liam Ellulj ChanIIing, kü lönös tekin
tellel Kriza János által magyarra 
forditolt káléjárn, a másik: minden 
idők egyik legnagyobb unitáriusa, 
Ralp/l Wa/do SmuMn, fi!ozórus és 
költ6, u til':enki leneedik szazadi észak
amerikai irodalom büszkeSége. 

Külön kiemelem " A tekintély (Qr. 
Tása a vallásban" e. tanulmányt, 
amelyben u sl':erz6 a tekintély fogol
mánuk vallástörténeti ismertetése 
végén kifejti , hogy az unitárius ke
reszténység "fOggetlenitette magát 
a kills6 tekintélytől, és o belső te
kintély alapján áll, melynek forrá sa 
az értelem és a lelkiismeret." S ékes
sége a kötetnek a sorrendben e ls6 
t?lIu lm ány, amely az erdélyi unitá
rms egyhnz püspök va lasztási joga
nak drámai rordu latokbnn gazdag 
történetét tárgyalja. 
Erdő János t:lIluhnánykötete 

nagy nyeresége unitárius irodal
munkn:lk , megismerése az eddig 
talán homályban maradt hitkérdé
sek világosabb átgondolilsához se
githeli olvasóját. I(ovesen fogalmaz
~ák meg életük eszményét napja
mkbnn olyan világosan, mint a gon
dolatokban oly gazdag Erdő J ános 
a következ6 sorokb:1I1 (C!s ez talán 
a kölel legrilbb lanulsága is): 

Török Tamás 

Hirek aDunántúlról 

Örvendetes jelenségek mutatkoz_ 
nak a Dunántúli Unitárius Egyház
község élelében. POlgárdiban 3Z egy_ 
házköz~g székl~?zát és a gyUleke1.et 
temetőjét 3Z Ifjusági Bibliakör Pol
gárdiba kiránduló taSjai rendbe tet
ték , és a lelkészi lakásban imater
met, valamint vendégszobál alaki
tottak ki. Az ilszi hálaadó istentisz
teletet és (IZ utána következ6ket 
m ár itt tudtuk megtarlani. I<ütön 
köszönet illeli Takács János gond
nok atyánkfiát és feleségét akik 
az önkéntes munkasok jólfartásá ról 
sok szereteltel gondoskodtak. 

A szórványélet is fellendOlést 
mutat. Hl84 óla konfirmáeiót tnr
tottunk, minden évben volt keresz. 
tel6 és két alkalommal esküvői szol
gálatot végzett a lelkész. Ezekkel 
<lZ olknlJll akknl szlnesebbú és örven
detesebbé vált oz anyakönyvUnk 
összképe, amelybe - s:ljnos _ 
mintegy til'. éven keresztül csak a 
temetési anyakönyvbe történtek be
jegyzések. 

Hálás szivvel emlékeztlnk Illeg az 
odakozókról is, akit, az egyházköz
ség mtíködE!sét scgf lették. K ülön 
meg kell emJltenünk 6zu. Imreh 
Ld.zárnl! kedves atyánkfiát, aki ezer 
forintot adományozott egyházköz
ségünknek a bból az a lkalomból, 
hogy orvosdoktorrá nvnll:\k unOká
ját , Bakos Ifdikdf. (Ildikó különben 
aktiv tagja, férjével egyUtt, az ifjú
sági Bibliakörnek is.) 

Egyhá7.községilnk fő céljának nz 
e lkövetke1.ő évekre a polgárdi szék
ház talarozását tüzle ki. 

Sl. .r. 

BIBLIAI ÓRÁKAT 
.,Akik elfe/ejlik a múlIai, kénytele

nek azl meg{sm~te/ni. flzok pedig, 
akik emléke:ne/.: a mIli/ra, benn/' li/
mu/a/ds/ lalá/nak a je/ellre ls a ji:illlJre 
egyaránt. s gazdag hagyomÓllyl /ud
nak felelellenit,.n;. ,11i meglaf/lIl/uk a 
nllíllb6l. hogy sok idfJ ts /apas:fa{al 
szUkséges, amig az ember e/jul amlak 
fclisml!rés~re, Irogy egyetlen dogma 

tart Ilaszli Jdnos lelkész, püspök
helyettes nl alábbi i dőpoulokban 
mindig hétfői napon, dC! lután 17 ómi 
kezdettel a II. emeleti belső irodá
ban II következ6 idOpontokban: 
rebr. 23., Ináre, 9. és 23., ápr. 13. 
és 27., máj. I I. C!S 25., jim. 8. 



Aggodalom és féltés él szivünkben 
_ Nyilatkozat-

fell 
Enekkar 
versenyei. .;,", 
zsoltár író ,~' 
{JrDkkéoafó az 
"aid az {j hilsége/" 

Taná-

Or{jmünkel nem cslJkken fi, sOt n{Joeli az, hogy noha 
a (Jifág klifónböro lern/tlén i16 és mi, az anyaországban 
~ló magyaro/.: némel!! kérdésben, eltérő véleményen va
gyunk is igyekszünk szdt értem egymással. Kapcsola
tainkal cl pó'rbes:édld.szség jellemzi. amelynek mély mQ
tfflUma az, Iwgy mindnyajan megbecsüli.~k és komolEJan 
IIts"Szllk a klJzlJs lJrlJkséget. M eggytJu5désunk, hogy ehhez 
a drága lirDkséglll: oa/6 ragaszkodásunk és a gondviseUJ 
l slenbt oelell k6zlJs hitünk olyan t rós, Mgy a néfel
küliJnbségtkel ls el tudja lwrdo:ni. 

Azért is rendkfvfi/ (on/osnak tartjuk az 6ha;:ai és a 
sutswrtságban tM magyarok kapcsolatainak trősftését, 
meri oalamennyien érezzilk az egész emberiség jövőjét 
fenyegető nukleáris kalasztro(a veszélyét. Tudjuk, hog!1 
kapcsolataink erlisltése - noha szerény kerelek közlJtl 
is - surutS része a népek, a nemzetek klJziitti bizalom 
és békesség éptUsenek. 

A békesség megőrzésére irányuló törrkvesnek komoly 
jeleit lá/juk hazánk nemze/kiJzi kapcsola/ainak fejlódé· 
sében. Hazánk a Kele/ és Nyuga/ közötti eleven, az eny· 
hű/és t és a bizalmat éplUJ, sokoldalú érin /kezések sző· 
suJ/6ja. Minde: abból a (elismerésbOl fakad, hogy az 
olyan Ids országokna].', mini mi is vagIJunk, jelentős 
szerepe lehet a nem~elkllzf b/udom és megértés kialakltá· 
sában. Bi~onllára ezérl nőlf meg és (okozódik a hazonk 
irán/ i nemu/kllzi érdek lődés. 

