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"Kinek mondanak engem az emberek?"

Hogyan látjuk ma Jézust
II. rész
Mit nem adnánk, ha Jézus lelkébe mélyebben tekint-hetnénk, mint amennyire tudunk. mint amit es megengedelt nekünk. Ez a kivánság nem volt mindig olyan eros,
mint éppen napjainkban. Régebben inkább felülről induló spekulatív magyarázatokkal igyekeztek maguknak
megnyugvást megszerezni . A mai nemzedék azonban
mepnulta tisztelni a valóságot és fgy B lélekhez és a
maga valóságában akar hozzáférk6zni.

,
Am mindezek ellenére, mégis azt kell mondanunk
hogy Jézus az ó tiszta öntudatát és belső tapasztalatát
oly élesen és határozottan juttatta kifejezésre életének
általunk is látható oldalán, hogy lehet6vé válik számunkra behatolnunk az ó lelki életébe.

Az elTe való kísérletet életének első nagy fordulópontján keU kezdenünk, amikor a nyilvánosság elé lép. Ez az
6 megkeresztelkedése a Jordánban, Keresztelő Jánoe ál.
tal. Az evangéliumok tudósítása szerint ehhez a külső
Ezért törekszünk arra, hogy Jézus személyét megszaeseményhez egy látomás társult. Jézusban kétségtelebadftsuk a hittani elméletek köréMl, és ellessük, áhita·
tosan kihallgassuk az ó lelkét, bens6 világát, úgy amint nül az a nagy, ami egyben 68zintpségének és igaz voltának is a biztosítéka, hogy 6 nem hivatkozik ezekre a
az a valóságban voll De mintha távol akarna tartani
magától. Csak ritkán lebbenti meg a fátylat, amely mő- . hangokra és látomásokra, amelyeket senki sem ellenórizhet. De hogy ó maga mégis látta-e, vagy hallotta-e,
gött az ó be100 élményei lefolytak. S néha, midőn szavai
nem tudhatjuk. Mi volt Jézus élménye a keresztségkor?
betekintést engednek az tS gazdag szellemébe, szeret-nLétá az egeket megnyilatkozni, és a Lelket, mint egy
nénk behatolni a végs6 forrásig és felfedezni személyiségalambot ó reá leszállani; és szózat lón az égb6l : Te vagy
ge titkát, mert hiszen senki sem ismeri ót, dacára azokaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködörn" (Mk
nak a formuláknak és neveknek, amelyeket reáruház1,10- 11), Azt kell mondanunk, hogy ez a hang felelet
tak. Igaza van neki: ,,senki sem ismeri a fiút, csak az
volt Jézusnak eddigi élete kérdéseire. Eddigi bels6 élete
Atya" (Mt 11,27). S úgy van velünk is, akik gyermeksélezárult. Lelke, miután eddig mintegy hullámokon hágünk óta vele nőttünk fel, mint honfitársaival Názáretnyatott, nem tudva hova, merre - , most biztos talajra
ben: "Honnan veszi ez mindezeket?" (Mk 6,2) - kérdezélt.
zük.
•

Jellemzó Jézus magatartAsára, hogy lelkének legmélyebb élményeit nem engedi át a szavaknak. Egyik tanítványa sem tud értesítést adni azokról a meghitt órákról, amelyekben szívét teljesen és tartózkodás nélkül kiöntötte. Ha életében döntő elhatározAsok előtt állott, a
magányba vonult, a pusztába, a hegyekbe, és ottmaradt
egész éjszaka vagy gyakran natx>kon keresztül. Hogy
ezeket a csendes, szent éjszakákat mivel töltötte nem
tudja ~nki. Ezek voltak az Atyával való érintkezkének
az órál, a nagy benső élmények pillanatai, amelyekben
az Istennel való közössége szorosabbA vAlt amelyekben
ez a látható világ reá. nézve mintegy eltt1n4 és lelke bemerült az Isten IAthatatlan életéhe. 6, aki tanítványait
és követőit is abelsó szobl\iukba küldte imádkozni maga is ritkán imádkozott másként, mint csendes elv~nult
ságban.
Azért áll el6ttúnk alakja olyan napsugarasan tele derGvel, határozottan és tisztán, mert lelkének tusáit és
háborgatásait elrejtőzve gyózte le. Mikor ismét az emberek közé lépett, harcai már mögötte voltak megvívta
6ket. Szavaiban ugyan még ott érzik a személ~es tapasztalat és élmény, de amikor a lélek mélyéről a napvilágra
lépnek, akkor már a személyes és egyéni Jeválnak róluk,
me~t annak az általános célnak a szolgálatában állanak,
amit. Jézus hivat.ástudatának mondhat.unk .

Jézus oeztozott kortársaival atyái hitében, de lelkében egyre erősebbé és határozottabbá vált a felismerés.
hogy minden Isten kezéből jön. Minden, ami látható, egy
láthatatlan lét jelentkezése. Minden teremtmény a Teremt6t hirdeti. Minden ember gyenneke az Istennek. De
akkor nincs-e az anyagban és a dolgokban maga az alko·
tott teremtményekben a teremt6, az emberi szellemben
a mindenség szelleme, az életben az egyedül éleS?
Nem magát az Isten kezét ragadod-e meg m.indenben!
ami az ó kezéből származik? A szül6kön, a mindennapI
kenyéren, a mez6k liliomain és saját testünk~n, a lelken
és az életen embertársainkon és cselekvésetken, munkám sikerén', es6n és napfényen, s minde~en keresztül
ami van és történik, nem maga lsten tekint-e rám, és
kérdezi: Embemek fia, nem látsz-e és hallasz-e engelT!?
Amit látsz, én vagyok, amit hallasz, én vagyok, amÉ"
élsz, én vagyok. Amit világnak mondasz, én vagyok. n
vagyok mindig és mindenütt körülötted, és te bennem
élsz és én élek tebenned.
Ez a hang szólt mind észrevehet6bben Jézusban. Kezdett Istenben élni, Istent élte. Ez ugyan nem ment egyszerre, de Isten egyre bizonyosabban gyökerezett lelkébe. Végül ez jutott teljes világC6ságra a Jordán mellett.
Jézus emlékében úgy élt ez, mint az Isten lelkétlll való
megragadtatás. Ez volt születésének 6rája, amely a $Ö-

•

UNITÁRIUS tLET l

...

