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Húsvéti áhítat 

Az Evangélium Jézus beszéde, és mégsem egé
szen al.. Jelentése szer int az Evangélium: örom
üzenet. Ige, melyet lsten mondott elóbb Jézusnak, 
és Jézus továbbadta az emberiségnek. 

Ha nem lett volna benne vala mi, ami több mint 
ember beszéde, tán nem tudolt volna a vi lágon 
áthullámzani, annyi századon át embermilliók 

tehát Jsten szólította meg Jézust: ,,Ha el
az é letedet énérettem, megmented azt." -

Jézus odaadta az é letét Istennek. Annak, aki 
azt m .g tudta neki menteni. 

Jézus az egész életét adta oda Istennek: a lelkit 
is és a testit is. Hogy a lelkit odaadta, szon nincs 
semmi csodálkoznivalónk. Jézus érett gyümölcs 
volt lelkében már kora ifjúságától fogva. De hol á l· 
lott még testben attól a kortól, melyhen fáradt és 
"érett" lelt volna örökre megpihenni. 

Még mennyei Atyja akaratába való bele töródése 
sem aztjelenlette, hogy lemond virágzó fóldi életé
rot. 

SzomorU, de van ember, aki lemond az életéről. 
Jézus nem lemondással, hanem szomorú lelekkel 
adta oda (Oldi életét akkor, amikor Isten visszakér
te. Nem azér t adta cda, mert beletöródött, hogy 
mindössze harminchárom éves koráig örü lhetett 
neki, hanem mert meg volt győződve, hogy a kinek 
odaadja, az meg fogja menteni ezt az é letet. Aki 
testével egyt1tt fogja megmenteni lelkét az öröké
letre, - a feltámadáson át. 

,,Minden lehetséges annak, aki hisz" - tanította 
Jézus. Távol legyen tőlünk, hogy bárki hitét meg
kérdőjelezzü k, aki a közismert keresztény tanítást 
fo~dja el a húsvéti Evangéliumból. 'Iü l vagyunk 
mar azon a korszakon, amelyben a fe lvilágosodá
sert kellett küzdenünk. Ennél ma sokkal fontosabb 
találnunk valami közöaet, ami mintknki hitét erlJ
sltlieti. 

Ha Jézus azonmód támadott is fe l tehát, amint 
irva talá ljuk az Evangéliumokban, minket még az 
sem mentesít vele szemben egy kü lönOs fele lő· · ég 
aló\. Az alól, valamiképpen mi magunk vagyunk 
felelösök Jézus reltámadásáérl. Az alól, hogy Jé
zusnak a brv6 ember életében kell reitámadn ia. 
Kötelez engem az Evangélium, úgy ültetni át Jé
zus tanítáSÁt az életembe, hogy akár testem is az ó 
teste leheesen . Hogy a kereszten kiszenvedett Jé
zus ben nem élje meg reltámadáSl'lt. 

.,Aki m~g akarja m~nl~n i az él~tét" - Lk. 9.24. 

Minden emberi adottságot meghaladó követel. 
mény lenne ez akárkivel szemben. Nincs is talán 
olyan tiszta é letű keresztény, aki magárol elmond. 
hatná, hogy testében Jézus él tovább. Annak sincs 
helye, hogy valakit szentté avassunk, jóllehet erról 
csak saját egyházunkon belü l beszélhetünk. 

Mi a magu nk módján értelmezzük Jézus mércé· 
jét, am it tanítványainak á llított: ,,Legyetek tökéle
tesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes". Ez 
nekünk nem az adottságainkat meghaladó köve
telményt jelenti, hanem azt, amit lsten a felnőtté 
válás előtt álló gyermekeivel szemben támaszt. Azt 
a legjobbat jelenti nekQnk, amire emberileg mi ké
pesek vagyunk. 

Ezzel azonban nehezen egyeztethető, hogy éle
tünk Jézus utóélete legyen a Földön. Ez csak ak
kor lehet, ha tisztázzuk a mAgunk lelkiismerete 
e lött, hogy mi az életünk, és bogy abból nem az 
egészet, hane!" csak az Istennek tetszőt akarjuk 
megtartani. Atadjuk magunkat lsten igazságos 
ítéletének, aki megtartja bel6le az arra érdemesít.-
hetőt. Arra, hogy Jézus, a feltámadott Jézus földi 
utóélete legyen. 