Nemzell tllr/énelmilnknek sajá/os és szomorú fejle· 
ménye, hoO!f hazánk/ól táuol sok orslagban szétszórlan 
- d~'as~pórában - és a szomszédos ors:agokban na· 
gyoM szomban és egy /llmbben élnek magyarok. VaIUuJ,.-, 
oog!/ o magyarság és kultúrúnk részei, hordozói és őrz6i 
~k is. Ezért érzünk (ele/6uéget sorsukér I. E fele/6sségt61 
III~{/falua azl kluánjuk, legyenek áffamuknak jó polgá· 
rm , hogy Igy IJuzekllf6 kapocs és Md femssenek Magyar~ 
ország és országaik kll~fI. Kú /(Jnösképpell (onlos ez a 
h~ánkkal szomszédos . Illrténelmileg egymásra u/alt és 
a Jelenben a szocialista fejlődés ú/já/ júró népek eseté
ben. Tu~juk. /WYII nagy /ilrc/emre, kiHcsllnös megértésre 
és sok JÓ szándékra van szükség, s azért imádkozunk, 
ho91! ez meglegyen mindnyájunkban. Ugyanakkor nem 
hallga/haljuk el azl sem , hogy aggodalom és (éUb él 
ar(uilnkben. mert kedueI61len hireket kapu Ilk, és szemé
lyestm ls /apasz/alunk s:omor(, jelenségeke/ a Románld
ban él6 m~'!J!,arok hdyztUben, amdy szomszédos orszdg~ 
hoz ~uS%áz os /llr léntlmi kapcsolatok (aznek bennünket. 

Ezeknek a kapcsola/oknak a szálal kUlllnLJsen is er6sek 
a Romániában ét6 magI/ar kisebbséggel. Hisun a s:z:á~ 
mos családi, rokoni, bardll kapocs az 011 U6 és az Whoni 
magyarság klJ:lllI - Ute%6 valóság. 

Amikor hango/ adunk aggodafmafnkncrk ~s (éftlmilnk~ 
nek, ali is elmondjuk, hogy nagyra ér téke/jllk azokal cr 
tutoéri érintkezéseket, amelyeket eg"hdzaink a Román 
Orlodol: Egy1uizzal és más, Romániában ~ 16 eg!lházak~ 
kal Utulteltek. M eggy6%6désünk, /wgy 6k velünk eg~Jütt 
osztoznak az egymás term hordozwának és a békélieUs 
S%olgálatának fefe/6sségében, "Igy /lll/vén be a Iüisztus 
tlJrDény~t" (Gal 6,2'J' Jgy tudunk ho:z::z:ájdruln i a~ orszá
gainl.: haldrain bel li és a népek kllz/jtti megb~kmshez. 
Elutasfljuk azonban azokal a nem lisz/a szándékú /6rek
véseket, ame/uek célja - induljanak akár ilt/lOnról, 
akár kűl(lJldr6f - a zauarkellés és cr békétlenség népeink 
klJzlJlt. 

A keresztények legnagyobb kiváltsága - éljenek bdr 
K eleten vagll Nyugaton, É szakon vagy Délen - az 
imádság uo/gála/a. Ezérl hordoz:uk imádságunkban az 
egész vildg békességél .. minden emberi, valamenny i ke~ 
reszUnyl, és kilIlJnlJsen most, 1{r iszlus sziiletésének ün
nepén, a /6lilnk nagIlon. vagy kel1ésbé távolra szakadt 
magyarokat. H isszük, hogy az imádságnak ez a szo/gá
lala kolcsontJs .. 6k ls klJnyörgésbcn gondolnak rank, 
osztozva gondjainkban ~s reménysége/nkben. 

Karácsony a szeretet ünnepe. "A soha el nem (ogyó 
sure/et" (IKor 13,8) jegyében az apostol szavaival 
f.!jezziik be jokfvánsagainkal és remén!Jségeinket: "Mert 
O a mi békességünk, ki eggyi lelte mind a két nemze/sé
get és lerontolta a közbevetett válaszló(alal . .• Ss eljovén, 
békuséget hirde/ell néktek, a távolvalóknak és a köze/
valóknak" (Ef 2,14 - 17 ). 

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház 

nevében .-
DR. NAGY GYULA 

piispök 

A Magyar 
M ethodista Egyh<h 

nevében: 
HECKER FRIGYES 

S%up erin/endens 

A Magyar Or/ollol: 
Egyház nevében: 

DR. BERI(] FERIZ 
esperes-admini sz/rátor 

A Magyarországi 
Reformo/us Egyhá; 

nev~ben : 
DR. T6TH KÁROLY 

pllsp6k, 
a Zs inal lelkészi ale/nlJke 

A Magyarországi 
Baptista Egyluí:: 

nevében .
VICZIÁN JÁNOS 

elnlJk 

A Szabadegyházak 
Tanácsa mcvében: 

DR. SZAKÁCS J6ZSEF 
eln15k 

A Magyarországi Uni/árius Egyház nevében: 
DR. FERENCZ J6ZSEF 

pOspllk 

A fenI! uyllatkowt szövege a Rdormútu sO k 
Lapja és az Evangeliku 8 J:: let 1986. é \'1 karú~ 
csonyl, ft baplls ta lJ éke hirniik 1981. évi januúrl 
Sl.Íuuúhnfl , II BÓUlol KatoliklL'J Püspiiki Kar hasonlÓ 
nellemü Ilúsztorlevele uz ÚJ EOlber 1981. évi jll~ 
Duári SÚlmúbulI Jelent m eo· 

A N)'lhltkowt 8zö\teoét, vaoy aDunk egyes réuelt 
számo8 küllöldl cgyhúzl és vilúgl suJlóoro{mUDl ls kö~ 
.ziilte. 
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Karácsonyi beszéd 
Lk 19,10 ,.Merl aztrt jlJIt a: embernek {la, hogy megkereue ~s meg/artsa, ami dl1Uftll." 

I(cdves űnneplö Gyüleke:r.el, Szeretett Testvéreim] 
Az imént felolvasott lf{e csaknem pontos párját 

ta láljuk meg Móté evangéliumának 18. részében, a 
ll. versben, ahol ez Óli: "Mert a:-: Embernek Fia 
azért jött., hogy megtarlsa, ami elveszett vala". 

Máté és Lukúcs evangéllumal között nem egy 
hasonló párhuzomot találo figyelmes olvasó. A Biblia
kulatfis legújabb eredményei szerint nemcsak az e~y
máshoz közeli keletke:-:ésl idő (1. sz. 50-60-as évek ), 
hanem a közös források hasznúlala ls eredményezi a 
megegyezéseket. E k özös források közül II legkoráb
ban elkészOIL Márk evan~éliuma, voln mint egy, II 
Jézus beszédei t tartalmazó - sajnos, elveszclt -
irat a t eológiai szaklrodalom által Q-vnl jelölt (m. 
LORia nz, omelyre n szóban forgó szinoptikus evan
gélium szerzője támaszkodott. 

Texlusunk Lukács eVHngéliumában az idegen hata
lom zsoldjábnn álló banös vámszedő, Zákeus megt é
rését követi. Máténál bevezetés egy juhok ról szóló 
példázat előtt. Ebben egy eltévedt állatról fr oz 
evnngélista, melynek megkeresése és meglalálásn szim
bollzálja a mondanivaló lényegét. Mindkél esetben 
nyilvánvaló, hogya mondanivaló az az öröm, mely 
az eltévedt, de később megtalált I!RTI!I(-ből kelet
kezik. Az elves1.ettek és számkivelettek Illegkeresése 
és megtartása mindig is központi eleme volt a hogyo
mányos igehirdetésnek. Van azonban a felolvasott 
igéknek egy mélyebb értelmez~se , mely különösen 
aktuális en nek a huszadik század végi karácsonynak 
ünnepén. 