tétségb61 a világosságra jutott. Ezekben a pillanatokban
lett az ember..JézU8 az Atya fiává .
Hogy 6 nyilvános fellép6ee előtt valami nagy dolgot élt
á t, taJán a legnagyobbat, ami ennélfogva lelkét azonnal
a legmélyebben megrázta. azt a keresztséget közvetle·
nül követő megkfsértée bizonyílja. Bel86 életének egyensúlyá t még ezután kellett visazakapni ~ a reá zúdul6
gondolatok tudi kOzott megtalálnia az utat ~ célt, mielőtt követné a kapott hívást.
,,'Th vagy az én szerelmes Fiam!" - ez a sz6zat visszhangzott benne a pusztában, ahol életét nehéz körülményei közótt, mintegy a véletlenre bízva, élte. De hogyan
éhezhetik az Atyának a fia? Nem volt-e joga megpróbálnia, hogy az Atya val6ban benne van-e? Nem kellet!. volna .e meghallgatnia. ha az ő Fia ezt kéri t61e: ezek a kö·
vek változzanak kenyerekké? Hiszen künn a világbap. is
az volt a nagy kérdés, ami a szívekból feltört: "init
együnk? A kérdés, amelyért folyt minden munka és küzdelem, s amely gúzsba kötötte a szellemi életet. Nem
kellett volna véget vetni az örok sóvárgásnak, s az embereket szabaddá tenni a magasabb dolgok BzÁm6ra? Itt
van a kenyér, amennyi csak. kell, lsten küldi nektek .általam. Az lesz laten országa hogy az emberek. jóllalijanak és gondtalanul éljenek.
jövendölte a próféta is.
De J é zus felismerte e gondolat kfs ért6 voltát. Ennek
engedni annyi volna, mint megtagadni Istent, akit 6 élt.
Ha eljön Isten országa. maguknak az embereknek kell
felismerniök, hogy nem csek kenyéllel él az ember, hanem lsten jóságából. Ez az, ami teremti és fenntarlja az
életet, s nem a kenyér. Minden killső eszköz, ami az éle·
tet táplálj a, csak azáltal teszi, mert az .6 ereje van benne, mert ő ezt úgy akarja. Kenyér nélkül is. szükségek
közepette is, Isten kezében van az élet. Csupán csak általa, az egyedUl élő által él az ember. így tapasztalta Jézus az Istent és tapasztalata által győzedelmeskedett a
kísértésen .
A kísértő szava {gy folytatta: 'Th vagy, akinek bizonyságot kell tenned az Istenben való feltétlen bizalomról.
Ennek eredményét azonban meg is mutathatod. ~tad
kell, ho~ me~nulják : igen, félelem nélkül bizhalja
magát mmdenki lsten kezére. 6 nem enged elesni és
aláhanyatlani : ha leugrasz a templom tetejér6l, nem
fo~z megsérUlni . Mindenestől Isten kezében vagy. Meny~Ylte meg fogod nyerni az embereket, ha ismételten
Ilyeneket mutatsz nekik! S a te hivatásod nem az, hogy
megnyerd őket Istennek?!
Jézus ~zen ia úrrá lett. Engedni neki, annyit jelentett
volna, mmt próbára tenni Istent. Az. ő Atyja azonban
nem azt parancsolta neki, hogy küls6. hatalmas cselekedetekben és csodában mutassa meg, hanem egyszer<i:en
azt, hogy élje az életet, amit neki adott.
J ézus csak az 6 Atyja kezeire akart nézni . Ha látta,
hogy 6 munkálkodik: eljöttnek érezte az idét, hogy 6 is
munkálkodjék. Az. Istent, akit 6 saját emberségében hordozott, testében és lelkében, szívében és agyában, azt
akarta élni.
A régi nemzeti istenfogalom ~ az Atya harcoltak egymással a lelkében. Ée ez Atya kiszorította végéi vényesen a másik fogalmat lelkéből . És ó gyorsan végzett a kl·
sértbs~l : ..távozz tlilem Sátán"! Alig érintette lelkét,
csak mmt a harag felh6je vonult At rl\ita.
Mostantól 8zilárd és biztos az ő Istenében minden
dolgok alapjában és életében. Lelke mélyen beÍeágyaz6do.tt, és többé semmi vihar sem téphette ki belőle gyöke·
rel ~. lsten valóságos voltáról az 6 teremtői s egyszers mmd atyai gondviselése győzte meg, amint 8%t naponként tapasztalta. Sokkal kevesebb szolgálatot tett neki e
t.ekintet ben a történelem. Az éH! Istent abban talll1te
meg, a mi van, és nem abban, ami volt.
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Amikor {gy sz61t: Isten az é,?, Atyám, ez nem csek az 6
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egész életfolytatásának.
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Jézus az embert is Istenből kiindulva élte meg. Ezért
Ist;en szemével nézte. A teremt6 szemével, aki az embert
sl\Ját képére teremtette. Ezt a nemes levelet, melyet a
törvénytudók és teológusok az ember elleni vádiratok és
b\1nv Ád ak kOtegeibe c&om6zta ezt kutatta ki és tette els6
helyre. Azóta mindenkinek, aki valamivel vádolja az embert, .elÓ8zl1r ezt k~l olvasnia. Jézus mély meggy6zódéssel hitt az ember Igaz, érintetlen és mocsoktalan énjé.
ben. M~g1átta az ember fejéróllezuhant koronát, felvette és V1sszahelyezte, s ezzel visszaadta az ember méltóságát és öntudatát.
S mindezt azért, mert szerette az embereket. A mások
szem.élyiségllt úgy vette fel magába, mint a saját magá·
ét, anélkül, hogy önmsgát feladta volna. Azért a s zeretet
nem vol.t neki teher, nem feladat vagy kötel: 2 Bég, 86t in·
kább mmt a leveg6, amely nélkUl nem lélegezhetett. Ez
adott neki eret és bátorságot ahhoz, hogy az embereket
Isten szemével nézze, az Atya szemével aki szem az 6
ember-gyelmekeit.
'
Jézus úgy élte az embereket, mint akik szeretetre szorulnak. ÉS ez a szeretet volt az 6 hivatás-tudatának
szükséges feltétele és kíséróje. Mert ez adta meg az emberekért végzett munkájának jogosultságát és igazolásAt. Egyedül csak ez adta meg azt a bizonY088ágot, hogy
m~át valóban az emberekért, az ő javukra végzi.
A kérdésünk. marad, talán megválaszolatlanul: ho.gyan láljuk ma Jézust? Az e16adáe nem akart egyebet,
mint az ő életének tiszta, mély vizéből, amely az örökkévalóság csencljébe rejtózve folyt, mai életünk törékeny
poharába felfogni néhány cseppet. 'fucljuk, hogy a tengel t marllkkal ki nem merítheljúk. De azért merítünk,
hogy legyen nekünk: legalább egy marékkal, amivel lelkünk szomját eloltsuk, s erőt nyerjünk a jelenre és j6vend6re.
dr. Szabó Árpád
Kolozsvár, 19~1 . december 15.
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(& el6ad6a a Dávid Ferenc Egykt 1992. jan. 12·i
ij.oz(jooetelén hangzott el, a H6gye.s Endre utcai tem~
[omban.)

Felajánlás
Alulirott, ifj. Beacu Mártoooé. a Budapesti UoitárillS Egyházt.ÖlS~.g.~....ödkn al·
b lmazouja. felajánlOOl 3 havi keractemet (2!.ooo,-Ft) a Budapcib UQ11inUS fiybáltö.
zsiglltk.
Cilomegy alapiMtlJ IltrtbozAsa id&!, beteg. anyagilag is rászoruló bivtk megsegíti.
sért. Igazi Yág}'anI majlan egy egybfizi suretetottlJOII llapítása.
Tudom, begy manapds . me~betb mindentillek egpt ~agyob~ aebézségct,kI1.~
viszont gaodoljun k lITI a sok idós emberre, akik egy iletea at kemC!lyen dolgoztak, a
mégmn wdjik ~Jvam. megQdemeltpibeob~ oyugaJma~ mert kicsi oyugdíjuk WIItC az
éktbeam&1adásboz is Iligelég.
&6104 km kedves atyim6ai anJagi segiIKgét célom megvaJósílásához.
10. Bencze MArtonné
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A tavasz; óta nálunk: is ismertté~űlt a 1c.00ÖnbözÓ sajt60rg!numoJcnak kösz&helócn Eup;n "Dtewermann, az éSlalHajnavesztfáliai Ka cl mdleni Paduboru S2 éves lelkfszének. a katolikus egyház dogmareodszerével szembehelyezkedő felfogása.
Éles bírálat és hatalmas rokonszenv kíséri egyszerre a nem kis
port felkavaro refonntörekvést. Ax. alábbiakban közbljOk. a
Frankfurter Allgemeine Magazin Drewermannal készitett interjúját, remélve, hogy érdekes élményt tudunk vele nyújtani olvasóinknak, nem utolsósorban éppen azért, mert a Drewennan áJta!
hirdetett igazságak részben unitárius hitfelfogásunk alappillúcit
jelentik,. melyeket Dávid Ferenc több mint 400 éve már hirdetett.
Miért katoükus Ön?

Alapjában véve - azt hiszem - oem vagyok sem prote~.áns,
sem katolikus. Sze~m. ha felOlemelkednéJk: a felekeutek. kOzötti szakadáson, ~ely egyúttal az emberekben lévő szakadás is.
A katolicizmusnak jobban kellene hangsúlYCW1i a prófétai elemei, a szubjektív tapasztalatot, a tragikumot, valamint azt a tényt,
hogy az egyénnek: felelnie kell életéért - esetleg az egyház és a
társadalom egészévd szemben. Fordítva, a protestantizmus számára val6színúleg megkönnyebbülés lenne, ha elóscbben átélné
kapcsolódását azokhoz a támasulemekhcz. amelyek a vallástörténetból, ill. a vallásJélektanból erednek és mélyen az emberben
gyökeremek. Ezen a területen tanulhatna a protestantizmus a ka·
toJicizmustól . Olyan eleven kapcsolatot szeretnéle, amely az emberben ismét ki tudja békíteni egymással a tudatosl és a tudatta·
lant - az objektívet és a S2l1bjektívct.