• 
Amen 

Nyitrai uv~nt~ 
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Istentől áldott Húsvétot kívánunk olvasóinknak 

Peter Niederstein 
Az 197().cs években az lARF egyik vczct6ségi tagja 

volt a svájci Tamin'lban m(ik(ld6 Peter NiedclSlcin lelkész. 
Ebben 8 miOO$égében szoros kapcsolatban volt cgyhá-

7.unk veut6ségévcl, járt Budapesten is és együtt voltunk 
Kolozsvárott és Erdélyben KovAcs Lajos piispöki beiktalá
sán, valamin! több TARF kongresszuson. 

A közelmúlihan a zürichi Beminger kiadón.61 megjelent 
Peter Nicderslcin "CHRISTEN AM RUNDEN TlSCH" 
(KcICSzt(!nyck a kerckasztalnáJ) dmú könyve, amelyb61 
egy tiszteletpéldányt kapott f6gondnokunk "Für die Freu
dinoen und Freunde der Unitarischen Kirche Ungarns 
hcrzlich" (Szfvélyes Odvözleltel a Magyarországi Unitári
us Egyház barAlainak) bcjcgyzé.ssel. A 211 oldalas könyv 
változatos fejc7.clckbcn foglalkozik sok időszerű kérdés
sel, f6lcg az ökumené jelenlegi állásával és a katolikusok
kal va16 jObh megértéssel. 

Örvendetcs. hogya 8. fejezetben (a Gedanken-Fragen
Bckennen 7.UT Ökumene ::: Gondolatok- Kérdések-Felis
merések al'. Ökumenér61 címmel) megemlékezik a romá
niai és magyarors7.ági unitáriusokról olyan fonnén, hogy 
Servet egyik örökösének tekinti 6kct, akik csak azért nem 
tagjai az Ökumenikus Tanácsnak, mert nem [nák alá az 
alapokmány egyik tételét; a Tanács azoknak az egyházak
nak az együttesc. amelyek Jézust is tennek és üdvözít6nek 
ismerik el. 

Ezért sokan nem aka~ák az unitáriusokat kereszténynek 
tekinteni, viS7..onl mások - köztük Niederstein - jó keresz· 
tényeknek ta rtja /'iket és megkérdőjelezi a kirekesztő szán
dékol. 

A könyvhö7. a katol ikus Kurt Koch frt hosszabb utószót, 
amelyre Niederstein rövid válaszlevclet közöl és ebben ja· 
vasolja, hogy a minél nagyobb összhang kedvéért a kerek
asztalt b6vílSék ki a keresztény (a S7.6 kiemelve) unitáriu· 
sokkal, akik ugyan nem ismerik el Jézus isten voltát bioló
giai értclemhen, de szimbolikusan lsten fiának tartják. 

Hartók Béla 

Jakab Mária: 
Pannónia kertje 

Megosztott kertünkben bolyongva 
kerülj el, idegen. Tiszteld 
holt avaron zörg6 lépteim 

ne állj utamba 
lásd, nem bántalak 
6seim porladó csontjai felett 

tiszta igéimet 
ne mondd majmolva utánam 
ne üsd arcul 
szépségemet. 
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Növényeim közt ne keresgélj . 
Részed megkapod 
többet is 
- hisz nem ültettél _ 
a javát. 

De ne keresztezd pillantásaim 
mik égre, csikóra 
fatornyomra vesznek 

s nem akarnak 
látni téged. 

Tudom, hogy itt vagy 
s rólad 
nem feledkezem 

különben 
villám sújtana 
folyó elvinne 
befonna 

indáival e fold 
melynek természetét 
nem ismered. 

Protestáns Szemle 
Az 1889-ben alapított Protestáns Szemlét hosszú 

szünet után a Magyar Protestáns Közmúvelódési 
Egyesuletnek sikerült feltámasztania, és folyó évi 
elsó számát 83 oldal terjedelemben kiadnia. 

A Szemle az új szemlélet szellemében igyekszik 
a régi hagyományokra támaszkodni, és nem kizá
rólag egyházi vagy vallásos jellegű irodalmat nyúj
tani, hanem az ökumené alapján is közér
deklódésre számító cikkeket közölni. 

Kedvező, hogy a "protestáns" fogalomba - sok 
hozzá nem ért6 megnyilatkozás helyett - az unitá
rius közösséget is belefoglalja (ez egyébként a szá· 
zad eleji számokban is megvolt), a televízióban és 
az újságokban is megjelent ez a beaoroljis, és ezt 
támasztja alá, hogy a szerkesztóbizottságban 
Szent-Iványi Ilona is helyet foglal. 

A főszerkesztő Szegedy-Maszák Mihály, akinek 
munkatársaival együtt sok sikert Jdvánunk. 