Ennek fl mélyebb érlelmezésnek a kifejtése mai 
prédlkációm témája, mcly elé engedjétek meg, hogy 
elmondjak egy t6rténetet. A tavalyi karácsony pél
dájl\n okulva lll. idén sz(mdékosan hagytam az utolsó 
napok ra a mi otthoni karácsonyfánk megvásárh\sát, 
gondOlva arra, hogy nyugodtan vl'ilogathlllok majd 
a nagy kinálatban. Tévedtem. Több piacon, áruház 
k örnyéki elárusltóhelyen járlam, a hOl kaotik us úlla~ 
potok fogadlak. A k étSégbeesett vásá.rlók a leher
autók ról szedték le az utolsó szállltmányok meglehe
tőscn si Mny dnrabjait, miközben idegességüknek min
den módon jeiét adták. Az egyik ilyen phle környé
kén, kiabáló csoportok között állva, különös hangok ra 
letlem fi gyelmes. Zene szólt a távolból. Egy lemez 
talán , mely a "Mennyből az angyal"-t Játszotta. 
Körülöttem idef{es lárma , a sajnos. mindinkább meg
szokott minősilhetetlen hangnemben lezajló túrgya
lások, és vatahonnHn a távolból Hz II halkan szóló 
égi dallam. ' 

Ennek a s.'l.játos kettősségnek, egyfelől a végletek ig 
materializtilt és leegyszerí'is'letl válósúgnak. mftsfc1ől 
egy belsö, lelki világ kifejeZŐdése Iránti vágynak az 
egy,."áshoz fesztl1ése lassan állandóvá vá lik. különö
sen Ilyenkor karácsony táján a mi életü nkhe n. Decem
berben I' többet kö\Ulnk az üzletekben, többet 

a zsúfo ltsá~ban, de többel me~yünk 
Az EgyesUIL Allnmokbnn például uhol 

statisztikák kés:-:Olnek az egyházak llIu,;kájá
h.ónapban .hata,lmas mértékben megnő 
J<'\rók amu~y IS magas száma. Bi:-:los 
hogy Igy van ez nálunk, j\'lngyal'onnú-

I a kérdésnek erre II keresésre VOn:l t-
, I(~lönös tekintettel arm, ho~y ml :IZ, 

a nagykoru\'á lett ember _ u~y t Onik _ cive
_oll az éV5zázudok során. A kérdes JIlegválaszoh\SlI 

" U!'\ITÁ HJ US ÉI.IIT , 

a modern teológia egyik nlapproblémÓjához v 1-
Mnp:ához Istenhez, s rajta keresztül ahhoz fl ~ .cl c l. 
lathoz, mcly az embert Ohoz7.11. (Cizl. . apcso-

Ma már tudjuk, hogy alillho lehel valamely tört~ 
nelmi ~o.rl vallásosnak vagy vnllástalannnk minlhl= 
tC~ll. Az !stcntelcnség, az Istenbez való hthég hián fl 

nlln~cn ',d6ben jellemezte az emberiség történe l n~t' 
h!églS. bIzonyos, h?S)': fl modern kor lsten hez vnlÓ 
vrszo~yá"nn valami ujs7.crO valtozás I\llott be A' 
stabJlI~ás. mely fl metarizikát jellemezte P latÓn tiaR 
most összeol!llott. Az 6rzékfölOlti világ mint valósá: 
~osan egycdtll l étező lmnszccndcncla, nemcsak c lér
éktelenedell. hanem hatóerejét is elvesztette. Ilyen 

körülmények közölt II lét megértésének útja nem 
Istenen keresztül, még kevésbé H ozzá vezet. A ter
més:-:et~ud~mányos világkép evideneiája kizárja [s
tent ~Lnt Ismereteinket egyedül integrálÓ csucsrogal
Illat. .ű:s ezt. tes:-: i magával a kereszténységgel is mely 
az őt ké[)vISel~ egyházzal egyiItt immár elves~itette 
az utolsó szÓ Jogát. 

Heinrich p~t Irja: "Aki ma úgy prédikál, vagy úg 
tart teológiai előadást, mintha magától értelőd~ 
volna, hogy van lsten, van történet lsten és ember 
között, az vét az értelmi tisztesség szabálya ellen, és 
elvéti a hallgatók valóságos egzisztenciáját." 

A modern teológiának azonban válaszolnia kell a 
kor. kihlvására. A Bibliára támaszkodó keresztény 
Igelurdetésnek akluali:-:álnia kellmondanivalójál. Nem 
arról van szó, hogy magyarázataink és felfogásunk 
szolgai al~n lmazkodá~ ]egyen~k. Oe arról igen, hogy 
ne maradjunk le a Világ mögött. Hogy mi mindnyá
jan, Bibliát olvasó, vallásos emberek a modern kor 
e lőbb emlitell légkörében is bátran v~hessllk ke1.ilnk
be a SzenUrást, Illert érezzűk, hogy az most és hoz-
l.ánk is szól. ' 

Mert az ember va lóban na~yon eltávolodott Isten
től. Már II XV III . sz. végén jelentkezett a modern 
ember elbizonytalHnodása, sőt kétségbeesése . .Jean 
Paul Richter egy regényében szörnyO látomását Irja 
meg: 

"A halollak mind azl kérdezték kiáltva: I<ris:-:tus, 
nincsen lsten? O azt válaszolta: Nincsen. J(riszlus 
aztán igy folylalln: Világokon mentem át, napokba 
szálllnm röl. s tejulakkal röpU ltem az ég pus:-:tasá
gain; dc nincs lsten. l\lélyre s1.A1ttam, ahová a lét 
a llla~a árnyékát veti, beletekintetteJll a szakadékba 
és k iUltoltnm : Atyám. hol vagy? Dc nem hullottam 
mást, mint az örök vihart, amelyet llcm kormányoz 
senki .. , A rettenetes látolll;.'Isban aztán előjönnek n 
halolt gyermekek is, és a:-:t k~rdczik: J ézus, nincsen 
Atyánk" O pedig omló könnyek közölt ezt válaszolta: 
l\lindnyájan I1rvák vagyunk, én és ti , mindnYI\jan 
A lya nélk ül vagyunk." 

.ű:s alit.: e~y század leHI< el, mikor Nietzsche mM 
{Ijra nz Isten hHlálár61 beszél. És jönnek a hatvanas 
évek, mnikor a:-: lsten haláln teológiája rá:-:za m:,g 
els/Ssorban uz amerikni teológiai gOlldol1wz.\st: l~z 
utóbbinak _ bál' kétségkivül csökkenö - még Ilundlg 
jelentős hntását amerikni tanulmállyu tam soni.Jl ma
gam ls sokszor tapasztaltnm. 

