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Mélyebbre a hálót
KEDVES HALLGATOIM,
nerte az országban és határa!nkon túl!
ÁhItatom alapját Lukács evangélIumából vettem, a<:
ö tödik résznek negyedik verséb6l, ez így hangzik:
Uzu' . .. "Miu tán abbohagllta cl btuédet, ezt mOlldIa
Simonnak: Eul.'zz II milyre és veuélek ki hálótokat
Jogásra."
A történet, amelyet egyedül Lukács evangélista Ikwtl meg ennyire teljes sUlveggel. Józus két tanítványának elhivásár61 sulmol be. Az események egyszerű
leírásán túlmenően, megismerjUk belőle Jé>;us tanítói
munkáját, felfokozott le lki érzékenységét, amellyel
azonosulni tudott embertársaI gondjaIva l, bajaival,
örömével és bánatával, sót világról alkotott felfogásával
ls. Elevenilsük fel II történetet: Jézus tanítói munkásságának elején II Genezáreth tavához érkezik. A parton nagy tömeg gyüHk össze hallgatására. Tanítása
közbel'l két hajó köt ki, munkából megtén5 halászokkal, Simon Péternek és öccsének, Andrásnak hajói.
Jézus belép Péter hajójába, eleveztel a parttól, és ugy
folytatja tanlt:ísát. Bevégezvél'l mOl'ldandóját, Péterhez
fordul: "Evett a mélyre, és ves.sétek kl hálóito kat fogásra" - mondja. Péter, bár ellenvetéseket tesz, eredménytelel'l halászatára hivatkozik, mégiS teljesIti kérését. Hálói megtelnek hallal. Nagyon megijed! Jézus
azonban csendes szóval megnyugtatja, majd elhfvja
tanftványfmak: "Ne félj, mostantól fogva embereket
fogsz."
Az első érns. ami megragad ti történet olvasása
során , Jézus csodálatos tanítói érzéke. A hétköznapi
élet legegyszerübb jelenségei ls szemléltetéssé válnak
t:m(tásaiban. Látja a magvető mindennapi munkáját
a jó földbe, a köves helyre, a gazos részre hulló mag~
\'akal, és példázatával az emberi sorsokat érzékelteti
a képek nyomán. Látta a mustármagbó] felnövő fát
és az a megerősödö isten-országának útjára emlékez~
tette. MissZiói munkáj á nak jelképévé a halászatot
tette, h a Genezáreth tavánál erre élő keretre lelt
Önkéntelenül ls abba a hajóba lépett, amelynek tulaj~
donOlIa később legjobb tanítVányai kö~ kerUIt. Az
egén történetből azonban az a legjellemzőbb. amit
Jézus életeéljáról, a világ alapvető Igazságáról meg
tudott ére7.tetni a halászat eS7.kőzelvel.
F IgyeljUk csak a Jelenetet még egyszer! Jézus kéri
P 6tert: Eveu a mélyre. vesd kl hálódat. Péter tiltakozlk: EddIg ez eredménytelen volt, de kedvedért
megteszem. S íme, csodálatos volt az er«lmény. Nem
kevesebbet akart megértetn! JézU$ Itt Péterrel, mint
azt, hogy az élet külsó dolga! változékonyak. fels:dnesek. Csmogásuk sokszor talm!, vagy legalábbis Időle
ges. Az Ig~zl értékek a mélyben vannak. S m ikor ez
Igazság fehsmerésétől Péter megretten J ézus megérz.!,
jó taníiványra lelt. aki megért! a' lanltást. Ezért
n1(lndja: mOlltantól embereket fogsz. Jhus benne élt
kora tört4;netében. Népét szerette, h úgy érezte hogy
az a valláserkölcsi világ, amelyet kora hivatalos val_
!á~$al képViselnek, fonnans. fels:dnes, ragyogóan felépltet\. de éppen azért nem élő. A lónyeg azokon a
formákon túl van, amIket kívU1ről látott. Nem a gazdall. de $1.keptlkus sadduceusoknlil, nem Js a vallásos
ellllrásokat pontosan betartó, mindennap Imádkozó
farle~u~knál, de még a közösségbe vonuló és a világtól elhuzódó essenusoknál sem, hanem a mindennapi
élet kllwelmelt megélő klsemberekMI. aki k wlán elnyomottságuknál, k lszolgál tatottságukn{ol fogva vágya-

kozó s zivvel ke resik Isten törvényeit. A két fillért
adományozó szegény asszonyoknál, II búnösségllkre
döbbenő publIkánusoknal, a szorgalmatos Mártáná l és
a jobbIk részt vállaló Máriákná\. Felismerte, hogy Itt,
a mélységekben van valahol az igazság, M erre fel
lehet építeni lsten orsZágát. A szentlrás Igazságainak
olvll!lása és tanulmányoz:ísa rendldvül hasznos, élővé
azonban csak ugy válik, ha eszmél és tanllásal hatnak
a huswdlk században is. Egyébként szép himnuszak
és Imádságok gyűjteménye marad, vagy régI világok
igazságainak emléke, esetleg kultúrtörté neti érték.
Altalában Ilyen clmkékkel próbálják múzeumi tárggyá
süllyeszteni, miután kiderült, hogy kItörölni az emberiség életéből és köztudatából nem lehet. Vajon az
alapul választott rész milyen mértékben és formában
válhatlk a XX. századi ember éltető tanltásává?
Közismert Igehirdetői fogás az, hogy megengedve az
emberi fantázia jétékát - felvetjük a k érdést: Mit
tenne Jézus na pjainkban, miként értékelné az Itt tapasztaItakat? Vajon mit mondana Jézus?! Mielőtt
megengednénk fantáziánknak számyal:ísát, elébb tegyük fel azt a kérdést is: Mi, a mal korszakol átéló
emberek, minek lét juk a mi világunkat? Néhány mondatban öss zefoglalni a választ rendk!vUl nehéz. A mai
ember megrIadt életérzése feltétlenül egy szóval, esetleg kett6vel válaszoina : Bizonylalannak és reménytelennek. Idősebb generációhoz tartozom, s már 50 esztendllt számolhatok olyannak, amelyet eszmélődve éltem végI g. A s:relleml élet és a tudomllny világa olyan
hatalmasat lépe tt az utolsó ötven esztendőben, hogy
az emberI lélek lenyGgözve áll a rázuhanó rengeteg új
ismeretanyag elótt.
Gyermekkorom sokat elmesélt tudós eszmé nyképei ,
a palihlutorok egyszerúen nem léteÜletnek. az Ismeretanyag ó riási áradata miatt. M:ísodpercek, legfeljebb
percek állnak rendelkezésünkre, hogy új fogalmakat
Ismerjil nk meg és felejtsünk el a még újabb Ismeretek
érdekében. Ha azt mondom, hogy II vIlágrészek p ár
órás távolságra közeledtek egymás hoz, nem mondtam
sokat, hisz nemsokára a bolygókkal, majd fl bolygórendszerekkel történik ugyanaz. A mikróbák világába
olyan nagyftó eszközökke! hatolunk be, amelyek életközelbe hozzák múködésüket. Az Ipar feJl6dése kényelmesebb<! \e~zl az életet, de pusztItja a bloszférát. Ebben a változó. rohanó világban ott dIdereg f1Z egyéniség, csak a bizonytalanságot érezve kl a hatalmas
változásbó!' A rohanó élet és a feJl6dés a láás ta a régi
világ erkölcsi nonnált, de újabbat. a hatalmassá nőit
emberi erőkhöZ megfelelőt nem teremtett még. ll'lnen
a blwnytalanság és reménytelenség. Amikor a hatalom meg5zállott őrilltjel haláltáborokat létesítettek,
tökélyre emelt módszerekkel Irtottá k a sdlzezreket,
amikor It katonák ezrek gyilkolására kaptak parancsot, amikor az emberi életnek csak f1nnyl értéke volt.
amennyIt hasmálhatósága blztO$ított, ameddIg az egy
emeleten lakó szomszédok nem Ismerik egymást, ameg
a háUlsság szórakoz.~sl játék. am It egykettőre felbontanak, ha valami nehézség felbukkan , Ilm lg ... s folytathntnám a példák végtelenségét, de fölösleges, mert
mindezt csnk II folyton változó, bizonytalan és semmit
nem tisztelő világnak eredménye. A cél C$nk egyetlen:
húzzuk végig a hálót a felszínen, s ha nkad valamicske. gyorsan megszcrzem magamnak, azután nz
özönviz. A másikkal mi lesz? Tulajdonké ppen kjt ér(Fo/lltalds a Z.

oldalo~)

(Fo11lIal.h az J. oldalról)
dekel u? Ilyen körülmények kötött va lóban nehé t
le n ne fogadni Jbust, és válaszolni a rra a kérdésre,
mit tenne most?
A kép azonba n hazug len ne, ha c&ak a negatívumokat létnénk! Az Istenáldotta emberi tehetség jól ls
fel tudja hasmálnl at él"lékeket, a miket a haladás és
a tudils produkáltak, és az előbbi negativumokkal
szembe n megindult az emberben egy jövőt teremtő
váDakozá.s. MegszólaI t az ember! lelkIIsmeret. Egyre
több szó hangzik az e mber felel6sségéről. Elvestte tt,
vagy rohanó századun k téveumél miatt eltékozolt e rk ölcsi n ormák Igénye újra jelentkezett. Százezer és
atáze:-.er h ang emel kedik fel a h a talmat korlátlannak
hivő megszAlIottak ellen, az elnyomottak védelmében.
Az emberek remény kednek a jövOben, és sokan van_
nak, aki k éldozatot ls vállal nak ezé rt. Megpróbálják

at élet feltétlen tiszteletét minde n más tölé emelnI.
Közelednek emberek egymillIhoz. FeiYVerek félelmetes
hatalma elkezdett ahl.bbszállnl. FelvIllant a remény
és egyre nagyobb fén nyel ég, holD' at ember, az úJon ~
nan mea11mert tud!l.sa birtokában sz.ebbé tesd a földet.
Mert ez Igénye, me rt ez életbiztonsága, mert et hl_
vat6sa.
Ezekután e ngedjük el tantáziénkat. Ha Jézus megjelenne világunkban, mit tenne?! tn azt hlsz.em, hogy
elhfvna a Genezáreth taváh oz, hajóba szállna velünk.
és kiadná a parancsot, _ nem, rosszul mondom! _
megkérné az emberisége t : mélyebb re vesse a hálót.
A felszines fej\6c'lés zúr2.avarlln túl lássa meg az élet
mélyebb IgaZSágait, bfzzék a zokban, teremtse meg beleljesUlésUknek feltételeit. Legyen tökéletes, miként a
mennyei Atyja tökéletes. _ Amen.
Szán J ános

GIMES MIKLÓS

ba taU a n kivá n csisággal nézett bele a v il ág ba is a
k önyvek be, mini aki mindent m eg a kar tudni, t anulol ,
m érni , hogy a:tUtin IIzJI! tosztogassa. Tud ása csaku p _
IS is, aká r OrvOI éd esapja, a kit
szinte vi gte len volt.
p en géd en öreg Mlkl6s nak nev ezett, k önyv n i lkill tud ott mind en né p magyar verse t. Ore g MlllIós t II Did
t asiszlik 61té k m eg. Fiatal Miklóst am k, a kikben vala ba egy IIzJI!P, új világ ígéretét látl a, A l elvll ágosod is _
ban hIU. A sötétség boritotta r á az árnyalt.
1956- ban a z utols6k közt volt, a kik m i g a kkor egy
gyerty á nyi Mny! gyújtottak az éjszak á ba n. IlIePIis
lapot Indított. Az volt II cime: "Október buszonharmadlka".
Most, bék e h a mvaidra, Miklós. Kí~érJe e mti ked et
biv en a zt, a mi az i letben v ezJl!te1t: a szelle m és a
szerelem .
Molná r MlklŐ!I

m egemlékezés
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Né bá oy egys zeru szóval szerdném bú cs úzlai ol
MIlLIóst, a barátot, a tiUsat , minden ekelőtt a z
a ldnek szivében annyi lósá g éli s zeretd éU,
a
vcseké beo. 'OUán, közös tévutalnkon is,
vezette, bogy emberibb, szabadabb is
t:\nadalomban élbessenek bontll:\nal.
Ismerle, bogy zsákutcába juto", minden
vetkezeteaebben vonta le a tanulságot. A
bü a rellsmerllgazságboz.

es

GONDOLATOK
A KÖZOS KOSZOROHOZ

lom. Mepr6biltatualt k Öl\Ösen vá llalni és viselni val a mive l k ön nyebb

AZ EURÖPA! PROTESTANS
MAGYAR SZABADEGYETEM

akadémiai napjairól számos saJtóHUSZTI JANOS unitárius püspök_ is enyhitőbb, mint m agán yosan, m a- közlemény részletesen beszámolt. A
sUim05 külföldi és hazai el6adő kökel készült Interjú. Készítette Friss , unkra h agyatotta n.
zül csak C30Óri S4ndor költ6 megRóbert, a Népszabadság munkatársa.
állapftását Idézzük: "A magyarság
e mberek, a bősök, h a meg- nem fizikai erő többé. Csupán szel- Kötös koszorúnk stal.,.j án e z a ba lnak, m á rtirok lesznek. Bárme ly lemi lehet. Hóditani ezután legfeltellrat áll : "K egyelettel, a ne mzeti o ldalán ease nek ls el a frontn ak. Jebb már csak példával hódíthat mindenekelőtt saját maga meghódfm e, béké lés Jegyé ben." S az II n ké r - Kibé külni e, megbéküIni a ké t olda l- tásával."
Lapunkban ~mréglben a szervezet
d &é re ls CIIa k ezt tudom mondani. n a k k ell. Ennek j elkipe leh et, k ell
Svájcban élő elnökének, dr. B4TCZ411
Azt, amit vasá rnapi gyáazis tenlln _ legyen a gyUznap. Mert m elgyliz6- GlIUta. ~vájcl gyUlekezetben maködő
teldQnkön ls, amit Gimes 1\IIk.lós désem, ha e bből a k özös Uászb61 magyar lelkésznek tanulmányát Milcó
Wvá1l tollából közöltük.
családj án ak t elki risi re tartunk a ne m a kibonta kozás felé l~ pQnk , ha
S:zerkesztónk is több kötetet kapOtt
Nagy Imát ut cai te mplomunkba n. nem o lya n belyzetbe Jutunk, a mely- a szervezet jeles kladvlinya! közül,
egyikében a legutóbbiaknak Ravasz
Eb ben a ml t öldl világunkba n a be n I,azá n önmagunkra ta lálun k, László néhai püspöknek 1965--68 köItgn llCYobb k1bék iti ereje a h a!á1 a kkor azt ne m, V8U C!lak nebezen zött elmondott predlkációtból válogatolt anyaggal.
lzomorúságán a" v a n. Hiszen Clal1- viseli m ajd el a ml n ép ün k. Csa k a.
A halai és a külf61dl kilnyvárak
közölti különbséget Jellemzi az unidon belül ill, ba v ala ki m e,bal, és e lli remuta ló m eanyurv ú legit, ae- tárius
Milcó Imrének "Huszonkét év"
ko rá bba n nhetelléris volt ls a csa- , !thd IUbon és ab a táralnkon k lvOI dmú kötete, melyet Itthon 140 Ft-ért
árusitanak. E kötetet a Szabadegye-"dban, a baiiI llzomo.-úsá,a k Ö1:e- i lli m agyaro kon ls.
tem korábban külföldön adta kj, de
lebb vistl elY máshoz a1: elld ere nelira átszámftva 2000 torininyi svájci
(Megjelent
a
Ni
ps
....
ba
dllár
franknak felelt meg. StÓ lehet .arról
d eU embereket .
1989. Jún. 16-1 sd mi ba n) ls hogy .:lZ eddig mindig kUlföldön
ta'rtott akadémiai napokD.t néhány év
- Meri. a UMZ a1: emberi n il'
múlva már haUinkban rendethetik
nám á' a ta lán a legneh ezebb táJdameg, mindnyájunk örömére.
% UNITA RI US f!:LET