Tehát ÖMéI soltJcol többr6/. van sz4 milll az ölamrenir6l?
Pillanatnyilag úgy tetszik nekem, hogy az ökumené a Rómából jövó utasítások által majdnem meg van bénítva. Sole, a II. Vatikáni Zsinat után kialakult kezdeményezés idóközben ismét átér·
tékelódölt. E mögött az a meggyőződés rejtózilc, mely szerint az
eucharisztiát csak akkor szabad egyOtt OnnepcJni, ha valamennyi
jdentós hitkétdésben az érdekell felekezetek között teljes wz hang uralkodik. Fzzel pedig az egység és szeretet szimbólumából, melyet Jézus feltehetóen nem csak az utolsó vacsora tennében alapított meg, hanem már akkor, amikor egy asztalhoz 011 a
vámosokkal és bűnösökkel - vagyis abból a szimbólumb61, mely
egyetlen embert sem zár ki, hanem mindenkit saját nyomorában
meghív -, az egyik felekezet igazának a többivd szemben való
érvényesítésére vonatkozó dogmatikai igé ny lesz.
Amikor az emberek dkezdtek reménykedni, hogy az egyház
ÖSszeegyeztethető lesz az individualitá -- al, az egyéni szabadsággal, a demokráciával, röviden: hogy vége az ellenórző hierarchiának, hamaiOsan felderengett a felismerés, hogy ehhez az egyhAmaIt aligha sejtett mértékű újjáépítésére és megújítására lenne
szükség. Szellemtörténctileg szólva: az egyház mellett elmen~ a
felvilágosodás, amelyet most kétszáz éves teljes elzártság után
integrálnia kellene. Termfszetc len ez félelmeket és ismert régi
menekülési tendenciákat szabadított fel.
Hogyan alakult ki az egyház srerualitás-ellenessige?
Kr. előlt a hatodik és nyolcadik évezred között a csiswlt kókori forradalommal kezdődött. Ez vezetett oda, hogy az ember egyJe jobban kivált a Icrmészetból. Ebben a korban alakult ki lassank.ént az a nézet, mcly szerint az ember mind individuum a termé·
szetben nem kap választ arra a kérdés~ hogy miért létezik, miErt
él. Legkésőbb a halál megcáfolja minden s:zcrctetél, minden reményltcdésél, minden ku, sesét és minden hitét. A tennés?'et az
embert magára hagyja. Elidegenednek egymástól. Ez arra veutelt, hogy az ember fElclemmcl telve, gyanakodva, megtörtcn ta·
Iálkozott a pszichéjében rejlő termI szeti erőkkel. Az a vá1asz.
hogy ő azért él, hogy az életet továbbadja, többé már nem elég
számára.
Ebben a légkörben formálódik ki az első kél évszázad során a
kel"" ·tlénység. Ez aztán az ókon vallások. például a Dionoszoszkultusz tennékenységi ritusaival szemben egyfajta irtózalot ér·

ügyról
zeit. Igy az embereknek a természet értclmetad6 _ els6sorba
szexualitást
erotikát hangsúlyozó - cildusaiba val6 be~á~
$ával
gyú~6letct nagyon erotcljr p l fogalmazta meg.
fgy a szexualitás "ehSlt'ntclcucdeu" (entgöttlichl) elves:titette az.
addig még ~~glévó szentségi státusát A kaeszttnységben nem
~k lcotÓ8'31., hanem elsósorban etikai szempontból ítélték el
U~y én:zték, hogy az ilyen ritusoknak magát odaad6 embe;
mintegy megalál.a és megs:z.égyeníti magát. ,

és:a

s:zemM:n1

Vannak ennek negat(v kihat6soi?

. F~~t61 tudjuk, akinek sok. hivő, vallásáboz ragaszkodó pá_
Clenscnel kellett megtar ' .. alrua a szexualitás elutasítását, hogy
~ szeretet ~ .sux~itás nem tiltható meg búnként az ember legJobb cner81áUlak sutrombolása és gondolkodásának t<szúkítése
~élkru . Amit a katolikus egy~ er~lc:staná~al az emberiségnek
utravalóul adon, az a humamtás le8]obb erői dlen intézen köz.
ponti" támadás.
"
A pnidwanallzis nyomán nU marad még a kalolicizmu.st61?

Minden vallás ma drámai válaszút előn áll. A kérdés az, hogy
a vallás tckintélyelvií vagy humanitárius fonnáját akarja-c választani. A katolicizmus Európában és Észak-Amerikában többé
már nem felel meg az emberek közötti együttélés kultúrájának. A
Vatikán ezért támaszkOOik a harmadik világ tekintélyclvú kormányzataira. Úgy véti ugyanis, hogy elképzelése on még hihetóbben hatnak. íenylegcseu 2000-ben az f tes katolikus hároo1Pegycde a harmadik világ országaiban él majd. Ennélfogva a
fogamzásgátlás és a népe égrobbanás címszavakbl fémjelzeu
jelenségek nem SlGkíthetók egyszeruen a tabletta és a gumióvszer kérdésére. A Vatikán nem tudja elfogadni, hogy egy nő és
férfi bizonyos értelemben ön· és végcélként fogja fd magát. A
katolikus egyház az egyént ismételtcn olyan célok és szándékok
alá alcarja rendelni, melyek felülmúlják. In nem is annyira a s:z.exualitás·ellenceségéról van SZÓ, mint inkább az individualitás " l
való szcmbenállásról. OrweU az "l984"-ben lcitúoócn írta le ezeket az ÖSszefilggbeket: a párt szándéka - mondja ó - dsódlegesen nem a szexualitás dnyomása volt, hanem az, hogy a szerel met megfossza minden vidámságt61 és örömtől. Ha minden sziirkévé válik a világban, a lelkelt uralhatók.
Hisz Ön Istenben?
Kétféle módon his:z.ek Istenben. Egylészt hiszek abban, hogy a
természettudományok )a -- pn a teoI6giai goodolln:xlás új képét is
felvázoljálc.. Kimutatják., hogy mennyire szükséges tiSltelnün~
egy öoszcrvez6dő rendszert., A szellemrol ~ az anyagtól többé
már nem benélhetOnk úgy, ahogyan az eddig a keresztény ~yu
gaton szokásos volL EJismctjük, hogy a szellem valamennYI b0nyolult rendszer strukturális saját..... iga.,Az érlelem maga hlVZ~
létre magát az evolució során. Ebben 87 ertelem~n I~ten v~l aml,
ami a világban és magával a vil ággal bontakoztatja. ki ma~at: ~
a panteizmusra emlékeztető, nagyfokú költészettel es kreatJvltassal valamint bölcses éggel párosuló elgondolás. amelyben ~
em'belUek a teremtményekkel való együttélése az ember oIdal~
ról újra fogalmazódik. A neolitikum óta eltelt.ny~ce~r év~ feJlődés nyomán _ mely az embert a tennésutból kiSlaklloUa cs az
emberben a szellemet elválasztotta a lesuóI - ~ jövőben ~k egy
vallás lesz szavahihelÓ. Ez az ember és term.. pd kö:di11J ö ze·
függésnck vallási értelmet ad és az emberben a lelket és a tcs~t
ös- 'etartoző egységként fogja fel. Ez olyan vallás I,esz., mely ~
felé nem er&·akosnalc és kizA:rólagos:nak mutatk02Jk, ".M~~ Integrálónak és dialogikusnak. A második pont: az em~r Indlvl~u' válásá I tá adt féleiméi soha többé nem tudja már e1uz~r~ozzánk :tozi~ szabadságunk és sumélyiségOnk, ö~rcfle.
xi6ra val6 Idp fgilnk része. A személyes Istenben, való hitet az
L _-' ~' I I
po- dulatumnak
tare"hJl'r;;n
le e emre adon váJa -ként sürgető 'k
~ _,
, """
tom. Hiszem, hogy erre gondolt Jézus is, ami or ....Io"...go a
adni nekünk, hogy a vízen járjunk és éleullk. a mélység hordoz.
ha bízunk.
3
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Teológushallgató éhségsztrájIga Kolozsvárt
A Nemzetközi TranssylvAnia Alapítvány Iolitlcára, Ábrahám
Oczsó közleményben tudatta, hogy Kádár Attila a Kolozsvári
I'rolcsláns Teológiai Intézet unitárius teológiai hallgatója 1992.
junius 26-án éhségsztrájkot kezdett az intézet épületében, tiltako·
zásul a kolozsvári polgármester Gheorghe Funar intézkedései ellen, melyek mi nd enekelőtt a magyarság és az iskolák ellen irányulnak CS a fasizálódás felé mutatnak.
Tőkés I ászl6 püspök és a Kir.ilyhág6-mclléki Református
Eg)'házkcriilcl szolidaritási vállalt a diákkal, ugyanakkor masokal is fcJsz6lílo n a szolidaritási csatlak:ozásra.
Az unitárius teológiai ifjúság nyilatkozatban vállal! közössége i Kádár AuilávaJ. Egyúttal Iiltakozlak a magyarság egyéni és
kollektív jogainak a polgármester által történt durva megsértése
miatt, többek közölt a gyülckc-d.si saabadság eltörlése, és a magyar nyclvú felirato k eltávolítása. Bálint Kel emen Attila, a Brassai Líceum igazgatójának leváltása ellen. Mindezt a magyarság
és az iskolák elleni merényletnek tartják.
A Magya rországi Unitárius Egyház Elnöksége 1992. június
30 -án tiiviratot küldöt t Gheorghe Funar kolozsvári poIgánnesternek, mdybc n elíté li kiscbbségellencs intézkcdéscil, valamint táviratban S'.lOlidaritását fejezte ki Kádár Attila unitárius teológiai
hatlgató,:!ak, az ezzel kapcsolatos sajtóközlcményünk a NépszabacJsag július l -i S7..ámában megjelent. A Panoráma cimú televíziómúsor július 3·án ösS'lefoglalót sugánou az üggyel kapcsolatban, mclybcn meplította az érinleUeket.