Ne felejt sO k el, hogy amikor II (iloz.Miai g~ndo]ko
zás, vagy teológin ilyen radikális szels6ségell emU
tem, ukkor még egy szót scm s:-:ól lam /Irról nz lsten 
leremtését tönkretevő Vilt\grÓI. mely ezeknek a gon
dolatoknak n lllegs:<:Oletését el6seg1tctle. Mert ez~k a 
gondolatok nyilvftnvalóan nem Jiihcllek vlol.na lo.:I~e, 
ha a Világ nem il1Spidlta volll:l lI1egszOlctestlkct; '1;1 
IIZ ember élt volml Isleul61 kllpoll felelössége jogava , 
és IIcm visszaélt volna vele. Igen, nz ember csaknem 
elves:-:Ilelle ti legfőbb érli'ket, Illagát Istent, benne 
való hitét. helöte táphHkOZÓ llemes csctekedute.l t. 

Szliletelt ~s születik azonban sok :'Irtutlan klSfl"yer
mek. l~s születésOk bcarunyoztn és bc:lrtlnyoZ7~'l uz 
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emberek világat. Az J!LET megmaradásónak és 10-
vábbvitclénck isteni bizonyltéknl ls lehetőséget adnak 
arra, hogy az elveszettnek hitt értékek kéuelfogha
tÓk és újra rnOköd6képcsck legyenek. . 

'gy történhetett C7. 81.0n a csodálatos betlehemi 
éjs7.nkán ls. Amikor eljött 8Z .. Em.bcrn~k Fia" erre 
8 vilá~ra. Pedig valójában 8Z. a v ilág IS távol volt 
már az Istentő l . Heródes személyé~cn Idegen hatalom 
kCj:!ycUcn z50ld058 ült a trónon, aki nem~'lk gye.~me
kek t6mcggyilkosnként, dc snjttt családjának k!l~tó
jaként is bevonult il történelem sötétebb. lapJmra. 
Szenvedés és szcFénység, e lnyomás és gyilkosságok 
vették körül a drága gyermeket. AztAn felnőtt a 
RYermek, s lelt belőle a világtörténe.lem legn~gyobb 
haUsú személyisége. Lelt belőle a I{nsztus, akI, bogy 
alapigénket Idézzem, azért jött, "bogy megkeresse és 
mcp:tartsa amI elveszett". 

Ennek il keresésnek és ennek a megtalálásnak más 
az útja Lukács és más Máté evangéliumában. Az 
Istent elveszt6, hitehagyott Zákeus önmaga próbál 
visszatalálni Istenhez, mig a juhokról szóló példázat
ban maga Isten az, nki az elveszettet visszatértti a 
nyájba. Akár Igy, akár úgy, lsten el61 nincs me
nekülés. Szabadságunk csupán viszonyulásunk ban 
van. 

A chicagói egyetem egykori el6adója, az ún. "Pro
cess Theolo!y" , a haladás teológiájának alapftója, 
Alfred Nort l Whitehcad, pontosan erre a viszonyu
lásra helyezi a hangsúlyt. Ez a nagyhatású t eológiai 
irányzat - mely nélkül ma már nincs modern teo
lógia - ennek az állandóa n változó viszonyulásnak 
a t ükrében vizsgálja az embert és az Istent is. És 

bátran kl meri jelenteni, hogy ebben a azcmszötl:b61 
a változás e viszony mindkét komponensét énnl\. 
ÁllItása sr.erlnl maga Ist en sem maradhat változatlan 
az ál!and~l!n változó Vi1~Rgal szemben. Az Immanens 
lét Új és UJ megközelItésI módot tal:.\lhat a viszonyu
lásában változó transzcendens valóság felé 

f:s ez utóbhl Rondolal m:.\r jellegzetesen· unitárius 
Az Isten MÁHOZ szóló céljait keres6, földi t ökélete: 
sedést próbáló, a transzcendenst az immanensben 
megtaláló, bátor ember élete éppen ennek a gondo
latnak a mcgvalósulása. Az unitárius vallás szabad. 
sáp;a.kOIOn?sen is lehet6vé teszi, hogya rnegvalósltás 
módja, ~ .vlszonyulás formája teljesen egyéni legyen. 
Más az uJ gondolatokat állandóan inspirÁló Egyesült 
Államokban, más a mai Magyarországon, és megint 
más Erdélyben ... 

Az l sten felé vezető út sokfélesége azonban valójá
ban egyszer í1 a.lapelveken nyugszik. Ezeket az alap
elveke~ tette Világossá , élte meg Jézus. Aki valóban 
azért Jött, hogy ~z akkor és most elvesztett ÉRTÉ
KET a változó v Iszonyulásnak minden idejében visz. 
szahozza az emberek számara. 

Merl ott, abol felragyog egy gyermek mosolya ott 
ahol szerelem születik, ott, ahol segitséget adnak' ott' 
ahol szabadság van, és ott, ahol még remény 'éled' 
ott mindig előkerül az, ami elveszett. Ott van Isten' 
ott eljött az Ember Fia, (ltl karácsony van. ' 

Ámen 

Elmondta" mint Onnepi legátu, 1986. kar ácsonyán 
a Nagy Ignác utcai templomunkban 

Orhók Attila 

ERD~L VI UNITARIUS GVüLEKEZETEK 

HOMORÓDALMÁS 

A Homoródalmási Unitárius Egyházközség 1986. 
szept. 20-án és 2 t -én ünnepelte temploma épltésének 
200 éves évfordulóját. E rre az a lkalomra az 6si 
templomot és az egyházi épületeket tökéletesen kija
vlto.~ lák, s megl~lvták az e~származott híveket is, hogy 
egyutt ünnepeljcnek a szül6föld lakóival. Az ünnep
ség szombaton délután öl órakor kezdödölt, amikor 
a kebli tanács ünnepi ülésén emlékezett meg a 200 
éves történelemről és n javitások tÖrténetéröl. Este 
7 órakor. kezdődött az ünnepi istentisztelet. A nagy 
templomi gyülekezet fennállvn fogadla az ünnepségre 
~azaér.kezett almási származású lelkészeket, akik az 
ünnepl szolgálatokat végezték. A gyülekezet ünnepi 

A lJomor6tlalmósl templom (a budapesti uen6 
felvétele) 

csendült fel: .,Áldd a 
m'~temPlomát, 

Ms el szolgált" .• • .. 
le nyka ha ladt, 

__ ,~ói vittek, és elhelyezték az úrasz
Péterfi Sándor csekefalvi lel-

b.;,,;,!?',i Szdsz Ferenc lelkész 
András köszön-

,~n'V;'iotl,iíl.'.~'" ','ké", 
Ul előtt, a 

• 

Ken~'eres Júnos 
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SZERVET MIHALy 
(1511-1553) 

Egyházunk képviseletében JAV8&-
lalot tcrjcszlclUlnk el6 még 1986-
ban, melyben születésének 475. év
fordulója alkalmából Javasoltuk azt, 
hogya FlIvárosi Tanács nevezzen el 
róla egy eddig névtelen utcát vagy 
teret. A F6városl Tanácstól még 
ncm knptunk választ. 

Javaslalunkal megküldlUk az Or
vostörténet! Múzeumnak és dr. An
tall József f6lgazgató Javaslatunkkal 
egyetértve levelet Irt a Fővárosi 
Tanácshoz, melyhen többek közl II 
követkcz6kct mondta: 

A lzeretetvendégségen _ borsos
tokány volt puliszkával _ 8 8é
z5Cnyl Gyuláné által aJándéko7.0tl 
torta árvcrése uKY8ncsak jól sike
rült. Bányai Emőke vezette az árve_ 
rést s a tortát ezúttal Varga Orsika 
nyerte. A nyertes csak a marcipán 
rózsákat vibctte haza, mert édes
anyJa a nyeremény t szétosztotta a 
közreml1kOdOk kOzölt. 