I
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éve halt meg Wroclawban a magyar Erasmus.
"MMr! ncm Inkább o; embur mell!! dl/u, mint 11mber?
A kcrcs::/énll meUé. mint keres.:t.!nll?"
Era.smus
Dud lth An drlls ólete és rnunkllssálla egyarllnt a.:
lIllnndó vÚU07.l\s, II tejlődés jegyében áll.
Elvetett minden olyan d ogmát, Dmi mcghnllldja az
ember képességél Egyéni ségétől veUlltetve II II környezele ha tása allltt a z akkori vallásos eszmékb61 azt
emelte kl, amit n leghalndóbbnak, legliberálIsabbnak
Iniált. Híven ér7.ókeltetle ll7.okat fl Jelentős társadalmi
és szellemi vl\ltozásoknl, amelyek !l XVl. száwd során
hazánkban ill elind ul tak , t(lkrö;-.vc n hitbeli radi kall>:álódás folyamn!é.I, amely v égUI ls az unllárlzmusba
torkollott.
1533-bn n S1.i1lclelt Budán. Apja királyi tanácsos,
onynl ágo n n velencei Sbardellatl nemes cs aládból
származott. Nagybátyja S hardellat l Agost váci pOspők.
3 fiatal Dudith Andrást elóbb Boroszlóba, majd P á duába kOldi, ahol kla ssl:ikus mGve ltséget sze rez., Pár izsban
pedi g a görög és keleti nyelvekke l foglalko7.ott. J árt
V. K ároly, Stuart Má rla, l\. Henrik udvarában is.
Pályája szépen Ivelt feUelé. 1557-ben eszte rgomi kano nok, 1562-ben csanádi p Uspök és 1563-tól pécsi p üs pök. 1561-63-ban a magya r katolikus egyhámt képviseli II tridenti %Si naton. Má r Itt felflgyelhetOnk tolerá n s S1.ellemére, szón oki tehetségére és p rOlestáns szlnezetG nézetei re. Zsinatl beszédében sOrgette a két
szi n 31au való áldozás megengedését, mlljd azt , hogy
II p rotestáns3k uJm hivassanlIk meg a %SinaIra. HaIIId6 S7.cllemil fe\szólaláS3ival nagy tekintélyt s7.crzett.
I. Miksa megblzásából az elkövelke~ő években többször Járt Lengyelo rszágban.

Tudományos életpályája csak nem t eljes e gészébc!n
ha?áJán k(v(lJ 1.aj(ott le.
Tehetségén kivOl ennek ls köszö nheUe, hogy ko·
moly , nemzetközi elismerést tudott m3gá nak klvl"nl.

Kon!lrmoidó p Unk/hd Unncpén. Középen a uolUoiló
le lklp oiUlorOk, körillöUUk

a

konfl rm dU fiaIalok

nndrás

Kora egyik n agy mGveltségG pollhlsl>.tora volt. Teo.
lóglával, II gőrőg-rómll l Irodalommal é5 termé57.et_
tudományokkal egyará nt foglalkOl!OtI. Emsmus elköle.
lezett Mve. Mestererel vallotta, hogy Európát ~k
egységes alapokon nyugvó keresztény mllveltsége 6r1.1
meg a teljes fe lbomlás tól. Ttsztábnn volt a Z1,a1 hogy
al>. evangélium Ideális követése torradaimat Jeh;nt de
Cl>. a forradalom nem rombol, hanem uJJáéplté5 kelJ
hogy legyen. Felismerte, hogy az egyháziak az a pos~
to lok gyönge és esetlen utódai, Európa kereszténysége
névleges csupán. Mint humanista, szabadelvfi gondol _
kodó a klasszikus ókor Irodalmi és erkölcsi normálnak
reluJltásán keresztOl szembe10rdUI a középkori gon.
dolkodással, s az egyházi h ierarc hiával.
A kiutat a tudás gaulagság é.ban, a tiszta erkölcs
példaadÓ k omolyságában, a lélek és a szellem Wgge t.
lenségében látta. A humanl~m us vol t tehát számár a az
európai egység Igazi biztositéka.
A magyar-lengyel !IOrskötösség tudatát hangsulyoz.
ta, mint K örep· Európa megmentésének egyetlen me gmaradt lehct6ségét.
Európals6ga tehát a nem 7.ett kOlönbségek egységbe_
roglalásában nyilvánult meg. tiete második felében
érdeklődését a természettudományok k ötötték le. A
ma te matika, az orvostudomány és a csillagászat bu_
v á ra lett.
Al>. 1570-es években gyakran feltűnő Ostökösök és
pestlsjárv6. nyok, régi babonák e lb u rJánzását vonták
maguk után. Tollat ragadott. hogy az ésl>. és a tudomány nevében szembeszálljon II babonákkal és az ekkor még vi rdgzó asl:trológidva l. Mint reformátor hlUe,
hogy minden fel.fedezés ujabb kijelentés Istenról, s
mi nden halndds ujabb inkarnáCiója Istennek.
A szentháromságtanl>an nem IdtoU mdst, mint a
szerzetesek abszurd agyszüleményét.
flete v égén eljutott mind en téte les vallás tagadásáig,
s Igya mega lkuvás nélkOli lelki kereszténység hirde·
tőJévé vált. O ls lste n látha tatlan anyaszentegyházánnk
tagja lett. Az emberi lélek is ten! eélok S7.erlnt val ó
form álásdra vállalkoroOtt.
Halála után 50 évvel széles körű teki ntélye volt
Angli á ban, ahol a szabadelvű gondolkodók II szellemi
ö rökségé t tnnokba öntve biztosította k kapcsot Erasmus
és Jeremiás Taylon k özött.
Azt 1\ hitet hagyta számunkra. hogy kl-k i a maga
erejéhez és tehets égéhez mér ten tö rekedjen Udvössége
mu n kálkodására.
Fe lh(ls Szabo lC,Ol
(Rövid1telt változata el hangzott ti MP KE egyháztörténeti _ jogi al a kuló közgyűlésén 1989. j ún. 7-én II
Ráday K ollégiumban .)

Dr Yukitaka Yamamola, a ,1apdn 6s1 . hin lo valld,
naOI/ .zenll!ll/ének f6papja éJ leleséue. A ki-!,en a
fiu le leIbelI doktort dm adomd nllozd'akor elZ URlldnu!
l.Jerkel ellb<!n lev6 la l.."Ultds dbzruhdjdt vbeU
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A M á roi-jog es o nemzet jogo
Az Unlt4ritu tlel februári &zámát
ll' napokban kaptam kézhez,
amikor Móro! SdndOT Iroglktu hoMlának Mre ~ e"",enifC dllomokbell
San Dle"Óból honánk érkezet t. Ebben o szóm ban jelenI me" róltI jeCfllzetem - mé" december tdjdn. Irtam
_ Mórol Sándor o sugárzás ról és oz
áramr61 eimmel, amellIben minden.
/dl5k e"vlk kQnoCfllobb mO"l/ar prózofrójdnak nem sokkol korábban
hozzám intézett levelét id"zem, és
eCfll mottómul válanton Intelmét orTól, h.og", ll' Tudást tl:llUiik fel o Szeretet áramával. (A levélben Mároi
hel",ulrit: mo má r Inkább HITgalmat"
ima.)
Máral ezzel a megn",lltItkozásdval
is azt blzonvltotta, hogl/ o kereszun", morál szerint éL és "oodolkodlk. UJ1JIoneTrol vallott más vonotkozdsbon e"", tavaiIIi látogatÓjának:
hlába várrn:ik most már iUhon tárt
karokkal, oz ó hátralev6 Ideje kevés
ahhoz, hOCfll h.o:zajöveteMnek feltételei megéThessenek, é~ legI/en bár
05ztálllr~sze végérv~n",esen O v~ole
gu mogdny, a betegs~g, o kildtdstalanság: o keresztén", mOTál kizárja
~ öngllilkossdgot (amit mint azt
mMn", évvel elöbb le 14: Irta - e
mordl bűnnek tekint).
Feloldh.otatlannak látszó ellentmonddst MCfIIVll' oz ulálwrra. véQiiI
mégum látott eg",éb szalulduldst
példdtltln keménlIséggel és kegyetlenW e13zdnt céltudatossággal választott sorsából. 89 éves korában ill/en magas korban rendhag",ó mÓdon - o szikla f/:iladto. és egll revolverlövéssel véget vetett életének.
A hfr hallatán, mondatok tolulnak
eló. e"lI MaTCIU Aurelius-i mondat,
omel",et eJ1Jl 1944-es előadásan MlloUam töle. s ma is úgll tűnik,
mintM
eJ1Jlenesen o
szemembe
mondta volna: A jellem, amel", megIsmeri az emberben oz btenit, erösebb, mint a sors. Aztán tlz évvel
később, mar emigrdIciso után, kezembe került HaloUi beszéd elmií
hatalmo.1 költemén Ile, ez a Hieronllmtu Bosch.-stiltl látomás honvágl/ról
hontawnsorsrÓI, s a titokban-félvé
tujnztett verset, ~ J954-e$ kémlelőoblak-nllitas alkalmát kihasznál_
va, feloh:astattam ll' RÓdióbll'n Apdthi
JmTével. EQY évvel később eQy dTá_
mdmat mutatták be Szegeden, amelll
a Halotti beszéd taIcin leQemJékezetesebb sorából n6tt ki: A csákánll
koppan, s lehull nevedr61 oz ékezet
A dráma f60lokja, az eml"rdns mű~
vész, a sOTsvdlasztása és CfIIÓSl'l/ith.otatlan kötődése kÖzti eltentmondd!!
azzal véU főloldani, hOCfll o tenQerbe
1111 mO(lót. (Mórol Sándornak, eQV
harmadllzázaddal ké,6bb, o hamvait
3zórtÓk: a Csende&-óceónbo.)
Ellentmondás,
ellentmondás ...
Mert miközben a s!ÍI",osan meQromloU látású MáTol, olvlUnl máT alig
tudván, hozzá eljuttatott hOnQleme_
~emet. o Krod",-fantdzItU holtgatja
m"" akkoT ts rO(l03zkodlk: a :logóhoz:
drómdlt nem :lát$zhat:lók, könllvelt
nem adhat jók kl iUh.on. Megígéri
azonban, h.ogy a bizon",os feltételek~okban
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hez 'dHölt jogkorlátozds Quptln haIáldiD "","n",es. S jön olUlbbenetes
hír. KétziHődnl kezdUnk, hog",
veit eive:es5Uk o nevét aIIg ismerő
!Íjabb nemzedékekhez. Jómagam o
Rádióban tervezem bemutatni Kassai
polgárOk cím' drámá:lát és ZendiHők
címu TeQén",ét, mint két - micsoda
porado%Onl - ismeTetlen remeket.
Azfdn j/)n az o6:lobb hír, hnall O
Mára!-jogok új gazdája, eg", kanadai
maCfllor kiadó, fenmartJo oz író eCfllkori fellételeit. Ezek pedig - függetlelllé" és demokrácío MOCfllarorszá"on. - ll' nemzet :logához, :logának
érvénlleslféséhez kötődnek.
"Szerettem ll'Z igozsdQot, "",iíll:lltem
a méltalltloságot, ezér! halok meg
számazefésben" - VII. GergellIpápa:
vé"s6 uovai ezek Németh. László
dTámdjdban. Marol h.asonlÓ ln4iUatári sorsvdlloldsánok vé"s6 érleIméI
ma mé" nem ismerh.etjük, de már
moSl me"érthetünk annIlit, hOCfll valamlkori újra meguówldsa mi! :IeIenI
majd: eJ1Jl sohanemvolt módon művével egyÜtt elveszitett nolW
írónk visszanyerésénél ;Óvll'1 többet.
T örök Ta más

10'_

H a tvan Foemb cr
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Az ElO' b UI K lipvlsel6 T1t.ná~ lel_
ul6bbl OJ&"n elba npoU Javaa la'
alap ján t:r.61uEg va n a rtrt " rdem~
erdély i fl m a lO'arorszát"1 Db ld
F eren c EgyJcI felújlláaára. Ennek
k er etébe n múkijdbetnének az llaues
koribban haúnkba n maködil lt enes ulete k mini 8ukoszt ályok. A mega lakul ás ellikfld"t&he szcrkes:dlisé_
giink Jav8llOIJa n é rtekezlet enbehídd!, m elynek Id lipnntJ U az en_
h á zi elnök5Eggd elO'e lértve 198.8.
a u gus:lltus h ó 18-á n, du . lS órára az
I . emelell ta n ácste remben tartja.
Erre a m egbeszélésre a:ll egyh á:r.1 tan ácsosok, a p resbiterek és mind azok
m eghívo ltn ak t ekintendlik, a ki k a
Dá vid F eren c Egyes iiJ cI mun kájába n
r észt kivánna k ve nni. Azok, akiknek
konkrH elké pzelése van a:ll elYeslllet
alaP!lzabál yára, működ ési k örére,
szakosztá lyalra von atkozóa n, nak
írásban be killdh etlk j av aslat aika t 111_
punk szerkes ztlisEgéh e:r..