Javasolom, hogy minél többen fizessenek e ló a 
Szemlére évi 420 forintért az OTP ev. Deák Ferenc 
u . 5-7. fiók) 218-98055, 508-013228-4. jelz6szám
ra hivatkozva. 

Bartók Béla 
fógondnok 



" KINEK MONDANAK ENGEM AZ EMBEREK?" 
Hogyan látjuk ma Jézust? 

I. rész 

• 
Dr. Szabó Arpád: 

Jézus b mi . Mi kÖ7.!lnk van egymAshoz, II mIIi kor emberének 
a7. altkori kor embertvcI. Nem a múlté-c miir Jézu!;, aki $Cmmi
k~ppcn ncm lIIIál beh:: korunkba, sOt akinek lényege korunk lé
nyegé~1 egyenesen ellentétben áll. Talán 8ÚJ1, rTKrt korunkat 
meghaladja! ahclycn, hogy azt mondjuk: immir ncm érIjOk öt, 
inUbb azt kcllellC mmdanunk: még ncm érijOk őt? Ezután kell 
jOnnie a kornak.. a jövőnek, amely kc:-mi ó\ keresni, megérteni és 
mcgval6sítllni élctchcn. 

Hadd induljunk s7'7..a1 a felismeréssel, hogy mi még Jézusig 
scm érkezt(lnk cl. 1'17. emberek még e8Yfil la l~n nem lllllák meg, 
hogy ki Jézus, mivel még ncm élték meg ÓL. Talán mert egészen 
kOlönlegcs. rcjlélyOi é!; titokteljes? Lehetséges. Dc inkább 87.c:rt, 
mcn nagyon cgy!rn:ru és világos. A7.ért nem látták ót, mert ndcik 
a legk<'m:lcbhick VIInnak II legtávolabb s bete1ik rajtuk 8 példabc
S'1'id: Az embereket bántja, hogy az iga7Ság olyan egyszeru. 

Úgy gondolIfik. he>gy Jézus vallisalapílÓ, aki valami új isten
hitet akart ho7.ni, vagy azt vélték, hogy erkölcs-tanító, aki új er
köl~ s;éset akart adni. Jézus azonban nem vallásalapító és nem 
erkölcs·tanilll. 'nk~hb ellenkezője az i&37': a vallbt mellózte és a 
morill ellÖrI'lte. Annak II fonákságnak akart véseI vetni, amelyet 

-eddis minden vallás ~po1t, annak tudniillik, hogya v811ásnak az 
ember 8 masa sajfilsAsos élete mellett egy kOlOn kö rt biztosilSOn, 
hoSY bizony~ rés7~ az élete egy dmabja feleli lsten legyen az úr. 
Ebból villek neki ~ldozatul, ezt teljesen számara tartotll'tk fenn. 
I\:L. élet mAs k(;rcihcn 37.onban minden istcnhivó a saját ura ma
radI. ts ahol 8 VAllás az esész embert akarta igénybe venni, 011 

feladták a világIlAn való életet , és elidegenedtek a legmélyebb és 
lesvtgs6 I'CndcllCt6;tól: embernek [enni . 

l Iolott maga 87. clet - vallás. Sál, még inkilbb: a vallás hel )'Ctt 
- élet. [Iogy éljuk az életet , amelyet lsten adott nekiink, és embe
rek legyOnk, ~mmi egycb, mint emberek, mesterkéltség nélkul, 
ö:s:r.intén l:s nyiltan. 

JézU'! magát ~em])crfianak~ nevezte. l i::h.át vihígo:san és egy
Si'.crÍlCn 372al a yllval, ami az ó nyelvén semmi mást ncm jelent, 
mint "ember". IJgy hiszem, hogy mi sem nevezhetjilk másként, 
mint ahogy Ó magát neve-..-le: Jézus az emberfia, a:.: ember. És ez-
7.c1 róla a legmagll.'la.bbat , és legmélyebbet mondjuk. amit csak 
egyáltalán képc!lCk vagyunk mondani. Dc Mt e:.: lenne az a bűvös 
!Yh, amely A7. Ó S7cmélyének ti tkát megfejti? Ili=n ezt ó maga 
sokszor mond ta . Igen. csakhogy ritkAn igy általánosságban és 
minden mel1ékgnndnllll nélkül. Sót, majdnem mindig ellentétben 
3:': istenség gondolatával, vagy a:aal kapcsolatban. Az egyik ol
dalon az emocI'Cknck nem voll elég. hogy Jézus ember legyen; a 
másikon meg le akartlÍk hÚ7Jli a többiek sorába: pomlán csak cm.... 