A konyha "főnökei" Bé:senyi 
Gyuláné és Ur/ned FerencnE! vol
tak. 

- A spanyol szülctésO Miguel 
Servetó, az orvostlirténelem szá
montartott nagy egyénisége, a me
dlcina ellircvlVŐji"c, aki orvostörté
neU szempontbó is megérdemli ne
vének megörökltését. 

- Legyen szabad ugyanakkor 
felhivni a figyelmet külön is arra a 
rendkivill progressziv szerepre, nme
Iyet történeti, vallás- és gondolko
dástlirt(lneti szempontból egyaránt 
betöltött az unitárius vallás az eurÓ
pai kultúra és filozófia történetében. 
Méltatlan. hOgy a nagy egyházala
pltók (Luther. I(álvln) mellett nem 
jut t(lr vagy utca Szupél Mihálynak 
Budapesten. A születésének 475. 
esztendeje arro kiváló alkalom, hogy 
ezt korrigáljuk. 

- Bár nem igényel talán külön 
Indokolást, de az unitdriusok a ma
gyar történelemben, a magyar mQvc
tödés szolgálatában mindig szám
arAnyukat meghaladó szerepet töl
töLtek be. A reformáció korától szá
mos személyt sorolhatnánk fel, de 
Icgycn szabad most csak BlJMni 
Farkas Sándorra és Bartók BUára 
utalni. Az utóbbit már méltalni is 
illetlenség lenne, de nem régen 
jelent meg anROlul is Bölöni Farkas 
183l-ben kiadott C!S a magyar re
formkorb an meghatározó szerepet 
játszó Amerika-könyve, amelyet 
Tocqueville világhlrO müve mellett 
emlcgetnek. Dc kiterjedt ez a má
sodik világháború alatti embermen
tö moz~almakra, a "másik Magyar
or.szág' küUöldi és némi magyar 
el!smerC!ssel találkozó akcióira is. 

PESTLÖRINC 
Nov. 30-án volt Pesllt'lrinccn a 

szokásos hónap végi gyülekezeti 
összejövetel. A tcrmet zsúfolásig 
me..stöltöltC!k a hivek. 

Ahltatot tartott dr. Jakab Jent'l 
lelkész. "Jézus nyomában" dmmel 
dr. Kálnoki Kis Géza tartott nagy
sikerű elo5adást publikálva Jhusra 
vonatkozó kuta tásaIl. 

Harminc percben tömörltette 
mindazt, amit ma egy unitárius 
cmbernek tudn ia kell jézusrÓl. Vi
légi emller létére imponAló bizton
sággal kezelte az újszövetséget, kl
emelve azt, amit Jézus tanitott _ 
azzal szemben, amit mások Irtak le 
rÓlu. 

6 UNJTÁItIUS nurJ' 

Or . .Jakab .JenG 

UNITARfUS tLfT 
Lapunk karácsonyi 8z6.mának 

megjelenése Óta az al6.bbl kedves ol. 
vasólnk emlékeztek IDeo az Unltúrlu.!l 
Jl:let gondjairól, odomlmyok küldésé .. 
vel: 

Anna Orosz postautn.lv6.nyon küt. 
dölt 1167 F~t. 1000 .. 1000 FH tize'" 
tek he: DIG Lajos, dr. Kiss József, 
Kovács Dénes NSZK. 600 Ft Da. 
nlcl MUlály NSZK, 600 .. 500 Ft, az 
adomlmya a következöknek: Fodor 
Dénes USA. Vadüdy Albertné. dr. 
KJssJÓ7.sefné. Besenyöné és Hadnaoy 
Róza, dr. Vargáné Abrudbányai Er" 
zsébet szülei emlékére, Derkl S6n .. 
dorné, Aláthé Szaboic!! Sváje. Ado .. 
mányokat kaptunk külGnbOzö Osz .. 
szcgbcn: J.ouls Gergely. Franelaor. 
súg, dr. Gyarmalhy György Svá}e, 
dr. TIboldi Tibor llelJllum, Koronky 
Jstv6n, SÚlJlZ Dénes Erdély, Pundur 
Géúnp, SehmidtJánOllUé Deák Berta 
emlékére, USrlnezy Éva. Nagy Ist· 
vénlli'. 

Csekkadományok jlrkeztek: ]00 
Can S dr. F. E. Cubum. Saskatooll, 
Kanada. budapesti látollutá..<m alkul .. 
m6val, 60-60 USA doll6r Kelemen 
Tibor és 'elesélle, USA. J\forrlstown 
Unitárius gyülekezete USA, dr. L. de 
Lllszlóczky, Italia. 15 S AIr. Oleskl, 
]0 S Mr. Mostek olvnsólnktól. 
KÖSZÖNJÜK A FENTI ADO!\tÁw 
NYOKAT ÉS "ÁnJUK A TOVÁII. 
DIAKAT 1DU7·IIEN. 

SZERKESZTOSJ!:G 

TALÁLKOZÁS A nliKlilinT 
O\1T I) A budapesti egyházak és 

felekezetek lelkC!szci békegyOlésen 
vcttek rC!szt a fővárosi tanács dlsz
termébcn. A Hazafias Népfront 
Budal>esti Bizottsága, a Katolikus 
Papi Békcbizotlság és a Budapesti 
Egyházközi BC!kebizottság rcndez
vényén Barabás MiklÓs, az Országos 
Béketanács ft'lti tkára elemezte a 
nemzetközi békcmozgalom lehctO
st!geit, azokat a körOlményeket, me
lyek segitik, vagy nehezilik c moz
galom ero5fcszltéscit. A magyar béke
mozgalommal kapcsolatban a tOtit
kár szólt n kormány C!S az OBT 
közös törekvéseirOl, a XI. országos 
békekonferencia e lőkészltésér61. A 
békemozgalom - hungsúlyoda _ 
különösen alkalmas arra, hogy világ
n~zettOI ro~getlenül tömöritse mind
azokat. akIk tenni akarnak a b~ké
ért. 

II. János Pál pápa fogadta 
Mikl6s Imre államtitkárt 

RómábÓl Jelenti az MTI: 11 
János ~ál pápa Q Vatikánban fogad: 
ta M.lkfós lm~e ~liamtltkárt, az 
ÁllamI. E"YházOgYl Hivatal elnl'!. 
k~t. Mlkf6s Imre dec. 9--to5l tartóz_ 
kodott kOldöttség élén R ómában 
C!s tá~alásokat folytatott a Fran_ 
cesco olasuonno érsek (kOlönleges 
ü,8yekkel megbizott apostoli nun
CIUS) vezette vatikáni delegációval 
a ~é~ felet érinto5 idős7.erO egyhfiz_ 
po1tllkal kérdC!sckröl. 

Miklós Imre rÓmai látogatása 
során találkozott A{]Ostino Casarofi 
bJboros államtitkárral és Cszmecse_ 
rét folytatott több magasrangú egy_ 
házi személyiséggel. 