IJJ AS JÓZSEF

elhunll! koloz3vari
kisfia !zdmáro -

,

"

má,
ve~etől

G REETl NG TO FRI.EN DS
\Ve tonlTa hil a le dr. WIllia m Schul z respedively
!\In. N at alle Gulbra ndsen on the oceaslon of th ei r
reelection as Pres lde nt a nd Mode ra lor of Ih e Ameri can
Unitari a n Uni vorsa llst Asso cia tion.
We lISe th is op portun lty 10 ex p ress our best tha n ks
to ali those Ame rican Britis h, Euro pean a nd Aus!ra llan friends fo r thei r contribullon 10 assisi us ln o ur
bak in he lping Ih e Unl larian r d ugee!! w ho carne
from Transylvania _ Ru man ia - 10 Hungary to
flnd a chan ce 10 work for a be tte r f ulure a nd to
secure fo r t hei r ch ildren a betler ed ucatlo n Jn
Ibe lr m oth er tong ue, the Hungarian i Our tha nks al e
du e also 10 the Social Service of Ihe I A R F w ho
wel e a mong Ih e IInt to undenland the dUflcuU 51tua Uon of the refugees a n d carne to :wllll us from
their own sour ces abo.

Lázadó vidék

A kötetben a 32- 36. oldalakon a

Moln4 r Anna dma balladát olvas _
htItjuk. melllU Domján Jánel ora/i_
ká}a dúz/t, ~. mell/ne k növege után
" Gá1ft Sándor közlé.e" álL O LI:
KrU(1 e"lIik uglUltár'a volt .b ez II
ballada is (1 KrUa-Wi1jtem~lIbenje.
lent me". A három ballada köZ'il1 ez
a It,,\..a:merttbb. I benne - klll~tele_
sen - a tlirténet IZertTICl~1 be1eje.
d.t 'IlleT.

A terveket Ingyen készitette el egy
Az ég fe lhőtlen, II hajnal hűvös, é.s
e lenyestő a forgalom. A kenu II GAZ budapesti unitárius épltésl'.lTlérnök,
telejére kötözve utazik, ml pedig az (Szinte László Szerk.) 87; épitésablaktalan ponyvatető alatt kucor- hez s7:ükséges munkát a hivek válgunk 8% egymásra púpozott csoma- lalták, a pénzl 6k teremtették e16, a
gok közt. Sálor, hálóuák, ium l m a t- templom klfestésére pedig az agUl.s
Tarok, meleg ruhák, t6z6alkalmatos- pap, Kereki Gábor vállalkowtt.
Két év alatt fel is építették .tempsálOk, töménytelen ennivaló, evez6k,
sp iritusz, cserennyepáJl nka,
ami t lomukat. A templom egésren látszik
időnként so rra megh(Jzunk. Csak e16- a közvetlen erdélyi hatás. Kenk i
re és hátra látunk ki, II személy- G6bor ugyanis nem volt művész,
Imádság
aulókból kíváncsi olykor talan nem is próbált valamiféle egyénl st!_
o gyülelcezetért
irigy _ pillantások kisérnek, mi l*- lust kialakftani magának. EhelyeU
dig e!gémberedett tagjainkat tor- viszont szorgalmasan összegyo.jtijtte
Te vagy a m inden népeken könásztatjuk, mert megállni nem aka- az Erdélyben található festett menyrunk, n incs időnk. több m int kétszáz nyezetú templomOk motívumait, és nyörül6 Isten. Téged a zért. ör6k
kllométert kell megtennOnk. Nyirbá- ezt a példatárat festette meg. Igy a mindenható Or Isten, hiszünk és
toron anélkül "robogunk" át, hogy templom kazettás mennyezete ugyan
közös
JstenOnknek
és
akár távolról ls megnéznénk II kieslt tarkára sikerült, de kit é rde- vall unk
B áthory-templomot, de mikor Máté- kel ilyenkor 87; esztétika! A koc.sor- Atyánknak lenni, nemcsak azért ,
szalka után a kis Kraszna folyót ke- dlak nem h agyták magukat, és végül hogy testi ajándékoknak javaival
resztezzük (m lndannylónknak Ady is győztesek maradtak e7:en a - lát- érdemünkön felOl ajándéko2:tál meg.
verssora jut eszébe), és feltűnik az szatra - egyházi porondon. Mert egy
elsó fatornyos temp lom. nem tudunk pillanatig sem lehet kétséges. hogy De hogy a Te szent Fiad, a Jézus
ellenállni a csábitásnak. Kocsordon nem a z igazabb vallás, hanem az KrlS7:tus által lelki aJéndékokkal ls
Igaz.abb társadalom utáni vágy te- megajándék oztál, és nagy könyörüvagyunk.
A hangos motorzúgás utá n hIrtelen relte őket az unitárius egyházba. En _ letességedből még mennyei jókban
csend vesz körűl, előkerülnek a fény- nek a szimbóluma ez a templom.
képezőgépek. és jobbról is, bulról is
Néz2:ük a mennyezet kazettált, és is részesekké tettél.
KérUnk arert Tégedet, megáldásalapOSan szemOgy re vesszük turánk elképzelem Kereki Gábort nyakig
első fatornyos templomát. Még ugyan festékesen, látom a falusIakat, ahogy nak és megszentelésnek Istene, áldd
nincs gyako rlatunk benne, de azt "második műszakban" (mert vasár- m eg és szenteld meg a ml szivünket
m indjárt látjuk, hogy nem lehet ré- nap nem sz.abad dolgozni!) elszántan
gi. PedIg minden olyan rajta, ami- ássák az alapot, rakják a falat, ke- és lelkOnket. tartsd ö rökösen rajlyennek lennIe kell : a galéria fűré verik a maltert. Mindezt csak azért, tunk a Te felséges v oltodnak ismeszelt dlnltésű de.sz./tál belelógnak a hogy megmutassák a Tiszáknak, ne- retét. Igazgasd elm~nket a Te akatorony "szemébe". az árkád o.szlopai kik ls lesz papjuk, nekik is lesz ratodnak követésében, bátorItsd gyii_
faragottak. a sisak nem egyetlen ivű, templomuk.
a közepe táján újabb miniatűr galéMa m á r szinte elképzelhetetlen, lekezetünket és oktassad minden,
ria töri meg - talán galambok lak- hogy annak idején mlc:soda erkölcs i Igazságodnak gyl1löl6l ellen, hogy a
ják - . de evvel talán még mutató- bátorság kelleti, és milyen k ockázat- Te szent szeretetedben lev6k kö:tött
sabb. Csak a toronyra szerelt tévé - tal járt kilépni az egyházból. A ko- ml ls l elmagasnaltassunk, és megantennák bántják az ember szemét. csordiaknak volt bátorságuk megboldogltoUak között megbold ogfttas _
Els6 benyomásun k hamarosan be- tenni ezt a lépést, vállalták a koes unk.
igazolód ik: a templom valóban nem káz.atol
Láz.adó vidéken járunk.
Hallgass meg m inket, Or Isten, és
régi, nem is műemlék , történe te viszont annál érdekesebb.
(1976)
engedd meg kéréslI nket a Te nevedAlbert G i bor nek dicséretéért. Ámen.
f:pltése elválaszthatatlan az egyház./tözség létrejöttét61 - kezdi be(VálaszuI! György,
számolóJát Végh Mihá ly lelkipásztor.
pées l unJ lárlu9 p rédi kátor
ANNA
Az egyházközség 1937-ben alakult.
DéIYIW évvel e1Ie! ótt i n lm i j a.)
mégpedig nem akármilyen körülmé _
1988· ban a Helilwn Kiadó fenl i
nyek között. Kocsord a hltujltás óta
szlntiszta református község volt efmmel adott ld egll érdekes, olva,egészen 1936-lg. Akkor ugyanis pap- mÓnllO! kis köte tet, IzerkeS7:t(ije ORszAGOS VALLASVGYI T ANACS
Körősi P . JÓzse/.
Ladó JÓMS ismert szakember az
aa
A Mln\sztertanács Intézkedése köAnna
keresztnév
eTedetéról
és
váltoe!lenére egy nekik kedves papot
vetkeztében a7: AlIami Egyházügyi
akartak megválasztanI. A falusIak - zatalTól íTt hozzó bevezeló tanulHivatal, mely 19:11 óta sokak által
nak ez nem tetszett. TIltakoztak manllt.
jnstanCiéztak. elmentek a tlszántúll
A
sok érdekes biráit éli kevesek által érdeme szeegyházkerlllet püspökéhez Debr(!(:en _
a7:ér! em- rInt méltányolt munkát véFett be. Mikor szép sz.avakrÍál egyebet
meTt benne jogutód nélkül megszúnlk.
ott sem kaptak. megmakacsolták makötd
gukat: "Nekünk pedIg az lesz a pa_
A megalakuló Országos Vallásügyi
punk, akit ml akarunk. Ha a refor_
Tanács a miniszterelnök elnöklete
mátus egyház nem engedi, k ilépünk
alatt log m úködnl. A tanácsban való
az egyházból." Kétszáz család Igy
Bellenis . 2
m 1lködésre teikérIk az egyhtl.tak képlett unitá rI ussá. Ké résükre az erdé_ Tepel
lyi u n Itárius püspök azonnal killdMt gl/Új té,e"
visel/HL
Bud4l1
GlIÖ
rQll
i;';<;;fik.
egy fiatal lelkészt, KerekI Gábort.
A Mlnlszterrtanáes a mellette múDe mit é r a gyUlekezet templom nél- zölve.
kül, amelyik farkasszemet nézhet az
Biró uép Anna b e"lIike a nép ködö egyhá%Ogyl tltkirság vezetésé·
elhagyott régivel. Pedig 6k nem ajkán uiJ leteU Ismert OOlladdknak. vel megbizta Sarkadi Nagy Barnát,
szektáznI akartak. és kerül, amibe EU is ol v4$h.a ljuk a kötd IZ6-12!1. akit miniszterhelyettessé neveztek kl.
kerlll. - határozták el a hivek éli lapjain. ulnlén Kma János glfÚ.;t~
a7: új pap nagy egyetértésben _ Jéből. E ballada növe"ét is Buda" SOk sIkert kivOnu n k felel6.s.ségteljes
templomoI kell épItenI.
mvnknköre elvégzés~hez.
"ra/ikája tihuztrálJa.
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(Réou.let aZ Oklatá,Ogy ax erdélyi székelyeknél
c. tanulmányból)
CA nékcly müvcl6déll évsul.zadnl. Pnnoráma 98-119.)
Az önálló erdélYI állam megalakulása a protes1anllz.
mus terjedésével etD' Időben történL Mig ft Habsburgoltat uraló Mngyarol'llzligon n vallá.!lOldözés, ft vallási
torualkodds tobWdoU, addig Erdélyben, ha vetélkedés
volt ls, lénYegesen békésebben éltek egyUtt a <kUJöntéle
vallások hiveI. II. Ján06 király (Jáno. Zsigmond) ideJében mér nemC58k ft katolikus, evangéllkus és refor_
mátus hltvalJásokat követők egyenJogűságát Ismerték
el hanem az unltárJusokét ls (Torda, 1568). E7.ért mon_
~tta II. JánO!! HiBa-ben: "A ml birodalmunkban, m i_
képpen arról az orsmg végzése ls vagyon, ml azt akarJuk, hogy szabaddg legyen!"
1568-bM II. Jánoo k irály támogatústival alakult meg
II kolcnluAri unltdri", kolMglum . Torockón ls létesOlt
tartósan fennálló latin iskola. 15B9-ben TordAn szerveztek unitárius gimnáziumot.

Habár a s7ilkelység a re!onnácló Ideje óta vallási
szempontból er6sen m' goozlott, ez II közoktatást nem
hálráltatta.

Az unitárium és katolikusok között még II. János
király Idejében lezaj lott torzsalkodás óta. a keresztény
felekezetek között jelentős vlszálykodás nem voll Az
1600. október 25-1 léc~lvi gylllésen ls rögdtették, hogy
a négy bevett vallAs s1.$.badsAgát fenn 'kell tartanI.
Az egyes felekezetek tartották fenn az iskolákat, dc
a keretek nem voltak olyan merevek, hogy a más vallásúak oktatá.sától szIgorUan elzárk6ztak volna.
l7113-ban létesGlt az unlcdrium gimnázium Széke1vkere$ztúf'{)lI. A Székelyföid népe felekezeti t!c(J\ön bség
nélkül ka1ür:ában vett részt nemc:sak az iskola építésében, hanem fen ntartásában ls. A gimnázium kes6bb
Orbán Balázs nevét vette fel.
kelt
el'T61 az 15kolészontolt, ez o r.:ii",;;
m int minden, úgy a
_~
ls, mint egyeazért az én
egy sr.ékely;·i~.~,;;~: Imádott
tanlnté7.etéhez kaJdöm, amely azt
, egy oly nevelőintézethez, melyben
tanuló van. li maly egy kisszámú
1876 ~ban

felekezet túllesz;\lelt á ldo7.atkészsélléb61 meri lelt létet,
11 annak köszönheti fO lytonO$ feJI6dhét, IIltól vAT'Ja
JI!vend6Jének blztOllltástll. E7. Il u~kelllkerlru t tí.ri Unl_
tán \U 0Im1l6.1:Ium, amelll cgll sara. n<!pudail v idék
eglledU!I i.tko1ájót képez i, , melllben leginkább neaénll
felhul nép fiai kfl.zdenek az önfennlarlá a lb klk~z_
tetcIa nllomor6.val. Az Ilyeneknél néha csekélynek tetsző segély is J6tékonyan hat, miért 15 alapItványomat
Ö5zlÖndlJ alakJnban ez In\.é7.ette! kapesolom össze."
(Igy közli a szöveget n Székelykeresztúri Unltárius
Sr. Orbán Balá:ts Clmnázlum evkllnyvében, a1l: 1943/44.
Iskolai év végén. Péter LaJOII Igazgat6.)
A felekeret.! bóke alátflmasztAsflrn Idéze\< néhá ny
adatot abbé1 a tanévból, amiko r magam ls ott múköd_
tem. A tanulók összetétele a polgári iskola I-II. OIIZtAlyábnn: u n itárius 32; refonnátus 24; róm, katoUkWl 10.
Amint 1841-ben a korondi zsinaton ellogadtAk a hi_
res polihisztor, Srassal Sámuel által k ido lgozott telnrendet, az addigi lati n nyelvű oktatAsról maallelr nlleIvűre tértek ál.