1992. júli us 5-tn Nagy Ignác utcai templomunkban szolidaritási istentiszteletet tarto ltak, melyen a magyarországi unitárius
teológiai hallgatók is együnér.tésűket és támogatásukat fejezték
ki a kolozsvári tcol6gllssal . Az istentiszteleten a binninghami
unitárius gyülekezet kórusa ado lt rövid koncertet és fejezte Iti
szolidaritását. Egyházunk elnöksége nevében Orbókné SzentIvanyi Ilona külügyi titkár angol nyclvú felhívást intézett a Budapesten lanátSkozó Europa Tanács, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési É.rtekczlel külföldi képviselóihez.

• • •

lábbiakban Mikl6si·Yári-Katalin I.
•.Az acoI6

,'y_.
.. uru. ·
..... ...0 IO'.tSVan

lanus t . gusnak a sr.olidaritási istentisztelelcn clmondo u áhita.
tát kÖ"I.ŐIJ Ok.

t:.s. 62, 6
• ,,6. Kó!~laid~ Jcruzsálcm, Óril.o'"'kct állattam, egész nap
u cg~ iJJcl snmteJcn ncm ba.llgatnak; ti, kik az Urat cmlé_
keztetltek, nc nyugodjatok!"

l Plt. 1,22
• ,,22. Lelke~ke! az ~azsMg iránt Vllló engedelmességben
k~pmutatús nelkul valo atyafiúi szeretetre tisztítvlÍn meg a
Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szel'i! nétek;"
• K~IO'.lSv~ .... Mi. Jeruzsálemünk! David Ferenc szülővárosa _
l~ h.1.t a ml unltánus vallásunk szülóollhona, de mindenko ri harcmnk ku;,..dószintere is.
Nem kell emlegetncm a történelmet - a történclmunkct _ fon .
tos nekünk, tehát S'lámontartjuk. Szívügy\1nk a megmaradás Er.
dély unitárius S7.íntcrcin.
Nem sr.crctünk pan3S7.Jc.odni, de felismerjük: nem sérthetetlen
a S7..abadságunk. Léteznek veszélyhelyzetek egyh3zi életünkben
melynek fontcsságát - lehet, bogy felnagyitjuk -, de semmikép:
pen scm Sl.abad szem elói tévesztenünk. A mostani indító szikra
a .Brassa.i Sá~ucl Gimnmum falai között pattant ki, éppen egybazunk Jclenlete volt az Qtk.özópont. Kádár Attila, évfolyamtársa?1 és barátom, az unitárius teológián éhség'i21rájkkal tiltakozik.
MI scm maradhatunk nyugton! Kötódésünk, bovatartozástuda·
tunk szintjén jelez igazdgérzctünk mímere.

EszIc:Ö'l.llnk: a helytállása,," a pISi parnnc;oIat. Mert nem elegendő a lélek lálása - a mélyebb hit és a szeretet ereje az, ami megtanít
bennünket a cselekvésre, kacsl'myi életünk betöl,íkle.

-

O aók, vigyánatok a strázsán!
Mindannyian őrzők vagyunk, órzókké kelllennfmk! A mi Jeruzsálemfmk falai őrzésére buzdít az "igazság iránt való engedel·
mességre" állított IclkwetOnk. Ez kötelC7ZCn cl a kiállásra, cse·
lekvésre, amelyhez erŐI kérünk és mentünk a szeretet jézusi parancsolatából .
•

Amen.

MikIósi· Vári Katalin

Ifjúsági delegáció Hollandiában
A hol1and remonatránsok meghfvására nuljusban 3 napot
t Oltöt.tfink Rotterdamban, ill. Utrechtben. Vezet6nk Orbókné
Szent·Iványi Ilona lelkéazn6 volt, résztvettek még Sándor Gyula Mátyás teológus és Kdnya József egyházi aofl5r is.

. A remonstránsok - protestáns teológiai irányzat. MegalapftÓJa J . Arminiua 0560-1609) volt, ezért arminiánuaoknak is
hlvtAk 6ket. Kálvin ab3zolút predeatinációt valló nézeteivel
szemben sokkal enyhébb álláspontot képviseltek. EzenldvO.I ta·

naikat nem er6swoeen te1jeaztették, és t.art6zkodtak más val·
lások kárhorda+4eától. K6vet6ikt61 csek azt kívánták, hogy a
Bibliát tartaák a hit egyedOli mértékének, ne legyenek bál·
ványimádók, él eenkit ne öldOz:umek. aki. njn,.. egy véle.m.ényen velfik. A református egyház 161S-han kik~Oaltette Armi·
niua k6vet6it. Ma kb. tízezer I'6t 8zámW egy}lázult.
A boe8Z(i, fárautó utazás megérte, mert rendkIvO.l azIvélyes
vendéglátá.eban volt rálzQnk, és zs11folt phlgiamokon ka : zb.11
igyekeztek bemutatni kO:lOsdgBk életét. Ezek k~l kiemel ném
a vasámapi atenti8Ztelet.et., melyet a rotterdanu remoTUlltráns
templomban tartottak. Itt angolul beszédet mondott Orbókné
Szent.Iványi nona lelkészn/! is, amit nag érdekl&Huel fogad·
tak. RendldvOl megható volt számunkra, hogy a Himnusz magyar nyelva elénekléaével Orvendeztettek meg minket. Az isten·
tisztelet után k6t.et1en beszélgetés következett, melyen belfil ér·
dekes párbeszéd. alakult ki a két egyház képvieeldi kOzOtt, a két
vallás oaszehasonlftÁeéval.
A remonstrána gyQ.Iekezet központja Utrechtben, a patinás
egyetemi városban van, ahova 8zintén elvittek minket vendég·
Játóink:.
Úgy érzem találkozuunk a " "rokon" egyház képviseMivel
gyo.mOlcaOz/! ~olt, és remélem mihamarabb viszontláthatjuk
6ket, de moet már itt, Budapeeten.
•
Bencu Orsolya
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Budapesti Egyházközségünk
életéból
LelkJS1.vdJanJ4s

1992. febr. 28-án úgy dönUJtt az
egyházkijzség presbitbiuma, JUJgy
meghflJás útján tölti be az 1991.
suptember óta üresen álló Nagy Ignác utcai lelkészi ól/68t. A T1U!ghlvott
sumllynél hangsúlyozottan került
figyelembe az ~letko,.. a nyel~tudás.
~ eddigi teológiai és egyhá.zt mun-

kásság, mindezek figyelembevét~lé-

. vel az e16ljfzr6ság javaslata alapján
a közgyűlés eU OrQ6kné Szent-iványi
Ilona lelk/uMt javasolta m.egu~
lasztásra. a presbitérium.
A közgyűlést 1992. 6pr. J!}..re,

Húsvét vasárnapjára hirdették meg.
Szervezeti Törvényünket véve alapul.
szavazati joggal rendelkez6 egyháztagnak az tekinthet6. aki 'az elmúlt
tárgyévben ill6 mértlkben hozzájá,.
TUlt a közösség életéhez, és részt vett
az istentiszteleúke.n, 8Z4vaz6 kártyát
(gy csak az ilyen Wcok kaptak.
Az elmúlt évi egyházi hozzájárulásokat Kisgyörgy Jen6né adminisztr6tor nézte át, az egyházközség asszo.nyainak segftségével. Sajnos, utólag
sok reklamácw érkezett hiveinkt61,
akikt6l ez úton is elnézést kérünk,
épp ezért vezette be az egyházközség
cl hivatalos pénztárbizonylati rendszert, hogy a jöv6ben elkerüljék az
ilyen jellegG tévedéukeL
Zsú(olásig meglelt a templom ápr.
19-én, cl Húsvéti istentiszteletre, a
lépcs6házban is álltak a hivek. Az
Urvai!soraosztá6 során 347-en vettek
Urvai!sorát, a közgy(JJésnek 230
résztvev6je volt. (Még soha nem volt
ilyen now számú közgyGlés az eklé-zsiában.) A közgyGlés két elnöke dr.
Jakab Jen61elkész és dr. Murvay sámuel jogtanácsos voltak. Egy nem és
három tart6zkodás mellett igen nagy
többségi SMvazattal a közgyűlés úgy
döntött, Mgy Orb6kné Sunt-Iványi
Ilonát Mvjók meg a Nagy Ignác utcai gyülekezete rendes lelkészének. A
beiktat6ra 1992. máj. 17-én kerűlt
sor. A kinevezési okiratot egyházunk
fópásztora, Bencze Márton püspökhelyettes olvasta (el és mondott meleg hangú köszönt6t. A megválasztott
lelkész beköszönt6je után dr. Kovács
Lajos kolozsvári püspök mondott beiktató prédikáci6t. Igen nagy megtiszteltetés volt az egyházközség és az
egyetemes egyház számára, hogy dr.
Kovács Lajos és kedves (elesége lelkészi kar kiséretében érkezett Budapestre, erre a fontos egyhtuközségi
ünnepségre. A ki.lszönt6k sorát Bart6k Béla ~gondMk nyitotta meg,
majd az ercUlyi küldöttség nevében
Farkas Dlnu, Kászoni J6zu( és
Szabó Zoltán lelkésuk sz61ottak, a

hazai lelkészi kar nevében dr. Jakab
Jen6 és Ba16zsi Lász16 mondották el
útrcwal6jUkat, a vidéki sz6ro6nyok
nevében FelMs Szabolcs sz6rt/6n.ygondok sz6lt.
A szép, benns6séges ünnepséget
szeretetvendégség köoette, melyet a
gyülekezet asszonyai Siska Ferencné
presbiter vezetésével készitettek eM.