Dr. Bartha Tibor 
tisz~ntúli református ptlspök, zsi
nati elnök a Hcformátusok Lapjá_ 
ból vett C!rtesülés szerin t hOSSzas 
betegségéből fe!épillőben van. 

Ennek ellenére egyházMrt, annak 
folyamatos vezetéséért érzett mély
séges felCJössC!ge jegyében 1986. dec. 
3 1-ével nyugdJjazását kC!rte. 

fARF kongresszus 1987-ben 
Az IAHI" titkárság kérC!sére ismé

teltcn közöljilk, hogy 1_ sOl"onkövet
kező kongrcsszust 1987. július 31. 
augusztus 7. napjain tartják az 
USA nyugati partjain fekvő San 
Francisco város közeMben, a Stan
fo rd egyetem Palo Altóban levö 
épületében. 

A vi lág vallásai találkoznak a 
XXI. századdal - II fő témája rt 
kongresszusnuk. Húsz ország teri!
letén mintegy 50 tagegyháza van 
az JARr-nek. Ezekben az egyh:\.
zak ban több mint 20 nyelvcn hir
detik az egy Isten igéjét. 

A kongresszuson egyházunk is 
képviscllell magát és örömmel ért e-
sOIlOnk arról, hogy erdélyi testvé
reink nC!pes kílldöttséggel vesznek 
részt e fontos találkozón. 

• 



Főtanács Kolozsvárt TORDAI MAT~ 
Az 1896-ban megjelent es dr. 

Boro/Jszk" Samu irta "Csanád vár
megye története 1715-ig" chnO kö
tetet Gyulan való látogatása a lkal
mával mentette meg az cnyészcll61 
és ajándékozta kOnyvtárunknak dr. 
S:én Ernő egyházi lanácsosunk. Az 
500 oldalas kötetben a mcgye egyes 
helységeinek vallási viszonyairól is 
szót ejt a szerzO. Megállapltja, hogy 
az unitarizmu snak ide eJlátogaló 
tanltványai hóditásokat tettek. 
"Mig a békésieket Basilius István 
térftctlc át az unitárius vallásra, 
addig 1580 kOrul Makón a nagy
mOveItségO Tordai Máté szerzett a 
Szentháromságot lngad6 civeknek 
számos p rozelitál. Tordai 1559-bcn 
végezte tanulmányait fi wittcnbcrgi 
egyetemen. HazakerIlIve Erdélybe, 

n egyik leglelkesebb híve lett DAvid 
Ferencnek. Hihet\~Heg a tüzes Basi
Hus birta rá, hogy az Alröldre hivek 
szerzése végett kirándu lást tegye
nek. Felosztották maguk közl a 
Körös és Maros közét, Tordai MakÓ 
városát választ otta k i, mint legerő
sebb református központot, hol si
kerre számíthatott ... A szerző meg
á llapltja, hogya makÓi ká lvin isták 
liberálisak vollak, és templomukat 
is megosztották az uniláriusokkal. 
"Itteni paposkodása alatt szerzette 
Tordai egyik egyházi énekét, mely 
az Izraelnek egy Istenéről és annak 
szent fiárÓl, az Jesus ChristusrÓl és 
a szent Lélekrő l szÓl". 

nap, a i 

végez
hogy 

tében, a lelkészi eskü 
avatási anyakönyv a i~,i;,~,~- után, 
d r. Kovács Lajos püspök, dr. Erdő 
János főjegyző segédletével. Luci
enne Kirk ariAt unitárius lelkésszé 
avatta. O az e lső felavatott lelkész
nő a romániai unitárius egyházban. 

A Főtanács bdejezése után a ta
gok és meghlvotl vendégek közebé
den vettek részt. A hagyományos 
Berde-pohárköszöntöt dr. Cseke Pé
ter fötanácsi tag tartotta. 

Lueienne Kirk december 6-án, 
u.ombaton dé lelőtt protokollárili lá
togatást tett dr. Kovács Lajos püs
pöknél, majd az cgyhazi központot 
látogatta meg. Végü l a belvárosi 
templomot tekintette meg. 

Lucienne Kirk egyházunk rokon
S%Cnvét viszonozta, s reméljük, 
hogy egyházunk barátja marad to
vábbra is. 

o. J. 

Ebből az énekből idézte a szerző 
az egyik versszakot. .. Könyörög
jünk immáron az é lő Istennek, I 
Hogy O legyen kegyelmes minden 
tévelygőknek. I Addjon szent lelket 
nékik, hogy megtérhessenck, I Ve
lünk örök életet ők is vehessenek." 

"Tordai mtlködése MakÓn nem 
voll éppen eredménytelen - irta 
a szerző. Meglehet, ha egy véletlen 
katastropha közbe nem jő (1596. 
tavaszán tatár hordák iltötlek rá 
Marosközre), az unitáriusok meg is 
erösödtek volna MakÓn. H iszen már 
magyarországi püspÖkük is volt a 
temesvári unilarius pap, Karádi Pál 
személyében." 

Torda i Máté Erdl!lybe 

dÓn 
tÓber 
a lálró 

hitében. 
.. ~;~~~;~'. rnegátlapltása 
-.1 Ilanyatloll ide

ki hitéröl, 
é letében 
idők leg-

Szén Ernő 

A zo rd t é li IdöJá r ús mi a tt el~ 
maradt gyUlekezeti napoknt: u Nugy 
Ignác uteállun m Ílre. '~éu, Sl.ombu~ 
too este (; ómkor, II pestlű rlnc l fly{j~ 
lekezetl teremIlen fe llr. 22--éll , Vll~ 
sóroa p este (; órakor tart ják m efl · 

Katolikus papok, 
akik megnősültek 

nalot 
sebb ez a 
között ,:;';,;i 
gyedik 

A 

gezzc. 
A kilépettek közü l sokan tovább

tanultak, s ál talában megtalállák 
~.elyüket és számltásukat . Legtöbb
Jük M választott új hivatásához, 
amely általában szociális, emberek· 
kel foglalkozÓ jeIIegi) tevékenység, 
mint például a pedagógus pálya. 
A feleségek is leginkább az egészség
ügy vagy az okt atás terén dolgoz
nak. 

A házaspárok többsége elkötele
zett, aktiv közéleti te\'ékenységet 
folytat, sokuk társadalmi munká
ban tisztségviselOjc a helyi kOzigaz
gatásnak és a szakszervezeteknek, 
valamint az elmaradotl országokat 
segitő nlOzgalmaknak. Ugyanakkor 
az egyház életében tevékenységük 
általában kisebb mérlékO. 

A kilépett papok több m int fele 
egyházilag rendezett házasságban 
él, és ellentétben az általános hiede
lemmel, házaséletük általában jó, 
kevés köztük az elvált, s nz e lváltak 
között kevés, ak i újra megnősült . 

Kisebb vallási közősséghez (bázis· 
csoporthOZ) ·10 százalékuk tartozik, 
s körülbelill ennyien járnak rendsze
resen templomba. Ez az arány jól 
m utatja, hogy ki lépés(lknek nem
csak érzelmi okai voltak, hanem 
sokszor h itbeli kétségek is kőzreját· 
szottak. 