-

Az iskolai tankerilleteket 1874-ben szabélyoztür:. A
airnnázlurnok1'Ól a 27451/1884. VKM rendelet tájékoztat.
EsterInt a Székelyföldön, Marosváslirhelyt római kato_
llkWi és helvét, Cslltsomty6n, S1!lékelyudvarhelyt, Kézdl _
vásárhelyt katolikus, Székelyudvarhelyi, Sej).'llszent_
györgyön református, Sr.ékelykerestl.Úron unitár ius hltvallásu gimnázium volt. Az unitáriusok marosvásá r_
helyi, szen teI'7-"iébetl és hrdvégi Iskolál elpusztultak,
1931-161 az unitáriusok a székelykeresztu ri gimnáziumot köutdakozásból voltak -kénytelenek fenntartani.
Ebből

az IdóM I a kor harcosa és tanújaként idézek
néhány sort at 1932. okt. 8-I Székely KözéletMI és az
1934. évi Uni tárius Naptárból, a 'két, Erdé ly ben megjelent lapban közölt soraimból, amelyek tükrözlk az
akkori valós helyzetet. "Fájdalmasan érezzük az élei
ostorcsapá$att, II napok s ulyát, n reánk kényszerített
külvHágot, a nehez megpróbáltatások szűnni nem akaró terhes napJall De nem szabad elesiJgged niJnk ...
Szent kötel --- éitlnk a múltat úgy, amint el6del nkt61
á tvettUk, átadni a következ6 nemzedéknek, .. Csak egy
pillanatra nézzetek magatok ·körül ... s Itltnl fogjátok
azt, amit soha se tudunk eléggé hangoztatni, 811:1, amllól ,k önnybe borul a szemetek nektek ls, ti régi. napba_
nézők IvadékaI. Látni fogjátok, hogy gyermekeitek talán már nevUket se tudják Jól lelrnl. Lássátok meg, ,
jav/tsdtok kl .. , Figyeljétek meg, hogy gyennekeItek

.,
•
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IrAs!llban hány ILyenhe>: hasonl ót fogtok lAtni: II tehén
ba.ug. esk, I$le. II 16 neril, II euta ugat, II mllckn návcg,
II disno röfög, II lean enechel stb.... Mindent köv~
tek el hogy II hibáka t kijavftsátok, s t6képp szente lJe.tek tö'bb Id6t. .. ;ll jövő nem;tedek épltésére:'

E korsz.ak jellemzéséhez kapcsolódik Tompa Lbzl6
"Régi ul porában" c. versének mottóként Idézett néM.ny som:
"De vasat tüzbe
Vethetsz: nem ég el.
csak megedződik

Baj közt a székely!"
(Ez II fjg}'elmezletés ma meg Idószerűbb, mint blirmikor!)

Bibliotheca Unitariorum

•

Az 1919. évi siklósi antitrinItárius szimpoziont követóen alakult meg az unitárius múlt , még nagyrészt
latin nyelvű könyveit kiadni szándékozó 8t~lIotheea
Unitario rum szervezet, meJy - a holland torvények
szerint _ alapltványi formában működik. A szervezet
elnöke a remontráns, s körünkben is több alkalommal
prédikált dr. Jan von Goudoever pro fesszor-lelkész.
A mag),ar és nemzetközi tanácsadó testillet elnöke
dr. Kloniczlly Tibo r akadémikus, a MTA Irodalomtudományl Intézetének igazgatója, aki a napokban beszélgetést folytato tt aluHrottal, ,tájékoztatta hollandiai
útjáról és az alapítvány további terveiről. A korán elhalt dr. Dán Róbert professzor helyeit a titkári teendők
ellátására dr. Fabinlli Tibor egyetemi docenst kérték
fel. A tanácsadó testületnek két magyar tagja van:
dr. Erdő János erolillli professzor és aIuliroIf.
Az alllpitvány kiadásában eddig két kötet jelent meg.
Az e1s6 kötet az ártatlanul elhalt mártir püspökünknek el$ő, emléket áJlitó könyve : Defensio FranciSci
Dauidis és Dóuidnak a De Dualitate c. traktátusa, mely
1943-bon az unitárius lelkészkör kiadásában magyarul
is megjelent. A kötet bevezető tanulmányát angol nyelven Balázs Mihály szegedi egyetemi docens írta, megállapltva. hogy a Socinus Faustus által emlitett 1581)*
ban Frankfurtban megjelent kiadás egyetlen példányát
sem sikerilit feltaláln!. A mostani kiadás alapjául felhasznált példány a megjelenés helyét és idejét 19)'
jelöl!: "in aula Ba.siliensi 1581 " . A jelölés félrevezető,
s a korábbl feltételezések Kol07.5vár vagy Gyulafehérvár nevének elleplezés~re gondoltak. Újabban lengyel
kulat6k megállapították, hogy a kötet a Rodecki nyomdában, Krakkóban jelent meg 1581-ben, s ugyanitt
lá.tott napvilágot az új kiadás is a következő évben.
E kötetb61 Erdélyben a román akadémia kolo1Svári
(lók k l:lnyvtárban található egy-egy példány az 1581. és
1582. évi kiadásokból, továbbá Nagyszebenben a
Bruc:kental könyvtárban, a Magyar Tudományos AJu>._
démla és az oxfordi Manchester College könyvtárát-..on.
A kiadás alapjául a MTA könyvtár ában levő péJ,d ányl
használták. A szövegkiadás gondozója d r. Dtin Róbert
volt. Neki többen segítettek névtelenUI, a hiányzó oldalak pótlásában.
Az 1581-es kötet szerzője, gondozója minden valő
szlnúség szerint Palaeologus Jakab volt. Lehet, hogy
'egitője volt Dávid Ferenc kUUőldön tartózkodó fia is.

ZárósorokJcé n t hadd ldéuek egy örök érvényű meg_

AUapltAst, amely II felekezetek közölU béke mellett II
nemzetek és nemutlségek közötti. békés e(lymu m'ellett élést fogalmtlzla meg klasszikus tömörUggel :
" Amikor Groza Péter, II román demokr{II::la Jeles po_
lItikusa. 1947 májusában Budapestre IAtogatott, II
MoesAry Kollégium avatAsI ilnners'gén magyarul ki_
jelentette: "Az Igaz megbékélés jegyében sohasem felejtj{lk el, hogy a magyarországi mngyarsllgnak testvé_
rei vannak minálunk. Ennek tudatában levonjuk a
helyes következtetést, s vigyázunk arra. hogy a test_
vér, aki odaát maradt, úgy élje életét, hogy az Itteni
testvér nyugodt lehessen felőle."
dr. Kovács P éter

Lukács életútjdt, mert itt elŐl;zör történik ul.alas e
munkára , Ismerteti a kiadás hátteret és Blandrata elő
szavát. Osszevet! a szöveget Dávid Ferencnek magyarul
megjelent Rövid magyarázat c. munkájával, ÖSi!izeha sonlltJa a kiadást a kortárs lengyel írásokkal - ezt.
eddig senki sem kísérelte meg -, és végill részletesen
foglalkozik az egyes fejezetek szerzőségének a kérdésével. Ennek ismertetése kilJön írás feladata lehetne.
Pimát Anta l két Izben ls utal Ferencz JÓZllefnek az
angllai unitárius történelmi tarsulat Tl'ansactlons ot
the Unitarian H Istoricai Societyben l M8-ban megjelen t
angol nyelvú tanulmányára, mely e kötet lelőhelyeit
igyekezett megállapitani (a 11. - s később a 69. jegyzetekben utal arra, hogy ó Irt először arról, hogy az
erdélyi fejedelem 1636-ban rendeletet adott ki, hogy a
feltalálható példányok beadandók. s belőlük II nyolc
kép klvágandÓ. Ilyen kötetet találtam II sárospataki
könyvtárban.
A Bibliotheca Unitariorum 2. kiadványa csak 1988ban hagyta el a sajtót. A munkát nWg dr. Dán kezdte
el, s 1986-ban bekővetkezett halála ulan dr. Kl anlczay
folytatta oz ellenőrzést.
Lapunk következő suímában szólni fogu nk ar. alapítvány további terveiről, a következő kötetekről, melyek előmunkálatai már megkezdődtek.
Fenn c'l Jó:tSef

A visszakozás kórképe
Ritkán vezetett a társadalmi fejlődés oly elblzonrtalanodáshoz, mint éppen napjainkban. Új technikák,
vállalkozási formaváltások, etikai kérdések úJraértékelése (fogamzásgáUas), üj pedagógiai m~szerek, l'Ögl!ült
egyháti szokások megváltozása. ezentelU1 a fajok ke\-eredése - mindezekkel taláikozunk.
Akik minderre nincsenek felkészülve, joggal érezheUk tenyegetve magukat, s igy a mindenféle terilletről
érer.het6 változások elől biortos menedéket Igyekeznek
keresni.
Igy egy svájci szülői közösség .a pedagógiai módszerek megvált07.tatása helyett a BIbIlát kivánja moz,gósl,
tM!. A katollkusokkal karöltve, a St. Gnllenben élő
lutheránusok a mesterséges megtennékenyftés ellen
lépnek fel _ történjék ez bár a ház."\Ssái keretén belill. Az amerikai fundamentalisták a modernizmus
szerte.len.ségei ellen mennydörőgnek. A pápa mérsékletre Inti a haladó erőket. s a tw.gyományok melletti
megnyllatkouísal a hivek helyes.lésével találkoznak.
Noha a liberális protestánsok az \ij sremlélet hivei,
sokan közlIIilk félnek a holnaptól. Úgy vélik, mégis az
egyház az Igazi s.zilárd talaj.
Természetesen nem mInden újdonság kivánatos. De
az az evangéllum ellen történne, ha a nodális, teológiai kulturális és morális változásokat e1veWnk. Senki
kén)'s1.erfthctl saját egyéni feltogását egyházára.
Mi n t ahogy a világra sem.
(Le protes\.ant, 1988. Júl.-nug. számában:
prof. dr. Bernard Rel/lllond) Fordította: Ulhl GII/irQJI

sem
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1949
Az 1949. e811lend6ben aKolouvárt
önálló teológiai akadémiaként mGködó unitárius é református 10016glal akadémlák mdködésl JOiCát az
állami hatóságok megvonlAk. A relormátuson több m~ar, szlovák és
némel ajku evangélikus ls tanult addIg. A szász evangél!kusoknak Nagyszebenben nem mílk&lött akadémiájuk, nagyrészt küUöldön tanultak a
leendő német aJku evangélikus lelkészek.
Ezzel az Intézkedéssel egyldejQleg
a romAn Allaml s:rervek Koloz.svAr
székhellyel egy köZÖS teológiai Inté_··-t lét--I'-ttek.
m,t"t ......,..,"
-"'"
-= '"
vén Egyetemlfokú Protestáns Teológial lntézetként Ismernek (InstItutul
de Theologie Protestanta cu grad
Universitar). Ennek az Intézetnek
nem fakultásal, hanem .tagozatal voltak, evangélikus, református és unltárius professzorokkal és hallgatókkal. Ezeknek a létsw'ma eleinte nem
k-,Iát--'.,
A' "-ltá,l",
ta,h_
V-It
"
"VH
~..
zatban öt professzor kezdte el mílködését: KoveIc! LAjos, Erdll Jelnos,
Slmén Delnlel, Bende Béla és LlIrinczi
MiMIII. Ezek közUI a korábbl önálló
unitárius akadémián dr. Kovelcs
LajO! é.'l dr. Simén Dániel mIlködtek,
előbbi 1943-tól, utóbbi 1938-tól.
Ugyanezen évben vonult nyugalomba Benczédl Pell, al: egyháztörténelern eloodóJa. 1945 után a magyar
Bolyai Egyetem bölcsé!:izeti karán
doktori fokozatot szereztek: Erdő
Jáno.t, Simén Dániel, LlIrinczi MiMlII
és Bende Béla, valamint Ulbb unltánw lelkész, teol. m. tanár, köztük
Kőveln Jakab é5 LlIrinCl:1I Gém ls.
A mal

Melletle el6ad61 minőségben 1.anftja
a dogmaUkal tárgyakat a szintén
volt angliai ősztöndfjas Rezi Elek,
akinek doktori dolgozata rövidesen
elblrálásra kerül. Meghivott el6ad6ként a gyakorlati tárgyakat oktatja
- amint azt lapunkban már m eg_
Irtuk - Kedei MÓZe;! lelk~!z.
Negyven esztendőről adtunk rövid
visszatekintést, hálával azok emléke_
:rete és az élők munkássága előtt,
akik a mai unitárius lelkészi nemzedék nevelésében érdemeket szerez_
tek.
______ _ _ _ __ __ _p~':...::J.
NYILATKOZAT

HELTAI GÁSPÁR:
SZAZ FABULA
Az Európa Könyvkiadó aondouisaban jelent meg egy IÍjabb válogalAs Heltai Gáspár fabulAiból. 1987ben. Az utószót BItskey István debrecenl profeouo," a XVI. s:tá'load jeles Ismer6Je írta. Az unitárius Heltalról dr. Erdő Jénoa Kolozsvi!ir

Napocan 1986-ban megjelent tanulmánykötetéb61 iunerkedhelUnk a
95-113. oldalakon Heltai Géspár, az
"Igaz keresztény vall" prédikátora"
ad tájékoztatást.