Az Egyházi Képviselő
Tanács első félévi
munkájáról

Lapunkból nem hiányozhat az egyházi
fóhatóság tevékcnységét rendszeresen ismertelÖ beszámoló. Ennek az elvárásnak
teszOnk eleget, amikor a törvényeink sze..
nnt megtartou elsó és második negyedévi
EKT-ülésekról szólunk.
.Az 1992. február J. Mpján. tartott rendes OJésén az EKT megtárgyalta a márciusi unitárius .,világcsúcstaláJkO'ZÓ" elókéKonfvmllcw
szGIeLCit, és elhatározta Egyházunk részA howományokhoz Mven ebben vételét egy franciaországi ·Albert Schweitaz esztentMben is Púnkösd vasár- zer emlékülésen (VII. 20-26.) Döntés szGnapján volt a konfirmáci6, de kivéte- \etett artól, hogy bekapcsolódunk a Malesen a H6gyes Endre utcai. templogyar Protestáns Biblia Tanács munkájába.
munkban, mivel a püspökhelyettes Szó volt az egyházi ingatlanok visszahárom unokája is konfirmált. Az igényléséről, és a folyó évre várhalÓ álla·
mi támogatásról. Kritika és sürgetés hangidén is szép számban készitett (el erre a vallástéteire ifjú hlvenket Benc- 7.011 cl a közel múli évek zárs:z.ámadásainak
ze Márton lelkész. 22 fiatal állta kő,... elhúzódásával kapcsolatban. Az EKT egybe az úrasztalát ezen az ünnepségen, hangú határozatot hozott egy IBM szimit6gep Ix:Slerzéséról, hogy pontatlan nyilEgy részük a lelkész áldOMtos munkája során döntöttek a konfirmáció vántartásaink végre rendc:zctté, áttekintnemellett. A gyermekek között volt tévé váljanak. A tavaly elindílOlI sajlÓfiolyan kislány, akit Ausztriából hoz- gyelá-szolgá1at eredményeként az EKT
tak el szüleik az itteni Iwnfinn,áci,ó. meghallgathatta Gálffy Gábor és dr.
Sztankóczy Zoltán afia elsó egyhá:tj sajtóra, voltak vidéki gyermekek is, olyan
sz.emléjét. Dr. Lórincz &00 sz.ervezetiterületekről, ahová sajnos nem jut el
egyházigazgatási kérdéseket taglalt; a
unitárius lelkész.
hozzászólók egyetértettek azzal, hogy az
Az ünnepi alkalmon a szósúki adminisztrációban radikális rendet és feszolgálatot Adorjáni Károly .ny. erdé- gyelmet kell bevezetni. Az EKT újravályi lelkész, a konfirmáció! Beneu lasztotta a II. fokú fegyelmi bizottságot,
Márton lelkész végezte. A gyülekeut felmentette pénztárosi és előadó-titkári
nevében a (risun konfinnáJt gye,...
tiszt.éból Kelemen Mildós lelkészt, kijelölmekeket dr. Kozma Tamás gondnok te az IARF Council magyarországi tagjának (dr. Ferencz JÓZsef helyére) Orbókné
köszöntötte.
Szent-Iványi Ilonát, majd 40.000,-Ft táA Nagy Ignác utcai gyülekezetben mogatást szavazott meg a Protestáns KözPünkösd vasámapj6n. az elmúlt év- művelődési Egyesü.let javára, az ún. Evanben konfirmált gyermekek számára géliumi Színpad létesítése érdekében. Vé- .
volt konfirmandus találkoz6. Ez al- gOl a tcstOlet állást foglal~ a megl~l~ ~ü~
kalommal hirdették ki a tavalyi zánföldi k.apcsolalOk inlellZlv helyrcalhtasakai tábor áhitat pályázatának ered- ról; ezeket mind Nyugat, mind Kelet iráményét is.
nyában erósítenünk kell, kiemelle~ k:"e~
ve az erdélyi unitáriusokhoz ffizooo VIAmerikai uniJórillsok lóJogaJása
szonyt.
Július hónapban három rendezvéAz 1992 mdjus 30-ilU EKT üIes érdenye is volt a budapesti egyházközségkes, napirend előtti felszólalásokkal keznek amerikai unitáriusok közremtl- dődöt!. Köszöntötték OrOOk.né Szent.lvaködésével. Július S-én, a szolidaritányi Ilonat abból az alkalo~ból. h?gy_a
si istentiszteleten a Birmingham, vasz folyamán a BudapesIl ~gy?azk~: .g
Michiganb61 érkezett amerikai uni- rendes le\készévé választottak es beiktattárius gyülekezet k6rusa szolgált.
ták Az elnöklő Bartók Béla főgondn ok
JÚli. 10-én, a Fair(ax-i gyülekezet be~utatta ifj. BenC2e Mártonl, a,ki elnök:
kórusa adott esti koncertet a Nagy I. ségi fölkérésrc április óta (tarsadaImi
utctiban, amerikai néger spirituálék- munkában) ellátja Kőzpontunkban az egyból, népzenéb61 és Gershwin művek
házi titkári tcendóket.·Az EKT felmcntetl~
(fel függesztcne)
fógondnokhel yclleS!
Ml.
funkci ójáb61 dr. Nyíredy Szabojcsol.
A gyülekezet két évvel ez.el6tt lest·
Eredeti napirendjére terve, a fóhatósÚ~i
vérgyülekezeti kapc6olaiot létesltett a
tcslOlet bc"S'Ómo!ót hallgatot! mcg az um·
Cleveland, Ohio-beli unitáriusokkal,
július 19-én M. McGeen lelkész veze- tárius egyházvezetók csú~~I~lk~ójáröJ
Usével delegáci6juk látogatott Buda,. (1992. lll . 1&-22; lásd Umtanus Elet C'.t.
pestre, az i6lentiszteleten a vendég évi 3. 57_), és egyházi kUldottségünk I~IO
lelkész végezte a szósúki szolgálatot. gatásátóJ a holland remonstráns ICslvcrc-
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éJet fftilrrkcsnői tisztségével; vagyonértélc.e16 és nyilvántartó bizottsé.got 61H1o lt
fej dr. Kis Zoltán vczcthfvel. és az a ... Le-1992. június 14-én sl.ép Onnepséggel
dfsck folytán leapadt léts:dm p6t16s6ra
behívta (kooptál ta) az Egyhhi IUpvisel6 urult 8 Nagy Ignác utcai istentisztelet. Dr.
Nyfruly Szabolcs. csapatparancsnok a
Thnács ha a következő szemé! yekct:
GOncz Mihily ny. lelkész (Győr), dr. Koz- 345 . sz.. János Zsigmond unitárius cserma Tamás és dr. Beke Ildikó, dr. Sztan- "'''csapat újabb Iclmyóniét avatta ml
mely alkalommal az ifjú cserkészek: cser:
k6czy Zoltán és dr. Kis Zoltán,
klszfogadalmatlcUeL
Az elmondottakon k{vQl vi'S72tér6
A lcányőrs nevében Pelei Orsolya imáörökzöld témalc.ént tcnnészctevn roglalben k&tc lsten áldását tevéunységükre
kozott az EKT a Magyaro.scági Unitárius
Egyház pénzügyi helyzetével. Elégcdettcn Orh6kné Szcnt-Ivinyi Ilona lelkéstn6 ki
nyugtázta, hogy Egyházunk idén maga- szOntötte és megáldotta a lányokat.
sabb ! _ 'egG állami tAmogatást kap a taAz Egyházközség nevében Dr. Beke ilvalyinál, és hogy sz.ámvitelOnk 1992. ja7 dikó gondnok mondta el kÖSZÖntő beszénuárjálÓl rendben rolyik. Ugyanakkor dét, melyet az alábbiakban kfxlJünlc.:
rosszallással fogadta, hogy az 1991-cs
záfSl.ámadást még mindig nem sikcrillt
Kedves Ifjú Testvéreim!
berejezni az el6zményes idÓS?ak zavarossápi miatt Az előző 3 évr6I, relkért SlJlkSzeretettel és nagy öl'Ömmel k6szöntlek
ember által készített revíziós jelentés igen Benneteket az Egyház e1őljár6sága nevés:zakszerGUen kö nyvvitelrtíl és hiányos ben, ezen a szép napon, mikor fogadalmat
vagy érvénytelen bizonylatok IÖmegéról
tcsz!ek.
tanúskodik; ezek mög6tt forint-milliós
Eszembe jut, mikor én voltam ennyi
nagyságrendG kétdójelek rajzolódnak kL
idát. mint n, presbiter éde Lanyámmal és
A felelh::.ég megállapítására is kiterjedő
kit húgommal jártunk vasárnaponként ebvi2Sgálatobtak illetve djárisoknak minbe a templomba A kamtról látni lehetctl
denképpen folytatódniok kelJ.
a politikai foglyok saban álló, reményv( s 'tett bcrnátartoroit, akik órákon át várDr. LOrina Em6 ták. hogy egy pillantást vethcssenek bebörtOnzölt hotzátartozó\kJa.
Az ötvenes években nehéz volt hitel
gyakorló családba tartozni , mégis élt az
Egyház, ha nehezen is., bár cscrkl:sz.c:sapatit betiltották, dc a régi cserktS7cJr hűek
maradtak fogadalmukhoz, és továbbították
Óa Te",,~ Atya, aki minket "ba nem bagy el. a cserkészgondolatot. FgyházJd'aségilnk
A Budapesti UnHlri .. fiybázkWég 1991-beo
Benne mindíg
blzbatunk, a szIvünket ötárbaljui el· csctkészc:sapatának egykori parancsnoka
elvitte UniáJa Iáborozni a konfirmállabL A táboroo
Nyíredy Szabolcs, akinek kezéből 26évcs
61~ mert Oszertt minket Amire pedig minden i~
Ils ",ri, a resz!Vev6k k1R.ött !hlOt ~yá1Jltol hi,·
de,"k me& melynek ere<lményhirdetlsc 1992 Pün· ben emIék<znünk kel~ bngy Igy az l••~ • az Ó r. koriban, 1948-ban kiveuék a nszlót, a 16
Jél... ki az embe!tket milXiig meS"SI.tte, nagyon cserkészvezető kOzött volt, akik 1988 ok·
k~jén voll Al elii6 dijazou FodtJr 1/diJ4 a rascri
tóberében újra megalakították a Magyar
EvangIlikus Gimnázium másOOiros ballgatója 10L sok sztpe ls j6m ranrtnlta, de talln m;""'" kO- Csericésml\vetséget, akkor még illegáliSzép írásái az alábbiakban közOljUi. FOOOC Ildikó ei- zött gdvUnk legdmgább kincse a SZEREIEt
san a Múzeum Kávéházban.
s! díjll az !vi ingyenes _
Iclajlnlntta ngy
IMA
Emléksu:m egy fantasztikus pillanatra,
arra rAswntló unitárius gyeiuk szJmára.
mikor a sz/.s,ékról Remetei filep Imre
I...ünk, Mennyei &les Aty!nk!
fdsWIítolta a gyQlekczdet, hogy "most
énekeljük el a Székely Himnuszt". GyerHllával tcltsdMl InnluJunll\!IJ M
meki szemmel láttam a felnóttek arcát, a
Fodor Ildikb QS Iv..)
rémület és meghatottság, de a félelem is
Kös!őnj Uk Neked, bngy kl""n' NiL1d mindig
PM l. levele a Koriothusbeliekbet
lQülkOWtt rajtuk. Férfiak: sírtak, mi pedig
megballgatlsm tal!!.
zavarodottan néztük 6keL
KÖl1.ÖnjUk azt a bjzIDns!gnt ls SUltl<te1
Aszeretet a i
Azt, hogy az Egyház ez! a nehéz időt
mellyel
gonduokban
f;s
öromünkbcn
egyaránt
aq.
denkinck i
Atélte, legnagyobb rt then az any6~nak
ajlndlkarol bennünkel K&ún~ bngy az eml>otk k0sz6nhelÓ, akik még akkor is elvLtték
tet e rősíti, ~p1ti f;s
CSO\alOb~ ooldogga
az ~le te~ nemesíti a szf- gdvtbeo. a!M!tretet uralkodjon, mert ezáltal nycrlle- gyermekeiket kercS71cIni, hittanta, kontirmálni, ha azt ncm ntmk jó szemmel .
vel EzAltaI mindenki kazcl kerül egymAshn:z, ~Ijen tünk tiszta, boldog ~ ,"L
akár a Föld bármely plIIlján, vagy legyen más a rel·
Nektek, miután lánynak: szfIleltetck, naAdj eml bngy igmlgnsai, meglrt6t:k leJt<s.
fogása. ltgyliti az cgymAs hinti elleilS2Cnvtke~
sUnk egymksal !M!tmben és igaz szeretettel karoljut gyobb felelE ; ;égetek lesz a gyermekek
vallásos nevelésében, rajtatok is fog múlbarcobt ts ill. ~rtelmctlen viaskodás~ !Xke f;s bol- át a rászorulókal
ni, milyen lesz: az Egyház egy pir év múl·
~g súJI általa az emberem s a vilAgfa Nem
SegIts, hogy mindig tóbb S7.en:!etel adjunk egy· VB .
biztos, ha valaki azt lIIOooja
mindent ludok",
•
hogy (\ tökéletes, mar niocs mit tnCgismernie. Fele- másnak, mint amtMyit kapunk.
Kívánom Nektek, hogy legyen annYI
lelkicr6lÖk, ak8ratotok, szfvt:telc, m!nt az
lóUcnstg ez a kijelenlfs, mert 8llSlen iránti szeretet
Ktrilnt., hogy egyre inUtt önzetlenül tudjunk én
éde nyámnak, alcitlil már II ta&la Y2:"
nt'~ü1 nem 5Zerezhetünk kellti ismertttkel Öiltala,
visdkMni, s ba ez eleinte nem sikerült töt~le!CsCn. egyházkAzségünlcnek: 3 lánya, 6 unokája
81. O se&hstgtvt~ az imMkoz6sS'~ bitünkkel gyataakkm ll: csUggcdjiink CI, mert"a szcreteL.. ~pl".
és 2 dédunokája is unitárius.
~thaliuk ludhunb l Egy Istenünk van, kinek minDr. Beke I1dlIW
denkor sureteltel ts ~ lval tartozunk.
ÁMEN