Mi pedig azt mondjuk: Jézus az ember. É" C'J'.7.C1 ncm akarunk 
scmmit levonni ~mayiségének éttékéból, illetve mélt6ság~b61. 
Csakhogy ezt nem S7..11bad hittani formul~n8k venni, mert neki 
miooen forrnul8 Íln . lIa aztrt mi embemek neva..zQk, e:.: egysze
racn Qi.flk kísérl et arr.l, hogy sz6ba foglaljuk azt, amit legjobban 
csak megélni lehet. Mi ig:u.ában megv!ll6sitsmi, helyesebben [ s

ten ~'1lI1 magunkb;l.n megélni S7.cretnéflk ót, _ és nem rormulilk.ba 
k.ényS7.c ríteni. P..(b-I vlln nekIInk ma ~1Ik.ségllnk Jtzusr.a . Érrcn 
rtekünk, modem emhcn:krtek, akik vágyakro.unk HITlI. hogy való
ban emberek legyIInk. 

l ia valami t tudunk Jb.ustól, 117J bi7JO\IIn tudjuk, hogy isrrn.:rlC 
1\7. embereket, b< R7. embcr bclsö lényél. Ö valóban tudta, hogy 
mi van az cmhcrhcn. Ebből pedig rrulgJÍr61 köve tkc;,>;k, hogy Jé-

:.:us célj'ra né:tVe nem vol t elégségal ez. a mit a nevelés és taro
tás, az. erkölcsi oIttatM bo felvilága;ítás adh~t. Mindezzel csupán 
a felületen maradt volne . Itt csalt valami gyökeres megoldás !IC

githcteu: vissza kellett _v~tro az e~bcrl Onmagihoz. éspedig II 

legmélycbbrc, léte fa , sá, g . ..szükség nektek 6ijá!Q:ijletnctek" _ 
így s:r.6It János ev. ~nl NikodémUS2hoz.. 

Az embemek vissu kellett, és ismételten mindig vissza kell 
mennie a mtly csendességbe és a C'SCndes m~lységbe le, mint II 

magzalllak, mely az anyai sdv alatt pihen, hol az ~l et fogamzott 
és fejlódik, anélkm, hogy maga bármivel hor.L.áj~u1na; hol tc. 
remtő erők dolgoznak rajta. Neki csak C'SCndben kell maradnia, 
hogy azoknak munkája végbemenjen rajta . Szilkség, hogy az 
e mber úijils:.:ülcssék, életének ösforrásából, I ste n ből. Miskmön. 
ben nem lehetne ember. Ebbé! a mélységból és 6sf0m\sb61 élt 
maga Jézus is. Ez a végsó alapja ember lét~nek . Igy IClI ó nem 
emberfeletti ember és nem átlag ember, hanem - az ember. & 
honátehetjilk az ősi tcrcmtés-elbeSÚ'lés S7.Crinl: igy lett lsten 
képmislivi. 

Minden emberélettcl, tehát a szó legmagasabb, mondha tjuk 
jtzusi értclrntben ViSS7..atéTés vagy odahajlas az tlet alapjához, 
Istenhez. E7in érthelÓ, hogy Jé:t:U$ embersége miér! olyan egy
S7-trU: a mélységből tör fel, ahol minden olyan világos és tiSl.:ta, 
képmása annak, akit ő Atyjának nevezett. Amikor Oli találta ma
gát al Atya végtelen szeretetében, belsö élete újjászille teu. Iknne 
megllIláita a legvégs5t, amihez az ember elju that, és az egyetl ent , 
amiból élhet: a bizalom és tisztelet ér.::6séI. Jézus egycdIlI Isten
ben bízon és a legmélyebb tisztelettel hajolt meg ctőtte. Dc é p
pen ebból eredően bízott az emberben s a legmélyebb tiszteletlel 
viseltetett iránta. 

soha scm ismert más éleleszközI és más I!lelfeltélelekel. Ó 
már e!ÓI'C és egyedul ebból az alapból élt. Mn nál. a bi12lom és 
tisztelet egl!szcn mas, mint amit mi értOnk e Cogalmakon. A kII· 
IOnbség nem pusztán mennyiségi és foltm-..ati, minth..il neki solt és 
nagy bizalma és tisv.e!ete lelt volna, naOnk pedig kevés 61 kicsi. 
Nem na la mindketlÓ másnemú volt. Más már eredetüket leltint-• • 
vc, tudniillik ezek neki adattak. Mivel ó semm,t.sem akart maga 
csinálni, és egészen aUldla magá t II legfelsőbb vi lágakarJtnak, 
akit i'i jóságnak és szeI'Ctetnek tapasztalt meg. az~ rt benne csen· 
des odaadásban és fogan tató fellárulásban - jóllehet e~ben he· 
ves fájdalmak közöt t _ fogamzu.t és szll!etett meg az uJ embct· 
lény, aki csupa bizalom és ti ..... telet voJt. 