A magyarországi egyházak vezeA rom'nlal kiadók nemrégiben két
"-é ne k k özeled- alkalommal
t i N agy Imre teme..,.,
kálb't adtak válogatást Heltai
tével közös nyilatkozatban fejtették mun
,195B·ban Bukarestben
kl egyOttérzésUket a mártirok Ir'nl. jelent meg Heltai Géspár válogatott
E nyilatkozat a napi sajtóban és az munkál, kiadta és bevezette Székely
egyhád hetilapokban teljes terjedel- Erzsébet; az úJabb kötet ugyancsak
mében megjelent. Igy csak azt em- Bukarestben került kiadásra 1980HtjUk meg, hogy azt egyhézunk kép· ban H. G. Sw,z fabula, krónika és
viseletében Huszli János püspök Irta egyéb irások, válogatta és az utószót
lá
a A. jún. 16-i temet é sen az egyházak és
a jegyzeteket Molnár Szabolcs
I
közös koszorút helyeztek el a HŐSök rta.
terén telravatalozott koporsók előtt.
Ha valakInek e két romániai kiA mély együttérzést néma feJhajtás- adás rendelkezésére áll, kérjük, adosal dr. Paskai László prúnás érsek, mányozza könyvtárunknak, hogy teldr. Kocsis Elemér református z.slnatl jesebbé tegyük a Heltaira vonatkozó
elnök, dr. Nagy Gyula evangélikus
íljtés
pUspök elnök, Huuti JálWs unitárius gy
t.
pUspök, dr. Berki Feriz ortodox esAlkalmilag
valamelyik
fabulál
peres adminisztrátor, dr. Schöner meg fogjuk jelentetn!. hogy Irásában
Alfréd zsidó főrabbi.
olvasóInk ls gyönyörködhes.senek. Az
A 301-es parcellában történt teme- emlitett budapesti kiadás ára 1987tésen az ökuménikus lstentisl:lelet ben 43 Ft. Unitárius gyűjtőknek.
szolgálatában egyházunkat Bencze ajánljuk.
Márton püspökhelyettes képviselte.
_____.:..._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __
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öt unitá_
Béla kI-

rt";VO~
Az Intézet egykori jeles növendé_
ke. SzoOó ATPÓd, viZllgAinak letétele
és kUlfOldl akadémlai tanulmányal
után, ma vezetö professzora az unl_
~nll3 ta&o:.atnak, szakter1llete a bibliai tudományokkal való foglalkozás.
8
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hit elIelItéte

A hittel ellenkezik o. kétkedés
megnyilvónuló.so.. A létező hitben
ninc.r rés, melllen át a hitetlensé"
beuÚr6dhetnék. A hivlIk és a hitetlenek más-más kategóridba !orolandók. Ez olyannyira igaz, hogy a
hívll az Ó !ajót kételyeit uílyoS veszélllnek, mi több, búnnek érzi. Szel·
mos kereuténynél pedig a kétkedés
rosllZ lelkiismeretbe, uenvedésbe
csap.
Felvethet6 a kérdés: helyes a kételll ilyes értelmezése? Valóban a hit
Inkább hajlik kétkedés re, mint ennek elhárítására. Amennyiben a hit
nem logikusan kézenfekvő, vagy
nincs kÜl!ő Indfttatása, szűk.régllZe
rúen felmertllhe t o két.rég. Ez szabad.!ágelnok Im:tosftéka.
Tal4l6an mutat rá Vine!, hODlI ahol
a kétely nem szabad, ott a hit !em
az. A hit kockázat, tét. Amit hl·
.zíink, hlheUi, ami nem jelenti, hogy
blzonyithat6. A bU"onuftós kizárja a
hit fODalmát. Amit bebtzonyitottnak
fogadunk el., azt tudjuk, , nem hlsz,Zilk.
.
Nln.c..t éle, válo!zt6vonol hlvók és
hitetlenek Idlzö"tt a hit é, a kétkedé'
kérdédt illetően. S6t, megkockdztathat juk annak kijelentéSét U, hOQll
egy Idlzll, a"noutlcizmu, a hll/óket

é! ateistdkot egyenesen össze f.s /rop_
c!olja. A hit>ll igy fogalmaz: Hogy
hten létezik, azt hiszem, es nem
tudom. Az ateista pedig kiivetkezóképp: Huzem azt, hOQll lsten nlllC5
_ haDdr ezt nem tudhatom.
A hlv6 kúértésbe kerl.!lhet, hogy
azt mondja: "tudom", holott hellle!en igy kellene IODalmaznla: "hi nem". Blzonllgathatja azt, hoall
nyilvelnvaló az, hODY hiu, ezt mtnden nehézsIl" nIllkíil teheti. Az újból
ls újból lelmeríil6 kételllek közötti
helytáUós, mór nehezebb feladat.
Lehet, hoQlI hinni kénllelmes, neMz
azonban a hilben való k1tarlÓS. Innen ered a C!lodók/blzonuftékok Iránti eivelrel,. A klrdé!t lel lehet tenni
imigllen u: hlvll az, aki nem kltkedlk? Ha a ludM, és nem a kétség
a hit ellentMe, okkor azon hivő, ki
mageIt vitathatatlan é, c,alhatallan
tanok blrtoko,o:Inak 11m, ninc! to:Itwl
a szekIás radonall.zmusban megmerevedett ateisto:ltól. 0111 hit, melll azt
tételezi lel, hogy I.rent oly annJlira
Umm, hODlI Ismereteinek körIbe '0_
rolja hasonló azon ateiltdlWz. aki a
mag~ rlJZlról teljes nlfUDalommal
tagadja ISlent.
Prot. L. GagDeblo
lranclából tordltotla: Latin GIIÖrav

Unitárius falmérés az

IMA

USA.ban

VlId"lcrnnrő l"cn, lIfindenhtlfó
Atvánkl
Al6.;:atN uhu:d borulunk 'e ;c:cnl
s.;lned el6tt. jmddko:d..mnknok I.'xekben II uönde, perceiben. Soknor
t!rcztilk már, hOOIl didore k6ubt!Qcd~ clcsendc$cfflnck lel künkben ilefünk gondjai, , mindenhal6 Un~d

nek ....-itrilnkbe fogadása egll melvebb eVII gJIŐnllörübb eildg kopuil
n1ritj~ meo hiL-6 lelkünk szómóro..
& ttre-ctik 00:1 U. hogll lelkii"I..-nck
ebben II c.rodólDl~ ho;:c1jában Te
VOVIJ o.;: illct6 I'Illpsuacir, Te caOIl a
s::erelel melege. Te v OVIJ !IZ t!rtelem
fénlJ(!, éli Te vaall II holadás céljának clp.stge.

!

Ezé rt t.'liQl(ik Teho=zcid szivUnk,
ezért kere.rilnk Téged ttilntden, mert
iDV hon"od, szauad, üzeneted, mint
O'll'onClZúgás tóltl be életilnket. Ho
Te nem s.;erelnél. ml szerencsétIcnek lennénk. ho Te elhallgotndl mi
elnémulnank. ho T e ncm ttin5dnél
velünk, mi Dllúlölködn énk, ho Te
nem .segitenél, mi ol/őna!!/.: lennink,
ha Te nem áldondd meg tle tilnket:
remtn"relennt válntk holnapunk, ts
ha Te nem ojdndekozndl meg a hit
erejével, akkor értelme tlenné vdlllék
minden tó Ig"ekc:ewnk és lIemu t6rekcesiink.
Imádsá"alnkban. óh . menn!li mindent ktrtünk Tóled l$tcnl1nk. A hit
é:s neretet mellelf, a hitból é$ ue,eurból tdpldlko:ó htUé"et, áldo:otot, 17iglUZta1cl.st, vilá"os.tdgot. útmutoldJt és mindenekfeldl a mo mele"et, a ken"érbt dolDozó kéz ereUt,
elórehDladclsunk t6retlell$égét é:s elho.tcirozút nent Fiad, Jéna k6oete:sére; o.konJlot, hOl7ll tudjunk tanfldJa
uennt elni ls épiteni ve le é, állo.la
a T e orrdgodat. Téged keresiink
mou is, hogv mlndo.:t, amit otlldl,
minda:t. amit Tóled n"ertünk, megk&z6njük Tenéked, jó AI"dnk!

1

f

t$ ktrve ktrank htenl1nk, hOl7ll a
Te mindenütt jelellvo.Jó :s:enl lén"ed_
del rólalj me" mibennünk újra. é,
tliuIIel. emelj minket életünk kn.utu.n 17ild"ába, hog" otl bmét eltrjük
minda:l, o.mlre Iclkiink tis:::ta.tdgóno.k érdektben s;:ilkstgünk Vo.lI, Lót_
halo.lJon $:ent ke:eddel lIlel} ót,
hogv a Te ot"oi lIIeltsed ben megrolóljuk a ml néha-néha elvurllen
önmagunkat. Kérünk, hog" nemelnJi:et tisztó nlÓt64 ro. tig" l11(i.1:d meg,
hOQ1l me"ldanlk tévedéseinket, bol~inkat, eetkelnket b, hOl7ll 4-'"'lIláll
tllredelmes uivcel kérheuilk a meg_
boesdtd$I, a ""ógvufút, mert esak
i"". Tóled n"erve mindezt, épIthetjük, ga:daglthaljuk 6nmagunkban es
kÖrn)laó 17iLi"unkban a Te ornágodat, mel"nek elj6netelHn: imdd_
ko:unk a ml Jl.-wtól tanult tm.cidSIi"unkban. Orszdgod lIj&etelinek
fQerele nabadllSon me" mlnkd a
biint61 és a hitetlell$l!Gtól, mo.1I es

mlruWrakké! Amen.

Amerikai

lanulmdn"toem sordn
löbbuör hallottam azt a meghat4'ozd.tI, hOl7ll o: unitárizmw a.z upper-middle-ela.ss, va.glf!s a leL!6-k6ztpontól" col'Ó"a.
Ntmikipp eo:t a celemén"t tcim4fZtjo alá a The World, A viLi" co
kethDvonktnt me"jelen6 ame1"ikai
unitónu:s teológiai, t4rsadalmi remle, legutóbbi rámában megjelent h_
1ikdts ls, Judith Waldrop, o: omerikal demogrd/ial mOQllZin fÓ$l:.erkesz1ójinek tollából.
A s::er.:ó maga is unitáriu:s. CikJdben orra próbál vdla.szt kapni, érdeku :statisztikai adatokkal aldtci_
ma.t::tva. hogv a.;: amerikai unltónu_
sok szlÍ;:alék o"ón"ban miben hasonlitanak, é:s mibell Umek el honfiJÓrsaiktól.
A kérdőíveket 1987-oon J)O!t4zták,
II a vólouok érttkelése ma.stallra lejezlSdlltt be. Ebből me"tudjuk, hOQll
minden ezredik amerikai unitcinu:s.
A:: unitdnusokro le"jellemzl5bb, a
s:okaUullul mo"as i.skolai écek száma. A hivek 95 0/0-a jórt feL!l5oktatási
intézmén"be, 8ffJ!o el is végezie, s
600/o-uk e""etemi po$1"raduális ktp:é$bell is rtszesiilt. MIndett öu::eho.,ollli tvo az országos adatokkal, mel"
rennt olakossa" 2ffJ!0-a rendelkezik le1s61okU diplomával - rendklwI mOQG.S.
A:: értekelé$ a következ6kben o:
I!11Sfhóz tagjainak gazda,6gi, an~gi

köra lm én"eive l loglalko..-ík Az unUdnus M:tartÓ$ok, vOQIIis (:$aládok lelének évi jövedelme me"haladja a
fl e::er dollárt, e""harmadukndl, ez
több mint 50 eo:er dolLir. Ezek CI-:
adatok o: 1987~, hitIQtaloll lItatinfika olap,iGn 400/.-kol ma"a.sabbak a
huonló eé,,:etuégúek orsui"O$ áftogondI.
A hivek több mint 5()1/o-G é rtelmiségi, oJ..ik szellemI, vagll tudomdnllOJ
pól"an dolgoznak; 200/o-uk n1lT.lgdl-

GOOD NEWS

Az amerikai unitárius urUvl!r7alts_
ta egyházban két Irányzat I.urH!:metó
tel. Az egyiket humanistának nI!\'C'Zzük, a másik a történelmi tnelem_
ben velt vallAsos unitárius. Ennek
kiadványa 8 "JO Hla". Az amerikai
unitáriU$Ok kb. kétharmada a humanista, egyharmada 8 Valltlsos lrány_
:at Mve.
E kiadványt eddig Bob DoolilUe
lelkm uerkeutette, aki társaival
egyiltt killön trtekezleten beszélgetett Ferenez Jót.sef akkori püspökünkkel az 1987. évi stam10rdl kong_
resszuson. Azóta ls küldik kladvá_
nyalkai.
A s:rerkes:lést két fiatal vette át,
aklk nerkentési é.lIáspontjukat röviden az alábbiak szerint ismertették
a lap 1988 s:ept.-okl, nArnában.
Alice LANE: "E:n Istenhiv6 V8_
C'ok. Isten Igéje azt jelenti, hogy az
emberek egymtlssa1 békében éljenek.
Ez az én é.I.IAspontom. Jézus megmutatta nekünk az utat az Igazság.
a k6~r\lIet és a ~tet Lstenihez...
Bob COX ezt frJa: "A kef'eSl:t.énységet C'akran azonosítják a gazdagséggai és a bataIommal., noha, awnos azokkal, akik tör6dnek a uettényekkel és az elnyomottakkaJ. Igy
telt Jézus ls. s klivet61 k6l;(l1 pl.
Assbl Szent Ferenc és mások.. t:n az
utóbbiakat és e:ek e\'angéllumát
akarom követnI."

szep

SZOLAsOK

A Koto::svdrt megjelen6 NAPSUGAR co gvermeklap onJlOn"ehri póA hivek otlagéletkora 53 év, e: el_ IlIdzotol hirdetett, mel"rol Va'Va
w hallásra ma"BSIIlIk fÚnhet, de eh- Lojol IJIIÓri kedves tO"$adalml munhez tudnunk kell, hog" Amerikában kotdrsunk tójékoztotoU. Leoelében
n.: emberek nal1ll töbtl$ége md,. c:sok a:t frja, 1I0I7lI a Napsugdr a.; t'I1IIi~
megollapodou korban vollk el1llhd:- Jegna""obb példdn"ndmu európ(tl
taggó, egllhm adófizet6vé.
gllermekJap.
j~.

At unitórilUok 8()O/o-G

na""váro-

sokban, va"" azok von:Ó$kö rtben él,
ml" /).ss::esen '?()O/o-uk lakik falun..
A ktrd6iv: "S::ószerint kell~ é rtelme:nl a Bibliót1 n - kérdésre 9rfl/o
vdJIUZOI1: "esakit n.: elfogadható
is:éroeken belill n.
A hívek több:sé"ének politikai 011.6$loglal64a - a.;: t rtékelé.l rerinta kö::tptól balra toLilhat6.
Bdr !IZ l!Q'\Ih.á:taQok 9()O/o-G támogatja a nói e""enjogti.sdgof., csupán
lrfl/o-uk s..-ün lehlé meg a pIIrnóil.:-

i""

letet.