inknél (1992. Y. 8-13.). Öl'Ömmel velte
tudomásul a Sc:gft6 Jobb Alapitvány tól
szóló bejelentést, miszuint erdélyi testvé-reink magyarors:digi gyógykezeléstt ez az
alapitvány megk6nnyflheti. Vita alakult Ici
a Teológiai Intézctünk helyzet&6l, - a
kérdést azonban a testOlet e1oapolta. Fontos napirendi pontként szerepelt a lelkészutánpótlás: Gazdag Átp6d és ~ndor Gy.
Mátyás jelentkcúsc egyházi s:zolgilalra.
Az EKT 6szt6ndíjban részesíti arokat a
segédlclkészeket, alciket bánnely egyházrozségiink meghív, illetve megbíz a segédlclkéS'li tcc:ndók elvégzlsEre.
május 23-án Budapesten egyébként UNtárius ifjúsági lelkésztalálkaz.6 volt; az erről
szóló soIc.tétG beszámolót is tudomásul
vette az EKT (SlÓrványmunka, hitoktatás
stb.), felkérve az Elnökséget, dolgoztasson ki javaslatot a lelkészi fizetések rendWSf, emelése tárgyában . Az EJnö~g
&:szetélelét is módosította az EKT, kiegészítve új taggal Orbókné Szent-Iványi ilona személyében. A föbat6ság ezután számos elnökségi indítványr61 döntött. igy
korszeru egybázi törvény kimunká11sára
törvényszcrkeszt6 bizottságot hozott lére
(el nök: dr. Jakab Jenő; tagok: dr. Murvay
Samu, Ü tő Lajos, Nyitrai Levente); a leköszönő Orbóic.né Szent-Iványi Ilona he.lyére megbízta Torök Tamást az Unitárius

A9?2.