A megnősült papok többsége bal· 
oldali érzelmO, az 1981·es választá
sokon 53 százalékuk a szocialista, 
4,5 százalékuk II kommunis ta pártra 
adta szavazatát. 

La Crob:: 

VASARNAPI ISKOLA 
keretében vaJlásoktatást tartunk 7-
14 éves unitárius gyermekek részére 
a rendes vasárnapi istentisztelettel 
nzonos Időpontban, délelött 11-12 
Óra között! időben Nagy. Ignác u. 
4. szám a latti I. emelt;tl tanác: 
teremben II következő Időpontok
ban: feb r. 22., !Iláre. 8. és 22., ápr. 
12. és 26., máj. 10. és 14. 

UNITi\lU US ÉI.ET 1 



OltVI TALÁLKOZÁS 

A~ 1987. t$%ltnd6 e/s6 napjdn a 
Nagy fgndc utcai tt"!plomban (arlolt 
istentiszteleten HusztI János letk~s~
pllsp(ikhelyeltes prédikált, beszédtbe 
belefoglaiDa felolvasta dr. Ferenct 
József pllspOk újévi pdsztorleDcUt, 
majd dr. K ovács Lajos erdiJyi pUspDk 
1987-re szóM pás:totlcvtUl is. 

Az islentis:ltltfd k6fJel6 (ogaddson 
a pCbpOkj irodában s:~ps::dmú gyüle
kuet cMIl - jelen ooftak '6bben a 
pestf6rinci gyDlekezetMI is - Bajor 
János debreceni lelkú~püsp{jkhe{yet
tes k6sz6ntiHle az eguhdz vadOit és 
sil.:ues munkát és jó egészséget ktodnl 
mindannyiunknak az új esztendőre . 
Bartók BUa (Ouondnok MUst miatt 
nem lehetett Jelen a {ogaddson, he
lyelle dr. Kiss József (ógondnokl!e.
lyeltes Udvöwlte a jefenle.ookel. A pOs
pöki válaszbeszéd emllfetle. cc: új 
Erdély TiJrUntfe c. mun~:ában talál
haló hiányosságokai és ismertelle azt 
a kiállvdnyt, me/gel az erdél!/' magyar 
kisebbség iigyébcn a hazai protestáns 
egyházak, s Iwzzájuk csatfakozoa püs
pokűnk is aláirt egyházunk nevében, 
amit a jelenle06k or {jmmel vetlek tudo
másul. A nyilatkozat teljes sz(jvegét 
lapunk jelen számában klJz{jljilk. 

Hírek 
A pesUlirtatl UmpIG .... uDlel'"-D ,leltn \'olt 

egy auutrillal unlt'rlul ."t"Il~, fcleségé\·eI. 
T öbb hhll.nkkel bcs:tf,Jp:INt. Nero~bm 
karic.sonyl Od.'lIzl/l lapot Irt dr. OaUbor 
Marlanne-n",k, llIegln"8 6j lakeltmt, mell' 
le1O' 8uda~tr61 el~\·tzett utc'bfln v",n. 
EI~Ue, botO· a Pestl/ll1ncen n 8ud111~
ten lel ... :- u dlaUpelb/l1 mAr tllbb unlt611uI 
1lY1I1~kezetbea. Igy Sydneybm ls ell'>AdIost 
tartott .magyarország;! ~Im~nvclr/ll. On'en
dOnk, hogy a klllföldl 11IIoptálOk Ilyen ~rte
lemben I. bumomak bllWllyWn",k. 

K'd1lr Lbd6 ep1 római kaIOlIkUl é"~k 
bollW IU'fI\'l'<I~ ulAn dec. 13-'n elhunyl. 
Dec. 2O-An I~mett~k RI: e!(TI uékesegyhhból. 
A luntmlsft .tr. pa.kal LáuJ6 kalOeul ko
adJutGr érsek. a i\lajl:Y1lr Pil ipökI Kar elnllke 
celebrálta. pQ.~kTál"S8l .lC.lenl~lében. Teme
télén nl.~t veli -'tik ló. Imre fUlam lltk4r, az 
AUoml ~hhllgyl HII'a lal dnöke. 

A Dlld.1 Rdorm611l1 Ea)'bh"lI~ no\". 
23·1In IInnepe1te fenn1ilhha 90. éVfordulól't, 
melyre pllspllkllnkel II meghh·t6k. A szhlld
forduló derek6n melc(C "'-,",II kapelOhl.l liltl 
létre a kél akkori lelkkz. HQ)'p41 ucn6 és 
JÓZlln ~Ilklós közölt. ,\z IInnePi~en aposloll 
könllnl~t mondott HfI)·p6.1 !léla mO~i.$kOI"Íl 
ny. npere.-Ielkéu, az t lll bbl lia ls ulóda II 
gyllltktUI élén btlzedektn ál. HIWpál Oenll 
temeItt 1917_ben - Józ:>n Mlkiól hozzA
Jllrul1l ... alapjAn - BOrl$za -'llIdó~ unlto\rluI 
olUo\ggyíll~1 k~p\'IM'11I és Izuklro l , Ady 
Endre r~l~fnek. llonufI ~rI'nak Mes_ 
ap)!!. Az Ilnnepl IJt~ntlllt~lcten dr. TÓth 
Kirol)' budllJ)ellt\ relGnn6.tus pll.p(lk lzol"'L 

Ar: UIlIt6.:r11ll melnfk IlJ .zorplm u kIlIIII 
.... unkalársa \·nn. "ar,o laJ". G)"6r .. áros 
k6n)o;.·U.rának \'uttll~, 16bh .lk,lommal ör_ 
"mdczttlrll .... 1( ol)'an ül1'sklvágtuok l/l-
kblt \idékl lapokban m~JeII'l1I lr6sok 'klll. 
d&é-.·d, melyek va!tunel)'Ik "n"'l1us elll
dDn kre ......... lkoZÓ eikkel lartalnllz:nllk. KII
Ir;&,jllk , te&l 1~él. & .mrDflyes lalll.lko
.u.1" \"6rJuk l<"1lkllulebbl b\ldapesll IH.Jo 
Illkalm'val. 

nelen NI.h., AZ amel1""l fltlllnTAI 10"11-
lekeUI t..Jda és NAncy IMnY" réUI vcttek 
a nov. 16-rNAgy Ignáe ... _1 Idenllozlclellln_ 
klin. mAJd vdOnk egyOtt jelen VOilA k II 
Oá"ld Ferene emlt'kt1iblfl mCSkonzon.1zAllI.n. 
ami sui .... ukta. AmInt mondották. t~lejlho
tellen ~Iményt jelentett. 

Wolfll'"1 JI.dal. az NDK IZlhzondlCl 
egyhá1;kerilletmek KlrehenralJa (jGgjln ciii
adó tan6esosa EI pü.pllk mellett) nov.-hen 
16.IO«atás l telt pllsf'ÖkOnknél, és .... eleaen 
érdeklődIItt aZ unitárius "II"yhá1;rÓI. mel)"nek 
életérlU. roúlt.l'ról és jelenblll II Német 
Demokratikus ÁlJllm egyházi klirelben Oly 
keveset ludnak. MadAI úr "Ihzke ar.,., bog)' 
ÓM!I magyarok '·oltak. 

lapIllIk mül! lzAmbak gyermekoldalán 
közöl! bibliai tárgyú rejl,'ényre, Jnnu6r cle
JéIg, lapunk nyomdába kerIllésélj!. szAmos 
mej!feJté. érkezett. Az credm6nyt az Idei 
másodIk szAml»'ID fogluk l.merletnl. klitlll\"(I 
fl helyes megfejtlik nevét II. 