Az elmult öt es;:tendl5r61

kll!s..-üll
hlllGlD.1o.s felméres aLJpjdn. II: unitdriWl I1l/Üleke;:e tek támogatták legjobban a tdrsodalom P"i/érióJó ro
lIZ0",11 CSOpOr/okG1, pL: a koInmuDuUU J áDO$ nL!lákat, a nomo.s;:e=dlifokat; le,,-

ti:ibb. mint ná.;:: pál"a:ó nevél
fel$oroló 10pklvd,,4.t ban lirőmmel lede:rilnk lel a leL!orolt hel,,:séQekb61
rikerrel pál"ázók ktL-il1 Lnnert erdél"i unitáritu esalddneceket.
A:o: eL!6 d Hat a lordol LJkO$, Jakab
Lordnd n"erte III. aki l!QIIfIIogG 700
ktL-mondd.st Q'IIIlJtöU tluze. "g:s nem
b okdnnUlleneket n - frjd o Napsug6,. $:erkllutÓ$éQlnek C'ikkfrója.. • A
mdsodik díjat a .székel"kereS::hiri
Bartw VioLJ, a harmadikat CI Har"ila mel7llébma lev6 GlofC'V1IÓCIOII\afaillG kÖ=$éQtN-1i Póll Hajnal érdeA

melte I..'i.
U"l/anakkor s:omorú.r4l1Qal tl5Jl el
II: a tlnl/, hOSnI a helll$o!gnercket a
LJp _ !IZ ujabb kllllrnJ NMelke:éll
kÖCetk~/ében -

eso.k romdn nllCJ -

cen kö=tillletre.
ONITARlUS

nEr ,

Az IARF tanácsülése
Az International A.ssO<:ioUon for lent6ségét, melyeket képviseltek a
RellgiolL'l Freedom az unitárius és multban is. A tanáes tagjai kö~é JelIU1badelva keresztény és ncm ke- lölték német, holland, japán, észak-

vel n pUspök Budapesten ls m(,r több
allullommal találko7.ott.
Ennyit röviden errOl n szol gMatról
melyrol Huutl János püspök az EKT
legutóbbi ülésén fÖvIden már számot
adotl egyhá7.unk kormányzó testüle_
tének.

resztény valJá!lokat Ö!lsze!ogó szerve- Irországi. Fülöp-szigeteki és nigériaI
F. J.
zet. Már 19OO-ban a megalakuláskor képviselőt is.
ls jelen voltak II magyar unltári7.mus
Huszti János püspök. fia klséreté- - -- - - - - - - -- - - -- kepvi~e]{SL
ben a tanácsülés következő napjain
1918 Óla. rrnajdnem rendneresen, ellátogatott a dilreni szabadelvű pro- Tájékoztató az erdélyieknek
végrehajló bizottságának, II COur.eil. testáns gyülekezetbe, mellyel már
A ny' r kOuledttvel, a~ eC)' h b ve nak két magyar unitárius tagja van, évtizedes a jó kapcsolatunk. Találkozva
a
lelkészekkel
és
a
presbitémivel a trianoni béke kétfelé sUlkfú n' d öntötte k, ho lY az eddi Ii
rium
tagjaival,
Igéretet
kapatt.
hogy
nyu gd iJas tal' lkoWk IrllneteltoUa az addig egységes magyar uniaz
erdélyiek
javára
újabb
jelentős
táriusokat. 1972 óta >tagja II Councilnak dr. Kovács Lajos kolol.'lvári és támogatással járulnak hozzá gondh .l4ljaink
enyhitéséhez.
dr. Ferenc:!: J6z.<;ef magyarol"Sl.ágl
vas'rn ap d e.
9-én, vasárnap a két kiküldött
u. 4. Ix.. a,
püspök,
együtt utazott Frankfurtból Baselbe.
Az 1989. évi tanácsülés! a Frank_ Huszti János püspök utazásáról érfurtban székelő kÖZpOnti Irodában tesilIve, a svájei magyar protestán- badelvú
tartották ápr. 5-8. napjain. Egyhá- sok zürIchi gyülekezete meghfvta,
zunk
képviseletében dr. Ferenc:!: hogy a vasárnap délután tartandó
József tanácstag és Huszti János püs- havi magyar istentiszteletükön szol_
pökünk vettek részt. Huszti pü.spök gáljon. Joób Oliuer lelkész meleg
eghivtuk
IARF
Lumcle
Melj erlaz
, az
ot·
a tanács első napl ülésen vett részt. szeretettel fogadta a magyar venden olg'la! vezetój~t , aki
és fogadta az elnöklő dr. E. Picke!! get, aki az istentis;>;telet elvegzése
mint Kenke lelkész és
kÖ~l.öntését. Volt egy másIk alkalom
után egy órán át beszélgetett a mints okat tett a z crd~lyl
is, amikor már fehér asztal körU! egy 50 jelen levő hívővel. Este a Mfolyt az Ismerkedés a jelenlegI fő zlgawa-Ielkész vacsorán látta venvalakinek
titkár. a nálunk már több alkalom- dégUl H uszti pilspököt otthonában.
bit·
mal megfordult Diether Cehnnann
lelké·
Az egyházat egyes különleges
laktisán adott fogadáson. Huszti János püspök, fia tolmácsolása mellett problémáinak megoldásában támobeszélt tanulmányairól, Erdélyhez va_ gatja évente segéllyel már evek óta
ló kötódöttségéhez, gyUlekezetekben a H EKS néven ismert szervezet, ;:;;,
végzett munkájáról és püspöki mun- melynek központja Züriehben van.
kájának feladatairól. hangsúlyozva, Itt tettünk bemutatkozó látogatást
hogy a killfö ldi unitárIusokkai és Franz Sehüle úrnál, aki J. H ess lelmásokkal való kapesolat ápolása ls kész kiséretében fogadott. Megnyugtattak, hogy továbbra is számfthafeladatai közé tartozik.
tunk azzal a lehetOséggel. hogy a
I
évi
Locarno városában. a hegyoldalon
fon- fekvő
néven ismert ökumenikus
otthonba küldhetünk évente két személyt. Igéretet kaptunk arra vonatkozóan is, hogy tekintettel a nyakunk ba szakadt erdély i menekültekkel kapesolatos terhekre, továbbra ls
számíthatunk segítségükre.

;~/~:~li]r~~:·~

casa

szinIARF
volt
I elalelnöknek

A tanáC!ltagok közé újra jelölték
dr. KovAcs Lajost és dr. Ferenez
J6z$efel, ezzel netne$3k közel két év~~es munkásságukat Ismerték el,
" .. nem annak a két egyháznak a je_
10 UN ITA RI US e LET

E napnak estéjén vacsoravendégek
voltunk dr. Gvarma1hll Gllörgllnel,
aki magyar emberként a zürichi ETH
egyetem nyilvános rendes professzora, s aki áldozatos munkása minden
erdélyi vonatkozású problémának. Itt
egyiltt voltunk dr. Szölló$lI Ptillal,
aki il svájci magyar protestáns szövetseg elnökeként már regóta levelezési kapcsolatban áll velilnk. 12-én
tovább folytattuk a látogatást ugyancsak Zürlehben, ahol a város protes·
tám gyillekezetei segelyszervezetének
dr. A. Ernst-el és munkatársaival
folytattunk munkamegbesrkiést, részben az erdélyi menekültek ügyehen,
részben az 1990-ben a budapesti gyülekezetre háromló 100 éves templomunk gondjairól. Ugyanők ebéden ls
vendégül látták a két püspököt s a
rokonlátogatá.so n Svájeban tart6l:kod ó Ferencz Jó~fnét, valamint kéresünkre, dr. Gyannathy György profe$!lzort is, hogy a kapcsolat veie ls
kialakuljon.
Huszti Janos püspököt svájei tartózkodása utolsó napján ebéden vendégül IAtta Emmerthné Ferenc~
Magda mannedorfi otthonában, akl-

"OnUárlus megk özelítése k"
Franelaország déli részében (Mar seme központtal) létezik egy unitárius közösség. Egyházat meg nem
alkotnak, a Szabnd Protestánsok
szervezeti kereteiben élik különálló
hívő életüket, s magukat a z amerikai Church or the Larger Fellows hlp mlntt'ljárn szórvány egyházi kő
zössegnek mondják.
UnitáriUS megközelJtések eímmel,
házt ki álIlI ásban megjelent szemiéjük 7. száma szerkeszt6segUnkhöz is
eljutott. Benne a maguk egyháztár sadalmI helyzclenek rövid Ismertetese után. mtndössu egy, az unltárizmU.'l lenyegéről értekező tanulm ány első felét olvashatjuk. J::rdemes surzőJe nevét megjegyezni A. Blanchnrd-Calllard -. mert n
munka tájékozottságot es elmelyil!tseget tükröz.
Remelve, hogy a tanulmány bereJező részéhez ls hozzájutunk, ismertetését határid6re teuzük. Addig ls,
teológiai hallgatóinknak, tájékozódálI
eellából, szemináriumi reldolgozállra
ajánljuk.

K er esztén y
Nagy örömOnkre, megjelenI az erd~lyl Keresztény Magvető 1988. ~vl
3 száma Ennek az értékes filzetnek
a' lapOz&S.tása közben önkéntelenlll
viuZ.IIgondolunJc az érdemes teológiai Uirsadalml-nemzetl problémákat' az adott kor lehet6ségel közötti
értékeiéselre. trtékes ét alkalmi
egyházközségi történetek elemzésére.
At 1881-ben megindult Keresztény
MagvetIl szerkesztése Krlza János és
Nagy Lajos tanárok nevéhez túz6d lk.
Nemsokára átvette az Irányltást az
1878-ban megválautott új püspök.
Két Igen ~rtékes nerkesztőJe volt az
évtlU'dek során; Kovács János, majd
Péter1i Dénes, aki már átvezette a
szerkeslttést a XX. szlizad második
évtiU'débe.
1918 ősren megállt a kiadás, és
csak: 1922-ben Indult el újra egy
sz.erkesztő bizottsággal, melynek élén
vlUigl ember, dr. FerenCtIl Géza, későbbi érdemes f6gondnok állt (19201938). A tudomány emberel dr. Bor bélll hIvoin és dr. Gdl Kelemen voltak. dr. Varga Béla nagy tudásából
keveset Juttatott a Magvetőnek.
A második világháború alatt a lap
szerkesztése az Idősebb nemU'dék
képviselői kezéMI a fiatalabb, akkor
30-40 évesek kezébe Jutott, de törekvéseiket hamvába fullasztotta a
világégés.
Az Id6 csak 1971- ben ért meg arra, hogy újra meginduljon a Keresztény Mag ... etll. s azóta hol ennyi, hol
annyi .k éséssel évente négy füzet jelenik meg átlagban mintegy 300 oldal terjedelemben. Ennek az új fo·
Iyamnak a lelkét dr. Kovács Lajos
püspöksége és dr. Erd6 Janos tényleges szerkeszt61 gondoskodása jellemzi.,
A hozzánk eljutott legutolsó szám,

a rövid ál lam i vonatkowú megemlékezés után, számos értékes tanulmánnyal örvendeztet meg. Erdő
16no3 közöl részletet Baldzs Ferenc
1937) egyik kéz.l ratban maradt
írásából A nyIlvAnvaló lsten eimmel;
dr. Bodor Andrá, ny. egyetemi tanár, okI. lelkész, egykoron a kolozsvári kollégium Igazgatója, értékes
.
átteklntéllt éld a modern
éli történettilozóflákról.
meg unitá.
a kultúrd.

(+

Magvető

Thorwachter evangélIkUlI lelk"'z Irti_

$SIt és feljegyzéseit k özli rokonszen-

ves beállltásban - dogmatikai polémia nélkül - a vele egykoron kortán: unitárIusokról, sok él'dekes stat\.szllkai adatot \.s közölve.
Az egyik volt városfalvi lelkész
futó visszaemlékezése egyOIekezet
életének egyes szakaszaira jó aJTa,
hogy a gyülekezeti törlénelemfrás
fehér foUjairól adjon adatokat. Mások is követhetnék e példAt. FarkaJ
Lászlót e kisebb gyülekezet éléről
hívták el a korondi neves gyülekezet
hűtlenül kűlföldre .távozott egykOri
lelkésze utódául.
A második, kisebb részben lelkészek
prédikációiból
olvashatunk.
Hasznos a bibliai fogalmakat és esz-

méket már néM.ny "ulm 618. kö~lt
folyIatas. valamint az elkésve hoz.
7.ánk érke:«l C(lyhtizl hlrek elhuny_
takról. lelkésr.vtiltoulsokról. Iv:et'l éTtékes viszont lll'. egyházi nevtár köz..
lése, mely ismerteti a sokunk 61tal
elfelejtett vagy nem ill Ismert leány_
egyhAzköZ5égeket, IzórványköZponto_
kat. Ebb61 látjuk. hogy több gyüle.
kezetben nincsen önáll6 lelkész., és
Igy beszolgálás \.s akad Mven.
Nagy kár. hogy ahogyan a IUJ'keszt6:ség egyik munkatársa nemré_
giben elmondotta, mind a magyarOTllzág!, mind nyugati magyar unitá.
rlusok kö~1 Igen kevés az eI6f1_
zetllje ennek az egyháztőrténelmlleg
értékes szemlének, mely 1989-ben
már a 9S. évfolyamát kezdi meg,
adja a jó lsten, hogy hasonló érté_
kes stfnvonalon.
F, I .