,

Ahítat pályázat

J.n

6 UN ITÁ RIUS

tu,,,,

Cserkészavatás

Az

Emersonra emlékezve
"van egy metódiából Slwc:ltU melódia,
Amely az cg6sz világol egy Itngelbc olvarllja"

Halil!nak IllO. MonIulójin, Magyar Thlrnzió
is mrrocáJa lÍrZlC a ".KOzjálti" dmG öWdUftásá·
ban. Al unitárius eszmtk egyik kghaJk. .. M szó..
ootita, AmeribI "thS Jc1kijsmcre~re" nekünk is ~.
lik emlfkczni. KO/ánat taIln legnagyOOb essz~IÓJ'
a mi :számunkra az unitárius teológia egyik a1apvt(6.
je Ameri káOOn .
Az OVER.solIl. • IIIág·Wet, az Egye.mcs·
lile~ _ abogy 6 """,i. oolgok léoyegél- benne
Y3D minden realitásban "fm az er&e. erre a mindenl feloldó egy>!g~ vao reábelyezve az ég és jlIld
hangsúlya. A tcrm6sut trteimellen, hacsak altlet

meg nem eJevenfti, A természet mindig az ered·
mény, a szellem az ámd6 ot. .,lu Egyetemes Lény
árja kering bonnem; része és Jésleaktje vagyok az
Istennek." - íJja egyik míívtben. " .. .az ember bc:lse·
jfben van az egtsznet lelke; a bOlcs QlCodcBg; az
egye."", Sl.!p;i~ melybez mindeo ltSl ts ItSlccs·
ke egyformán viswoyuJ: az öliltk!val6 Egy. És ez a
mllystges em, amely"'" mi lélCZ!oiokel bfqut ts
amelyoek a Sl.!p;ige . Ij,",o eiérbellI • mi szl·
muokJa, IICJl"lCS3k bogy mioden 6rnhan önmaga ki·
el!gilll és iöt!leltS, de. lltis ~oye és a ~1Ott iIIgY,

a ~~ ts

~tvány,

•

szubje~um

ts az obje_

egyet Mi • világOl ltSleotéDlllljut, miDI oal"l
bt>dal Ill.tol fil de az egI&, amelyoek ezek a~·
gyog61tSlewéi az alélet.' - fejti ti az OVER·
OOUL ltnyegtl az IIWIOi dmG írnsAball " ...8 benned levő sziv a miDdenek szíve." - vaJja az ember·
roJ. Az ember fejl6dés!beo elkéJl1.ClbettU" magas·
slgokba Ilid emelkedni, mert" ...erfls a léle~ bólcs
ts Sl.!~ Is.obez basoo\6 baialom ,"mj. ~jlik beo·
nüo~ Is.ne~ köll6~ szeote~ bösIIk vagyunk, ba
akarunt."
killön ~~n lép be minden indivi·
duumba.· Minden ember k~1M, fila1.Ófussl VII·
batna, ba .tlslián ls oyitva tartloá a lelkét az
OVER-SOUL ","I ... _
• ..A oolgnk
egész folyam>. hlbe "oft mioteL' - mondj. konmknak is • .kol'JÓ" Itlkilli k!jxombol6 -.iwJgy
iq. egyik mll"i6ja n aki oly gyöngéden ~,olf"'\ta
el bálványainkal 1a1!lpratunkJól. begy az val6ság~
isttlltisz.ltleti C3:1ckméoyek 1t1Slttt.· EmIfkCZlünk
tá egyik verse szép soraival:

.1."

Hmhozlam ot, fészkfbell, este;
•

Enekli a daI~ dc IIICIit oem okat ocktm
gyö~eI, mert nem hoztam haza a
l"iakol ts az eget;
•
O dalol! a fülemnek, Es azok daloltak
•
a szememnei.
Asze~lmes nézi blj .. lelnyklj!1
Amint a 2üzek sorában ballag 6,
••
oem Ilidvln, begy "épségének legjobb
ieretft ez a bófebér sertg adta meg
igazán. Wgill elboz" 6t magyány.. Mz!ba,
Mini a madarat az enWill a kalitHba:Az élénk megigtmock vége,
Kedves feleslg. de nem tuodln: Iltbb!.
Akkor azt mondlam: ~600m az igazslg u!án;
A Sl.!p;ig az éretlen gyermekkor esa\áIa;
Magam miigöU bagyom az ifjús!gjl~kszerti vc\ .
Aminl l>e<zB.1D, lábamalau
A fflldi fenyl5 fodoritotta csiOOli. knszorúj'~
keltSltül ~ a moha csomókon:

az ibolya i\l.~\

KölillttmMlollak. lölgyek és a feny~
Feny6iDbazok ls makkak fek1id~k. fl)ldö~
Felelttm emelkede. az öliltktval6 ég,

Telve fénnyel és az Istenséggel;
Ismél ~ttam és ismll ballottam,

ACSJbog6 J'ltakol a bajoali ma~\
ASzépig !nékcimen keresztül belémlopldzo~
•
Es átadtam magam a
.
,
TOKEf EJts EGl:SmPX"
(Dr. il1Ab6lsMn fonlitisa)

.

Ba'áui I Aszl6

•

Szabédi László
(1907-1959)
Az Erdélyi Magyar Közrnúve16dési
Egyesület és a Korunk Stúdió Kolouváron 1992. május 2-án Szabédi

László születésének 85, évfordulóján
em1ékünnepélyt rendezett az Unitárius Püspökség dfsztermében. Egyben

megemlékeztek a költ6 által szerkesztett .,Termés" folyóirat megjelenésének ötvenedik évfordulójáról.

evangélikus

női

püspök

.Minden cgycsoek stűkstge van az Egf&re,
Semmi scm sztp Es jó ÓDmagAbao:
Azt g_tam, bogy. midir hangj. a
meonyorsslgból jÖ~

Belélegez~m

első

Dr. Kántor Lajos és Mózes Huba
kolozsvári Dr. Pomogáts Béla és Dr.
Széles Klára budapesti irodalomtörténészek tartottak emlékbeszédet a tragikus halált halt atyánkfiáról.
Az ünnepségen jelent volt - hivatlanul - szentgericzei Dr. Jakab Jen6,
a "Termés" kiadója, mai szóhasználattal sponzora is.

Egyháztörténelmi esem60y színhelye volt az Észak-Elbai Evangtlikus
Th.rtományi. ~gyház bamburgi:keruleti
zslData ápnhs els6 napjaiban. Itt vá.
lasztották meg a világ els6 evangéliIws n6i pDspölclt, Maria Jepsen lel-

kéSZnJJ ~lyében .
Az új evangélikus püspöknő előző.

leg gyülekezeti lelkhz volt, majd
1990 óta .prepost· - 40 lelkész és Ict.

ktszn6 vezetője - Schleswig-Holstein
tartományban. Férje is lelkész. Most
csaknem egymillió evangélikus püspöke lett, Peter Krusche hamburgi
püspök utódakénl.
A LutheránUs Világszövetség, az

Egyházak Világtanácsa, a Német Protestáns Egyhhszövetség (EKD) és
számos egyházi vezető köszöntötte az
Észak·Elbai Egyház .történelmi dön·
tését". Az Egyháuk Világtanácsának

közlése szerint Maria Jepsen az első
n6i püspök a történelmi reformáció
egyházaiban, de az ötödik püspöknó a
protestáns egyházakban.
Az USA Metodista Egyháza 1980ban válaszolt először női püspököt
MaIthe:ws asszony személyében.
1984-ben KelJy asszony, fekete lelktszn6, ugyancsak az USA metodista
Egyházában lett püspökn6. Az észak·
amerikai Anglikán (Episzkopális)
Egyház els6 ooi püspöke BQTbara
Harris lelkészoo volt. Az EVT
közlé·
•
se szerint ezen kívül még Uj-Zélandon választottak meg lelkészn6t a
. püspöki tfsztségre. A IÓmai katolikus
és az ortodox egyházak teológiai és az
egyház kétezer éves tradíciójára hi-

vatkozó érvekkel utasítják el a nők ordinációját a papi és a püspöki hivatalra. Nagy-Britannia anglikán egyházában jelenleg igen éles vita folyik eb·
ben a kérdésben, felidézve a szakadás
veszélyét is ebben az egyházban.

Beregi ünnepek
n..."",,", - VlI!árosnaml"l' (iCM)- KtlnaJXlS
UnDepség kereébell emlékeztek meg nszaaOOnyban
BfiK'i3i Sámuel mllnkásságáról: május 2Un és 23·
An ifjús1gi veJSengéseket, szellemi vetélkedő! tartot·
tak és Brassai dombormGvet avattat \'.Isárosna.
ményball május 23-án délelőtt lO·kor a Szabadság
!Ir 9«0. Kclet.magyaro~ Szabadel,n p_.
!Ms KlIc $l.C[\Iezésében reodezték meg a Balázs Fe·
_ be~~ népföiskola néVa<II i10nepségét emlék·
lábla-avatással egybekO!Ve.
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HALOTTAINK

Egyházi életünk hírei
A Zsidó-Keresztény Baráti
'nírsasággal egyházunk felvette ·8
kapcsolatot., ahol két Ö98zejővete l en
Bencze Márton püspökhelyettes és
Szász János, 8 'Thologiai Intézet
igazgatója el6adást tartott.