Gl"8rmatbr Gel"flel)' SS é .. es öreg sU'kely 
unit rlu. hIvlInk GyulArol Irt ked\"es le .. elet. 
és li$zlnlén elmondla IfIpunkkai kapcsolAlol 
klfogálllll h. Levelét megdla!zolluk. Ismer
l eh'e o szerkeJZI~1 eh'eket és lehel&é(Ccket. 
Or\"endilnk, hOIlY 1930 óta el (ln~etll.IC. az 
unltál1ussajlónok. jól emlt'k$%lk néhai JÓ:a\n 
Miklós pÜsf'Ökllnkre. aki l'jC}'koron so kszor 
pré<llUII G3"láo. FIli ~S unoUI nlsure meg_ 
kllJdtllk két klad\"ll.nyunkal. 

Prof. dr. G)"1lnIIatb:r G)ill"V)', a zlll1chl 
egyelern lanára . lelen VGIt üjé .. 1 istentiszte
letünkön. PQ.pökllnk plisztorlnelének hall· 
gatá.sa nl"én érteslllt arTÓI, hogy lllzesgyar. 
matt templomunk reno"álAsn képe!.l ~ylk 
e~é"1 nagy gondunkat. A lllzesgyarmall reno
\"álásl kIadások ja\""Úa dr. G~'BrmRth)' Györg)' 
atyáokfta 3000 Pt-ot adom1lnyozoll. 

Ifj. Belle" )fIi.rtOD az Unll6rlus TeológiaI 
Intézet javAra 5000 Pt-ot adományozott. 

BtDeu "lánon lelkésZJH!k Sttr\"I!t MIMly· 
T6I lapunk kanu:son .. 1 s%6.ro6bAn melkezdett 
tanulménya tol};aIAsJit anyaglorl6d s mlalt 
Inpunk Idei másodIk számébrul közölJQk. 

Tard)' Lajos: Kls mag)"8J" lörl'nelek e. 
19S6-ban meR.IC.lenl klad .. (í.ny1i)mn "on "llY 
un"árltlf \"onalkozti.t\ fejezet. 1I000)'an kertl l. 
helle el B6lönl Farkas S'odor II hl!rtllll11 e. 
IrtIlAban elmeséli. hog}" amerIkai t\lja é. 
k6n)"v(l m(lj;:Jelené$C után né\·tcJen feljelentés 
érkeutt BÖlöni Fllrko. etlen o bk.l erd~lyI 
kll.nceU6rlára. A teljel~nlés alopJán a k,mcel_ 
lárlo Jelenl':";l kért hl'. JósIIt. JánostÓl, az 
erdél)'1 gul~rnlum elnökél/II, .. kl fl kijny.' 
kladás6t \·t'gsli fokon enlled~l)"ezle. ,\z elnIIk 
az el6zelM cenzorok \'él~ménye alopján n'C@:· 
\'édl a "'Adloltal, s &:I: azután kl!" e l kez6 ese
mények olapJlln o~ IIgY '''SIfIn felt<léllJc me
rnlt. 

nr. )h·ster !lUkiÖM'" a súkel)'ktrtlztilrl 
unitárius f",mnázlum egykori ",formátus 
dlAkl6""1 kénltett Inter jút G."Ur"Q)·lik .",,, .. 
é. VllI'{Ja Tomu. melY o Sú:wd\"<1I c. klllet 
1086. é\'1 köletfhen -"'lent mrI!. A kö let u 
MTA Soros .. IApl"·An)"An"k h!.mOimt6.s'ul 
"totl nap"Ué«o l . Dr. )l fSler ~t1kl6s tok 
surelettel nÓI <'8ykorllskolliJé.rol és rólunk. 
unttAJ"lulOkr61 ls ... kIknek Ist .. nllszTeletelt 
nt'h .. telke""I. SU'rkl'"Sztllnk k~ré~re hozzA
Járult ahho~. hllfl")' A s:tf,krlrkereszlúrl glm
n'zlumunkról SZÓlÓ ré.~1 lapunk t'{P"lk ké
ollbbl súmában mcgJelcnlessilk. 

Or. ~lolnÚ" Imrén6 IZ- MAIb4. F.~het 
oklnndl IZIInnallh ll hivlInk 76 éves kenliban 
houzü lzenved& utAn elhunyt. Mtskol~n 
Bajor JbOl lelk~z l emette <Jc.ee .... ber 4-hl 
Emlfkét meg611~k. . 

"'n'ból II k"ptunk .úp k""'clOnyl & 
djé\' \ IIdvözlctl'l Georll6 J. T. \Vallll úrtól 
a Budapeslen Járt kinlll deleg,l.cló taiúli.I,n: 

Erd6l,'hlll sok knmelOn\1. Üdvllzlet .. t ls 
üJévl jókh" noál(ol tartlllmpzó levet .. t h;'wtt 
n pOsla. J{özllll\k mcgt'mlllcm oz egyI k mojd
nem Irgld6schb n)'ugdljas IClkfoznek, l.ukác. 
SAndor n}". e.pct(:snek kcd\'e. oGraU. aki a 
nyu(Co lom él'clt IzlII6v!\rOlOmbnn, Ole.li
l zentmártonban t ölti kcrl\"es felesqé"el 
eg)"lltl. Igy kllllln IIrll .... az onnan kapOtt 
üdvö~lct .. élele. Akikhez elju l az Unltárlu. 
Etct Ide i elsll szAm,., awkn3k ezúlon ktsszö.. 
nöm meg o clmcmre kill<lölt IId\'lizleteket 
és "'jél' l J6kh'ánsl\gOkot . (F. J.) 

I\Ollpnb'o6ban mát". 13-t5. napjain 
regIonálI. ()1~1 t ArI az 'ARF. 50 eszlendeje 
elmúlt, hOjf)' 1934-ben I~ oppenhág(\.bfln veU 
r~zl Fcrencz J 6zsd pllsplik az el.sd IARP 
kongresszuson. Az nkkolTll már fclf!pült unl
tArlul hb Is lrnl\.ztele tl termében tart.l'k 
ezt II I"CI(Ion611s konterenclát_ Az egykoron 
papot tortoS g)"lItekezet lélekszAma megc$aP
ponl és 19)' .. IO"lIIekenl most "uágl "ezl1t6k 
gondOz/Uli alatt él ~ egy. éo,'cnte t öbb alka
lommal megjelcnli IUpOl ls kllldenek a "IIl\g. 
ban mb országokban ~Ili un\tArI". közpon
toknak. MI ls rendszereJm kllldJü.k e!.mükre 
az Unlt611us :etetel. 
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hlrl.pkft .... lll1knll. a 1'"1. bfrJapllUel<'lbel 
'" I IIlda,.lIillul'd '" .... peUIi'úl lrodlillil 
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