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

Emlékezés Benczédi Gergelyre
Benczédi Gergely 150 évvel ezel6tt,
1839. márc. 29-én született Felsőben
czédben.
tlelraJrlróJa, Gál Kelemen el_
mondja, hogy Torockón, Székelykereszruron és Kolozsvárt tanult. Bár
lenni, mégis a teoló·
be. Az egyház továbbküllöidre küldi. A

1866· tól rendes tanár; 1867-181719 Igazgató.
Bár Benczédi Gergely 83 év óta a
házsongárdi tA:snető lakója, Benczédi
PAl teológiai ltanár 1938· ban az Unitárius Közlönyben Irt emlékeztetőJé
ben, az akkor 30 éve halott Benczédl
Gergelytől azt írja, hogy "jőságos és
puritán lényét még ma ls sokan emlegetik". Vajon az azóta eltelt öt évtized meg6r1zte-e emlékét?
Tudjuk, hogy a Londonban tennészettan! és természetrajzi el6adásokat hallgató Benczédl Gergely az
etlkat és az ango} Irodalomtörténetet
a hazai körökben jólismert Martineau
és Tayler protesswroktól sajáUtJa el.
G.1

Gaál GlI(lrgll, aki a Protestáns
Teológiai Intézetben II teológusok új ; ;
nemzedékét magylU' Irodalomtörténetre, helyeslrásra, stlllszt!kára oktatJa, érdemes munJcAba kezdett.
Kelemen Latol (egykoron rövid Időig
fögondnokunk: 1960-83) a nagy tudÓll és mG.vészettörténész nemrégiben kórházi ágyán Irt és élete első
lfju.ságát bemutató naplójával Ismer~
tet! m~ az O!vasókaL Várjuk a folytatást. Erdekes a régebben ls közlö,
szAsz sz:irmazású dr. BIn4er Pdl Irása, aki egy, a XVIII. náUld végén
Kolozsv:!.rt is lelkéstitedett AndreaJ

Irodalmi munkássiigáról - bár az
unitárius egyházi körökön kivül alig
tudnak valamit - Ö tájékoztatja
először az olvasóközönséget a méter_
rends7.er felől.
Szinnyei Józ.<;ef "A magyar Irók
élete és munkAI" c. könyvében fölemHtI, hogy a Londonban tanuló
BenC2éd1 Gergely több levelet Ir a
kolozsvári lapokba. A Keresztény
Magvet6ben (1868) ismerteti a londoni egyetemet, s ugyancsak Itt lát_
nak napvilágot egyházi és neveléstörténeti dolgozatai.
Mik6 Imre, Brassai Sámuelr61 Irt
munkájtiban, Benczédlt "számos egyháztörténeti
munka
szen6jének"
mondja, Dávid László pedig a "Középkori
Udvarhelyszék művészeti
emlékel"-TŐI Irva (1981) "az udvarhelyszékl emlékekTŐl telufnre hozott
figyelemre méltó adatait" értékeli.
1901-ben meglria a nagy unitárius
Jóttev6, Berde Mózsa életrajzlit.
A Keresztény Magvet6 191~. évi
kötetéből értesiHOnk,
hogy néhai
Tóth György, később kurlal biró, a
budapesti egyházközség presbitere,
100 koronát taz kl Benczédl Gergely
élet- és Jellemrajza megír ására.
Amint Gál Kelemen megJegyz:J, ez a
pályamunkll _ kétszeri meghirdetés
után is _ sikertelen marad. Okául
a vHághábol"Ú tombolását jelöli meg.
Gál Kelemen Benczédl Gergellyel
foglalkozó munkáját e pályama pót14sára Irja meg.
E rövid megemlékezé!lt zárjuk azzal II reménységgel. hogy Benczédl
Gergely példája tovább ls élni és
hatni fog az utódokban. Mindig tesznek egyhátukért él6 és életüket egy.
házuk előmenetelének u.entelő utÓdok akiknek ISO év múltán nevük:
meÚé _ Bencúdl Gergelyéhez hasonlóan _ méltAn teszik a "nagy
unitárius" Jelz6t.
Kelemen Mi klÓS
UNlT,( RIUS eLET
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A mai zajló vilóg egyházai az Egyesült Államokban
A'r.

USA-ban sugárzott egyházl
műsorok nem eredml!nytelenek. Je·
lenl6s adományok érkeutek; a mllsorvezel6k nagy népszeníségnek örvende nek, minek folytán politikai
befolyáshoz is jutnak.
l!yen uton a legismertebb tv-pré-

dikátor 315 millió dollár adom'"yt
"gyűjtött". De politikailag mekkora
súlyuk van? Az elnökválasztállok
elótt, egyik!lk saját "lIithatatlan tő
megbézJsával" dlesekedetl. Sike re
e7~el szemben szánalmas volt.
Gyakran idézik B tv legnépszerűbb
prédikátorának mtlsorában elhangzottaka!, hivatkoznak rá; de a Gallup
Intézet kutatásai nerini , a néu5k
csupán 12%-a rokonszenvezik vele.
A lundamentall.sták száma az
USA-ban 20% -ra tehetó, s ez a uám
az utóbbi negyed száwd alatt, alig
változott.
Leginkább az "Isten gyülekezete"
elneveresO: pünkösdista csoport növekedik. Majd akkora a súlya, mint
az episzkopális (anglikán) egyházé
(2,8 mHll6 fő).
Ugyanakkor spontán, viharos tempóban gyarapodik a katolikus közösség is, a lati n-amerika i és a karibtérségbeH tömeges bevándorlás k övetkeztében, de a papok sloáma csök-

Kidőlt

egy oszlop

p AL JÓZSEF
Lapunk legutóbbi számában hírt
adtunk Pál J6zsef tervező főmérnök
elhunytáról, elnézést kérünk a sa)tó_
hibáért.
Pál József életének 75. évében fejezte be életét. Tagja volt egyházunk
Zsinati Főtanácsának és presbitere a
Budapesti Unitárius Egyházközségnek. Gyülekezetünk életében tevékenyen részt vett. Torockón született
s itt olya n kö~sségben teltek gyermekévei, ahol II csa.ltid és a gyülekezet kölcsönösen támaszai voltak egymásnak és ahol a jó példa nevelő
hatása mindennapos volt. UesapJa
több clklusan át gondnOka (kurátora)
volt ennek a nagymu!tű torockói egy_
ház.kö1.Ségnek.
Középfokú tanulmányait II kolo1.Svári Unitárius Kollégiumban, 112:
egyetemet Temesváron végezte. Budapestre 1940-ben érkezett. majd a
Ganz-MAVAG Gépgyárban helyezkedett el s mindvégig Itt dolgozott
38 éven át. Tehetsége, szorgalma,
nyelvismerete a gyárvezetés második
fokára állItotta. Szaki rodalm i fordf_
12 UN ITARIUS eLET

ken. Sz.emben a>; egyhá?; teklntély_
elvtirti!tival, erősödik a laikus hIvők_
kel való együttmGködés elve. A hi_
vők egyre több felel6.sséget vállai_
nak, s ez az amerikai egyház soha
nem tapas>;talt felvlrágdsához vez.et. Ma 70 millió lU: amerikai katolikusok száma (ez a lakosság28%-aJ,
ami az eltelt 20 esztendő alatt 20
milliós növekedést jelent. Ezalatt a
papok 1967. évi 59892 f6nyi létszáma, becslések szerint kb. 45 OOO-re
csökkent. S nem csupán létszám_
csökkenésről
besúlhetünk, hanem
szerepük megitélése ls más lett. A
szlgoru szemináriumi nevelésben részesillt, merev teológiai formulákba
dermedt szemléietIl pap, talán ugy
vélhet!, hogy a II. Vallcanum SZ8badelvl1 szemlélete rövidesen erejét
veszll: Miután azonban ezen reformokat elrendelték; a mindent tudó
pap, semmit tudó pappá vált. A h agyományos nézet szer in t a h!v6 kötelességei "fizetn i, imádkozni és engedelmeskedni". Jelenleg viszont beleszólni ls joga van. A hIv6.sereg tehát nem vallja már a Mpapl tévedhetetlenséget, a modern családterve_
zés terén, például. A papnak enyhft6
körillményeket kell kutatni, ha a
hivő nem engedelmeskedik a katollkus fegyelemnek a vegyes házassá-

gok, a válások, a fogamÚlsgátlb
esetén. A felsőbb elvárások pedig:
tere!Je a nyáját a faji IntegráCió. a
szociális IgaZ!lág és a nem z.etkÖ%1
megbékélés ÖSVényeire.
Ha azonban a pap, a nemlnárlu_
mi oktlltó mindezt vállalja 1$ n kuria felől fékel'!o szándék meg'nYllvá _
nulását kell ugyanakkor tapautal_
nia; a klérus tar14n a távolságol II
nők ne ls ábrándozzanak lelkészi pá_
lyáról.
Viharos tengeren hajőzik az nme_
rikai egyház. A legjobbak is tartnnak t6le, hogy a II. Vaticanum _ a
római egyház hosszú történetében_
csupán " rést" jelent majdan, ahe_
lyett, hogy oly hid lenne, mely a
modern világba való beilleszkedés_
hez és al'! ökumenikus korhoz vezet-

n,.

Róma, II zavarok és a szillés fáJdalma közepette, mindig erőre tudott
kapnI. Ezért könnyen lehetséges
hogy a Jelenl egi pápa, és nem ~
II. Vatinacum lesz a " rés" az Idők
folytán az örök igazság felé vezető
úton.
Il:vanglJe et Liberté (1988 okt.)
franciából fordította:
Lalln Gy{\rgy

JFJOSAGI OLDAL
tásai, külföldi k iküldetései hozloájárultak a hazai mozdony/eroezé, maEbben a ro vatban csak akkor tudunk közölni cikkeket, ha azokat a
gas szinvonalához.
fiatalok bekUldlk a szerkeszt6ségnek.
Tevékeny szervezője volt a kolozs- Korábban néhány, kocsordi sror ványhoz tartozó fiataltól kőzöJtUnk
vári és budapesti véndiák-találkozók- írást.
nak.
Most egy budapesti unitárius IfJut
szeretnénk bemutatni, aki 1988-ban
A temetés idejé n meghúzták az ősi az IRF nemzetközi unitárius ifjusági
Torockó templom tornyában a haran- konferencia egyik ktildöttje volt. és
budape!ltJ gyille kez.etti nk lelkes, fiagokat, kiharangozták-elbúcsuztatták tal híve.
a szill6falu messzire - de soha el
Tóth Ádám Baláu 22 éves, Gy6rnem szakadt fiát. Temetésén, a kis- ben végzi fóiskolal tanulmányait, és
pesti temetőben magnószalagról szólt régi unitárius család leszármazottja.
Sd.
II torockói harang szava, miként máj.
21-én ls, a Högyes utcai templomban
JÓn.u
az emlékére tartott gyászistentlszteleten.
Te va"y az, igen e,,"edüt
Oriások klizt óriás
Temetésén, május IS-én, pünkösd Te va"u az, igom e"ycdül
másodnapján HUJztt J!inos püspök és Hatalmai próféta, Jónás.
Bencze M!irton. pilspökhelyettes hir_ Adá: hareaidban Quőz fes
dették II vigasztalás igéit, népes ha- DaLo/od hamÍ3 énel;ed;
lotll gyOlekezet jelenlétében.
Adáz harcaldba'l uuőz/es
Marad6 lIjú életed.
GyászolJák: 32 évi házasság után Bal I;ezed is Jobb ra mutaf,
felesége, két fia, menye, unokái; Amerre menni nem akarsz.
testvére, rokonai Torockón és Erdély- Látod, nem látod a: utat
szerte, jó barát.a.l és pályatársaI. Álmodban sem, hát mit akarsz:~
Nyugodjék békében I lsten Veled l Zúgó szélben üvölteni eUII ismeretle"
Szeretetilnk és tLszteleUlnk övezi emúj nevel,
lékedet!
S h4!1nni 4Z óriMok I;lizt Jónast,
ohOQU felnevet.
Bencze Márt on
Tóth Adl!.m Oaláu

P a pbe.lldat6 Ko csordon
Nagy napra vi rradt Kocsord uni.
tflrlU5 vlIlIású népe 1989. jUn. ll-én.
Az lstenUutelet keretében HuszI!
J6no. pUspök belktatLD lelkészi éllA~ba Nllitrai Levente unitárius lel-

,
I

kész tcstvértlnkel.
Abeiktató Unnepségre való előké
uUlet már az; e16z6 héten. de inkább
31:1 kell mondanunk, hogy m: el6z6
hónapokban
megkezdődött.
Attól
fogva, hogy a;/; év elején megérkezett
az
erdélyi
SzékelyszenImihályról
Nr,ritroi Levenie lelkész és ,deség/!,
kél kisQ'lIermekiikkel Lelkész afia a
beiktatás napjáig pilspijkl megbízás
alapján végezte ti lelkészi szolgálatokat. de soha enné l jObb el6készilletekel ne adjon II Jó lsten, mert elHUSZTI JANOS PVSPOK KOCSORDON BEI KTA TJA
kezdve D pnrókln épUletének és körNYIT RAI LEVENTE LELKtSZT
nyékének a rendbetételét6J, a papi
lakás bels6 kifestésé!g és berendezt!séig, annyi minden ,Iörtént a papi
NADLER H ERBE RT
család és il gyUlekeze t közös mun- meghatódottan imádkozott, kér t és
káJának. Jóindulatú segítségének és könyörgött erőért és főleg azért II
A~ angolszász származású u nitáegymás iránti szeretetének kézzel legfon tosabbért, aminek az a neve,
mi mindannyian, rius hIvünk 1929-1948 között a fő
fogható és szemmel látható jeleként, hogy sze r etet.
hogy azt kell mondanunk, végig pap- akik jelen voltunk ezen a nagyszerü városi AUat- és Növénykert Igazgabeiktató folyt ebben a Jeles unitá- és felemelő ünnepségen, 8 Z imádkozó tói tisztét töltötte be. Ismert bloló~
rius eklézsiában a pap megé rkezésé- lelkésszel együtt imádkoztunk, kö- gus és vadásztekintély v olt. 1951.
tól a belktató ünnepség napJáig, nyörögtünk a jó Istenhez, Jézus szel- jún. 7-én halt el.
amelyet csak megkoronázott Huszti lemében, hogy a djon minékünk egy1989-ben lIsztelől halála napját
János püspök beiktaló tisztéból fo- más iránti testvéri szeretetet és bé- választották annak az ünnepségnek
lyó liturgikus szertartása, munkatár- kességet, hogy épiten i tudjuk Ittczen az Időpontjául, melyen László Péter
sainak közösségében. S ebben a a földön Istennek országát.
szobrászművész által késútett swbMajd a prédikáció következett rát egykori munkahelye pa rkjában
nagyszerű elókészületben Jakab P.
Sándor gondnok, példamutató közre- Jakab Apostol leveléből vett a lapige felállították. A felavató beszédet
alapján. (A prédikációi lapunk egyik dr. Tóth Sándor tartotta. Az ünnepi
múködését látjuk.
ülésen Sz. dr. Csete Agnes tudomáAkik megfordultak már Kocsordon. következö számában közöljük.)
tudják, hogy milyen felemeló érzés
Bencze ftlárton nyos kutató emlékezett meg Nádler
He r bert élelutjáról és érdemes mun~
bemenni a kocsordi unitárius tempkásságáról. AT.. avató ünnepségen jelomba. Ez azért felemelő és megható,
••
len volt lánya, Balázsné Nádler Aliz
mivel a gyiilekezet énekléssel várja
Unnepség Kocsordon
a szolgálattevó lelkészt. A beiktatás
is.
Ott
Oröm
tölti
el
a
stivem,
hogy
egy
napján, midőn Huszti János püspök ünnepelhettem jún. ll-én a kocsordi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
- Bartók Béla fógondnok, Bencze gyülekezettel Nyitrai Levente lelkiMárton püspökhelyeUes, Bajor János pásztor beiktatásán.
Az egyházi és a helyi üdvözlések
ny. püspökhelyetles _ korábbl lel_
után Fe lhós Szabolcs szórványgondLEL KtSZE K
késze a gyülekezetnek _ Orb6kn~ nok szólalt fel, őt követte a keletA LLLAAf I REH ABI LtTASA
Szent-Iványi lIonn egyházi közügy- magyarországi fiatalok rövid músorn.
Olóh. Sándor gitáros uoltáréneke
Igazgal6-lelkésznő, GáiUy Gábor és
A reCormátu5 egyMz már telierKlidár Károly budapesti gondnokok után Deák Józse! mondta el foM.szál, majd ti legifjabbak nevében
megjelentek a templomban, fl belk- Jnkab Emese ti szeretetről szavalt, jesztette al!: IgauágügymlniSl!:terhel!:
tatandó lelkész zárván a sort - fo- Jakob Golbor pedIg köszöntőt mon- több lelkész nevét, aki az elmult évgadta a uúfoláslg meglelt templom dotl. Koncz Imre modern feldolgo- tizedekben állami részrő l IgazságtagyUlekezelének Istent dlcsőltő éneke zásban egy József Attila-verset zené~ lan ítéletet kapott és rehabll!tálan~
sltett meg. s gitárkísérettel ezt adta. dó. Az EgyházI Képviselő Tanács
Bakos János kántor vezetésével.
elő. Az ünnepség fénypontja
volt
Az ének végeztével, rövId előfo Budaházi István sZ3valata, aki az ülésén már felvetődött, hogy néha!
h6sz után Bencze MárIon pUspök- erre az alkalomra Irt versét mondtu dr. Abrudbányai János, volt koesordl
helyettes felolvasta Huszti János eJ. Befejet.ésül a szórványgondnok a lelkész í1gyében az eljárást Indítsa
nemzeti megbékélésre hívta fel IlZ meg egyházunk. Reméljük erre és a
püspök kinevezési okmányát, mely_ egybe-gy(iltek
figyeimét a közelgő,
lyel kinevezi Nyitrai Levente lelkészt össznemzeti í1nnep, június 16-a kap- más méllánytalanságot szenvedettek
ügyében a szílksége$ eljárás egyik
a Kocsordi Unitárius Egyházkö7M:g csán.
legközelebbi tanácskozásunkon megrendes lelkén.évé. Az újonnan ki- Vásárosnamény
Felb6s K Opp 'ny Indul.
nevezett lelkész, Nyitrai Levente