•

Bartók Béla f6gondnok meghívottként renszereeen rÉSztvett a tvrádió felugyel6 bizottsAgi üléseken.

•

A Szabad Demokraták Szövetsége és a Holland Refonnétu8 Parlamenti Párt konferenciát tartott
,hívó ember és a politika" dmmel,
~hol egyházunkat dr. Jakab Jen61e! .
kész és iG. Bencze MArtonné képVlselLe.

•

A Pálos rend gellérthegyi sziklakápolnájának felszenteJésén Bencze
Márton püspókhelyettes vett részt.

•

A Segft6 Jobb Alapitvány, mely
a határainkon túl éllS magyaroknak
probál orvosi, ill. gyógyszeres segít-.
séget nyújtani, együttműködést
ajánlott fel.

•

A Atagyar Ökumenikus Szeretetszolgálat, melynek egyházunk is
tagja, kétszer rendezett szociális vásárt, ahol ifj. Bencze Mártonné segédkezett.

•

A Szabad Demokraták Szövetségének elnöke, Thlgyessy P éter kerekasztal beszélgetésre hívta a jobb
együttműködés reményében az egy·
házi újságok fOszerkeszt6it; a megbeszélésen Orbókné Szent-Iványi
Ilona lelkésznó vett részt.

•
A rákoskereszturi temet6 301.
parcellája mellett megemlékezés.
ként állított székelykapu feIavatásán dr. Jakab J enó lelkész tartott
áhitatot.

Csiszér József
$romoN szívvel b{m'vtak
EgyMz):~g

hívei Jtmii !:écsil6\,

75fg legidősebb pt:Sbitere
legid6vbb tWCSOSa volL
Józsi bácsi IildamutalÓ unilárius vol~ miDdcn
vasárnap eljöU a templomba, remercsen riszt veli
a buda~ gyülekezeti esteken ~ ~S nyugdljask~nt
is igen nagy mértékben támogatta az egyházi ~leteL
Hosszú tveken it minden konfirmandus ~s liitlan'
6rls gyermek az 6 kón}"'3domány!1 kapta ktzl<z év

..tgé.
Az egyházvezetés sokszor tartotta lit kellemetlen
embemek, mert mindig megmondta amit gondol ~ de
mindig az egyház ~rdekft tartotta mm el(!t~ a sze.
mélyi frdekek clf helyezve azL
Nelléz és küzdelmes flete volL M~ly·
ról sútm.a:zot~ és kedves virosár61 soha nem feled·
kezcu mcg. 1945 ellIlt vezető tisztviselllje volt a ma·
roMsárbclyi I\Jlgá""'.ri Hivalalnak, a II. ,;I!gbAbOni u!án kcrillt it Magyarországra, majd 8 Nerozeti BanWI lett tönyvelll. De in is ulOl&tc az lIn·
kinyuralmi re!ldszcr, és 1953-ban rna~gátrt, er·
délyistgélrt politikai nknk miau bcIxlIlÖoIJz~~
1955·bcn _ull1956.!Jan OO;illt me~ d!!ga [clesfge Marianne, sepsiszcntgyörgyi református ~.
lidból szánnazot~ de ~Iete vtg~ig rtndsl.ercsen eltl·
séne JWi bácsit az unitarlus templomba.

Nagy swmonlsig volt Józsi bácsinak, amikor
négy fvvel ezelőtt elveszítette draga feleség~~ aki·
nek hamvait hazavitte a maroMsárhelyi temet6be.

Csiszér .József atyWit 1992 junius 9.tn bú·
csúztatta Orbókné Szenl.lványi Ilona lelkész a Fiu·
mei uti temetl! I3Yi1ta10z6jában, Vadad)' Attila tAnIOr
szoJgiLatával. Ahamvakat a hozzátartozók bmszi].

lították, felesége mcll~ beJyeztfk örök nyugalomra.
Józsi bácsi példamutatása, hívó unitárius ~Iete és
cmlike legyen öröki~ áldott!

tésének 150, évfordulója alkalmából
Dákán, - a volt birtokán, - rende.
zett ünnepségen egyházunkat dr.
Ferencz József ny. püspök és dr. Ja.
kab Jenó lelkész képviselte.
Dr. Ferencz József előadást tartott
az ünnepségen Batthyány llona éle.
téről, aki ifjúságát a dákai kastély.
ban töltötte.

•

1992. VI . 24·én Harmati Béla a
M.agyarországi Evangélikus Egyház
puspöke a kolozsvári evangélikus
templomban beiktatta hivataléba a
Romániai Zsinatpreebiteri Ágostai
J;I,itvalláaú Evangélikus Egyház
uJ onna l1 megválasztott p üspökét.,
M6zea Arpád aradi eepereet.
•
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A ri6i környezetvédelmi világ.
konferencia unitárius résztvevője
Szent.-Iványi Katalin 16 éves zala.
egerszegi gimnazista volt., aki a
Peace Child Alapitvány ösztöndfját
nyerte el. Riói tapasztalatairól a
Népszabadság 1992. június 25·i szA·
mában hoeszú interjúban nyilatkozik. Katinka tavaly konfumált a
Nagy Ignác ut.ca; gyülekezetben.

•
Dr. Szent.-Iványi István atyánk.
fia, onJzágygytilési képviselő, hivata·
loe amerikai útja során, Waehing.
tonban, Fehér Házban a találkozott
az amerikai unitárius szenátorok·
kal, 5 Jay Atkins k~viselővel
hoeszan tárgyalt az erdélyi kisebbség helyzetéről , Atkins szenátor,
1990 januárjában ellátogatott Romá·
niába 5 hivatalosan is tárgyalt a
magyar kisebbség ügyében. Ameri·
kában II unitárius tagja van a szenátusnak, akik a Demokrata Pártban foglalnak helyet.

Könyvheti ajánlás
.ErJlJyi tg)'llJMinl Mufmdai- címmel ;eleut meg
MagIl'051.ágon is a Romiaiai Magyar szó egybázlörtincti
kladYÍDya, mcJybcD az Unitárius Egyhánól szóló részt dr.
F.ldó Jáoos, I kolo1.SYári Icologia professz0!3 ÍIU.
Kkzt/y 1stv4n: 1I01l/11l11 jiJftiIII! A világbírú aDlropolGSU' I magad ertdeléról fenetbető ÖSSlM. Galisi ered·
mblyt és azookívltJ az c:Jdig csal: ki!lfoldön mcgitlCtlt It·
oriáut gGjt611C ÖUU és rtodsurtlk köayvtbea.
•
SÜJdAlldt4s: SJlMtIÍl'tl. Amár ismert ,,Káin és Abcl~
és. ,,5zuzai mcnnycgzá" mellcu 6j szíDdal'3b is surtpet a
kótctbca .,lu álomkommaodó". üt olvasóink pár bélItI
czclótt premicrként látbattáka lY 2-es tsalDmájáo..
XONO.r Sl11hó loIIJJ.: FtIJtr rárú6 ErJBY fddJ. Öné·
letrajzi ih\cftsO rtPy, amely egy cnlélyi unitárius lelktsz
sorsáról szól.
D. F.

u,w"ld''''''

a Mlgylr Unlt6r1U1 EilMz

•
Gróf Batthyány Dona szüle-

Külfóldi hírek

özv. Lőrincz Ákosné
S2.0monían tudatdjuk, hogy OlY. Lórinrz Ákos·
né ~illetell BaJálS Ida - dr. Lórincz EmlI flItiltár és
joglaMCSffl atyá.nkfia 6ksanyja - flctének 88. esz·
lendejében, 1992 június 1.tn clhuny~ neDlCS leJk~l
vissuwlta te!tmtllj~nel A bomoródabásfalvi 2ár.
mazású drága halolt földi maradvinyai~ hamvasztás
után, 1992 június 19-én d. e. II órakor a szegedi
. belvárosi temetóben helyezték örök nyugalomra A
~Iíd lelkű, ~!t1Ő hJesanyi~ nagymamát ~OmoN
sz(yvcl gyászolják a hozzálartozlik, rokonok, isme·
r&öl Eltávozott o(!testvérünknek adjon a j6 lsten
csendes pihenést az anyaRlld 61axn, az emltktt hG·
en (!!1.Ó gyászol6knak ~ig vigaszlalAstI
Aszegedi gyásrsurtartáson Nyillai levente, ko·
csordi lelkEst: swlgáll
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