es
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TANULMANY
JULIANUS APOSTATAROL

KOSZUNTV"f
A KONFIRMt\LTAKAT
Kedves FllllOlok, Kedves Szil!ók
eall be avü ltek !

Elmúlt egy esztendó, ismét népes
gyilleketet állja körül az Orasttalát.
Hálatelt szívvel köszönöm meg a jó
Istennek. hogy újból Pünkösd áldott
(JnnepnapjAt virras ztotta a világra.
Mindannyian kitárult szívvel és
lélekkel hallgattuk a mai nap történetét. Tudom, hogy az itt jelenlevők sw.m1lra mindig felemelő érz.és
Istennel találkozni.
Napjaink rohanó világában minden egyes pillanat áldott, amikor ml,
gyarló emberek egy-egy röpke fohászban, tudatosan egyesülünk Is tenünkkel - ha ez a foMsz a lélek
megáldott ünnep napján smll fel a
szIvünkból, akkor a hála érzése méIyebb, elmélyültebb és őszintébb ls.
Onneplő gyülekezet, ünnepl ő fiatalok! Engedjétek meg nekem, hogy
hozzátok, t!atalokhoz forduljak c
magasztos órán, és a Budapesti Unitárius Egyházközség nevében meleg
szeretettel fogadjalak e közösség teljes Jogú tagjai sorába, Teszem ezt
Máté evangéliuma 25. részének 1430. verseiben olvasható gondolatokra
hivatkozva. A megnevezett helyen a
talentumokról szóló példázat olvasható.
Tanulságként arra szeretném felhivni a Ti, a szüleitek - keresnszOleitek, és a gyülekezet tagjai 11gyelmét, hogy gazdálkodjatok okosan
a rátok bfzottakkal, illetve hogy segftsétek - segítsük az okos gazdálkodást.
Arra kérem a Jó Istent, adjo n er6t
Nektek ahhoz, hogy átvehessétek
majdan tőJUnk a stafétabotot, hogy
Itt, ezen a sokat szenvedett, de néha
örömet is megért honban épJthessétek Isten országát. Nekünk, akik
előttetek Járunk, adassék meg az a
megnyugtató érzés, hogy anyaszenlegyházunk fennmarad, hltilnk kri stálytiszta Igazságai tovább élnek
bennetek, és hogy büszkén tek Int_
hess Unk rAtok, mint az unitárius Jövendőnk letéteményeseire. A hit ereje áradjon Rólatok mindenk ire, akI.
vel kapcsolatban vagytOk, a ki kkel
ma jd kapcsolatba fogtok kerÜI n t :
szUleitekre, keresztszüleitekre, nagyszUleItekre, testvéreitekre, rokonaitokra, tanUlótársaItokra, az un itárius
egyházra, nemzetünkre, IlZ emberIségre, mindannyiunk örömére és
boldollóUtflsara.
G álUy G ábo r

go ndno k
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A belgn köz6piskolnl ta nárok ro-

t. Iyól rala, a L 'Athénée, megtlutelt

azzal, hogy egy rövid cikkemet kö%Ölte. Am a fOlyóiratSZám cikkei kö1.ül még engem magamat sem ez a
cikk érdekelt legjobban hanem René
Co moth történelemszakos kollégámnak Julianus Apostatáról írott tanutmlinya. t:::rtelmezésel tárgyllagosak. stilusa kitűnő. Sok minde nt
megtudtnm a tragikus sorsú csAuArról, amit korábban sehol ne m 01vastam.
A tanulmánynak esak egyetlen
megállapltásáról akarok elmélkedni.
Julianus a mitológiaItói eltérő, fllozófial jellegú képet próbált adni
az Isl.enekrót. Úgy vélte: Imádni kell
őket, áldozatokat bemutatni nekik.
mert ez felemeli IIZ emberi lelket,
dc ez az 6 s:támukra érdektelen,
sem hasznuk, sem örömUk nincs
benne. Nem óvjAk az embe rt a go·
noszt61, nem is kell, me rt II ban nem
az emberi természet tartoz.éka, csak
tudatlandgbó! vétkezünk. Az ember
tehát a vallásgyakorlattal csak önmaga morAlls javára cselekszi k. A
szerző ezt "az istenség
magasztos
fogalmának" ne vezI.
A filozófus császár (361-től 363-lg
gondOlatainak voltak
uralkodott)
ell5;r;ményei. A késői ókor llIozófiáJában megjelent az a gondolat, hogy
az Is tenek semlegesen élik a maguk
életét, az ember-isten kapcsolat
nem kétoldalU.
Am de, ez ugy vélem, gyakorlatilag nem egyeztethet6 össze a többIs tenhittel. A rómaiak - jogásznép!
_ határozott jogi viszonyt Igyekeztek létrehozni az Istenelekkel. Arról
meg, hogy a görög istenek mennyire
belekeveredtek emberi ügyekbe jmég
összeházasodAs formájában is), tanuskodlk a mitológia és az egén
an\lk Irodalom. René Comoth ezt
nem elemzi, csak annyit jegyez meg :
Julianus logikai bakugráso kkal próbái erkölcsi tanulságokat levonni II
mítoswkból.
Ellenben a császár! fil ozófus, mi közben a politej;r;must Igyekszik Iga·
zolnl , akaratlanul és érdekes mód on
megköz.ellti egy sajátos, elvont e"lIistenhit logikáját. t:::n legalább erre
ti következtetésre juto ttam a tanulm á ny elolvasása után. Az egyetlen
ls ten, bármi nt gondolkodju nk róla:
a !u ;::olút\Lm. Nem lehet áldOUItokkal
vagy akármi mással magunk felé
fo rdítanI. Ha nem ilyennek fogadjuk
el, antropoformmá vá ltoztutjuk. és
olyan kérdéseket kell feltennünk,
a melyek Istenségét vitathatóvá teszik, például beszélnünk kelle ne a
vil ág go noszságaiért való felell5ssé_
géről (a feIell5sség emberi ka tegór ia !). Ezen a logikai száio n tehát
elj utná nk az önmagába zárt egyetlen abszolutumhoz, ak i (amely?)
"Ige n magasztos fogalom ", de akltl5l
az embert a közeg nélkUli végtelenség választja el.
Akkor hát hogyan blW lI tunk ml az
Is te nben. hiszen II ml vallásunk ls
egl'lstenhivl5 ?
Va n erre olyan válasz, amely nem
visz logi kai szakadék elé. Az Isten

fell, veutó úton emtHIr II kalau:r.:
Jézus. Teljesen és lp 'tá n ember.
Annyira. hogy testével o rv osok fog_
lnlko.,;tak (a passióval kapcaola iball.
mert feldolgo:r.ható ada lolc.at csak
arTÓl tudu nk szere.,;ni). Fogtalkoz_
hatna s;remélyével a lélelem n b, nl'l11
lenne szentségtörés, O. m inthogy az
emberséget magára vette, ul'l11é1ré.
ben hordozza a kapcaolatot a.,; lsten
és az ember között, mégpedig a leg _
hitelesebb kapcsolatot : a szeretetét.
Jézusban aot Isten tintell az emberi.
Ebben a kapcsoiMban nem csorbul
1l'Z lsten szuvere nltása, sem nl'. em _
ber szabadsága. Blwnyosan el: a tó
oka. hogy napJainkban, a nnyi féle
személyes és profán Istenségb61 való
klábrAndulás után, olyan von7.ó J ézU'!
személye. még II nem hIvők sz.'Ímflra
is.

•••
René Comoth tanulmányának szövelében egy rokonszenves és embert
Julianus képe rajwlód lk kl, Té ve_
dése egy jeles elmének a :tIIvaros
korban való uttévesztése volt. A
A szem szerint a huszad ik századnak megvan II tudása és az objektivitása ahhoz, hogy végre feltá rja a
valóságot, az emberi hitelességet
Julianus ügyében. Igaza van,
dr. 8 an Ervin
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
A Budape!lU Unitárius E(Y blhkoz-

ség 1989. sze pt. 10-en, vaslirnap du.
5 I5rakor templomi ha ngv ersenyt re n_
dez a Nagy IgnAe U.-I templomá ban,
a Pápai Erkel FerenC ~nek-Zenei
AUalános Iskola Gyermekk/irusa,
K álmán Frigyes vezetésé vel, a Coro
PoUronico Farneslano olasz &'Yermekkórus Mario Plgaulnl vezetésével,
valamint a Pá pai Er kel Ferenc Korus K á lmá n Frlne! vezetésével.
Ké rJűk,

bogy e híradást ked ves
olvasóink fogadják m e, bí v!bkint.
_________________
Geor,e BUSH amerikai elnök ti szteletére adott vaCl'lorán, a Parlamen t·
ben rént vett Huszti J á nos p(lspök.
______ _ _ _ _ _ _ _ __
A helednapos advenUsta egyhá;
kilépett a 5mbadegyházak Tanácsából. Az egyhá; vezet6je, dr. Szi ge ti
Jenó lelkész ismert egyháztörténész,
mindig megé rtő és segft6kés z vo!t
egyházunk irányában.
l\-1Ik1ós Il11re államlltkárl. az Ál lami Egyházügyt H ivatal elnökét az
Elnöki Tanács magas állam i kit (l ntetésben részesItette nyugnlo mba. \ '0nuUlsa alkalmából eml ített mun kll körében évtizedeke n át végze tt j6
munkája ellsmeréseként.
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KI SC. Y(} ltOY .JEN O
Hosuú és súlyos betegség után •
május 29-én elhunyt Ktsgy6 rIY J e nő,
életének 62. évében. Az erdélyI
Bölön szülötlje volt. He.lt'IIa nagy
veS7.teség h Itvesének. 3 gyermekének
és 6 unoklljllne.k. de nem utolsósorban unItár ius egyhézunknak. Temetl!se nagy rénvét mellett volt jún.
30-án az Újpes t- Megyerl temetőben.
Szeretett férjét veszftette el benne fl
Nagy Ignác u.-I lel készi h ivata lunk
és a P üspöki Hivatal hűséges tisztvlsel6nője.
K Isgyörgy Iza. akinek ,
valami n t az egész Családjllnak gyászában őszl nte réuvéttel O$ztozunk.
Bt RES ISTVA N

Súlyos sz!v mútétJéböl felépülve,
váratlan u l 56 éves korában hunyt el
G rill.h ••• , a ....J6 • • •• , • • • " " ",,1• .,.6 ~ Bér es Ist d n . a budapesti egyházés Fötanácsunk
"ómo 'ól ' o.ó, ° jelenle.ök . 6.611 gyok,on község presbI tere
k•••• ° pte'bl'''' • • e!J,h6.1 'onóc,o,. FOgg tagja. Hűséges templomjátoga tó tage. g, Id5j6,ó.161. " melld,óp"h oOClo,ol ol.
h l.. 1t6ó.a k emel kecl',"61. é, ° .6"0"610'" ja volt a budapesti gyülekezetnek,
de túl ezen - a mútétjé t követő
tó .o ~. 61
l,. A megllg,. 16 e.eke . " .. ,.. I. ne hón. hónap 'OpOUlololo olapJón. ,,6.juk felé pUl ése után nagy szeretettel és
001 .... , .6bb hl.Onk ol. "kó, a ,. nd • • 6 l e l~ é·
fel az Erdélyből
... k ""ev6lelell. A. egyh6 •• lop n, ltvo óli gon ddal vO.llalta
" m6.kh . !il0ndolko.ók _"e ""n,éne k Uh". menekültek gondját, baját. Áll ásh oz
juttatásban , a m á r lakás hoz jutotIaknak bútor és felszerelés szerzésében f áradságot nem Ismerő od aadással járt el és igyekezett mIndent
megtenn! a menekültek gondjainak
enyhítésére. Ot nemcsak Családja és
a Budapesti Egy házközség hívei, de
az Erdélyből menekUltek népes tábora is megsiratta az Obudai temetőben, júl. 5.-i temetésén.
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