Ennek a szarma:risAAk megfelelócn teljesen egynek tudta ma
ga t az Atyival, és men magát tőle teljesen filggooek ~rezte, Islen 
iránti tiSltelete nem IeheteIt más, mint fel tétlen hozzAJárulis lsten 
világkormányúsiihoz és ~téséhcz. Innen f~t ~gatanisá • 
nak és cselekedetének jel lege. Nem lehe~ ezt ma~~nt es talál~ 
ban jellemezni, mint ahogyan a negyed,k evangeli sta ~dalJa 
vele magával: "Az én eledelem az, hogy annak aka rHI.J6t ~Ie. 
kedjem, oki elkllldOll engem, ts az i'i dolgát elvége17-cm (Jn. 
4,34). 1\73,81 a nagy mindenhat~ggal $7.cmbcn, amely e8,yben 
iSll:.:s:ig ái ,ióstig, Jézl.ls benső .mag3 ta ~tÁSB ne m le~ te lt mlls. A 
bizalom él! lÍlU.tc!et II legembenbb, am, CIIII k lehel$Cgd. 

Dc nem [ehetel! mb a7. emberekkel szembeni bizalrrull:s t!$l' 
tele le scm. Nem lehetett gépies eszk67~ a~cJy ~llIk l:s rajtuk 
akar valami lyen cilt elérni. Hanem II SI.:Ó ,ga:!: enelmébcn VClt 
val1:$_ magatartú: 117. ember lényeg~vel val6 leg~ r0-

konsag ~r/-cte és tudata. Csak aki így k&-.clít al. embertle~~ Juthat 
valÓbBn klV.c1 ho;l,7A. men egycdil1 csak 117. halOllult be .bba a 
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mél)'5égbc, ~hol lI mfosik rtszér61 is bizalmat & tiszteletet éb
reszt. Csak ;gy fedezi fel to, Eni mindkenó a kölcsönös belsó 
~.ctarloZll!lI ál ~erclCtCI. 

Igy (j;rta [<:1 J4!7.U~ l17.0kat a belsiS é(etrel~teJekel. amelyek mel
leli cmbw:k ICM:1Qnk 61 emberekként élhetOnk. 

Dc V.jllll mcgismcrhcljOk-e 6t. meri ip:6 a1ak~t hiába keres
suk a yj'~gUltténdemben, vagy az emberiség mGvel6-
déstÖ<1énc:tébcn. I/!t'<71IilLliJc ugyan az Ó DCvtt, dc: rendszerint 
visszaéltek vele. 

Nem mal9d mb Y~lRS7.tásunk. mint visszamenni abba II korba, 
amelyben éli, és on keresni mcg őt. Dc: akkor újabb kérdés merlil 
fel: Hova kell mcnnilnk, hogy életét a maga eredetiségében és 
valódgában l:lth~S1<uk? UiS7.Cn úgy is csak mbok szemeivel lát
hatjuk. 117.0knak II ~,emcivcl, akik az ó képét nekOnk mcgraj7.0l. 
ták. &, nCm olyannalc lálta-c mindenikOk, amilyennek látni ki
vánta? Akkor i!', amikor az emberekhez személyesen köze] volt, 
nem volt-c élete mcg nem érten, magflnyos élet, - közlOk élve, 
reájuk nC:7.YC is idegen? 

Kezünkben van a7. Ő személyének raju, amil IlInitvlinyai ad
lak, de a;ak úgy. aminl Ól felfogták és meg\apa~talták. Ennél
fogva az ó leirlisuk nem egyS7.eru életrajz, hanem egyszersmind 
~evangé l ium", de nem maglil61 értelódócn az az e\lllngélium, 
amelyel Jézus hirdele tt , hanem az ó evangéliumuk Krimusrol, a 
Mcssilissá leli Jb.u.'II'61 , minI a villig SZlÍmlirn adolt ödvilzenelról. 

A tanítványok gyölekezele a;ak úgy voll képes személyében 
megérteni Ól, hogy helyet jelöli ki neki a sajál vallásos gondolal
világában: Izriel nnvligának és jövendó reményeinek körében. 
A:I. ösgymeka.d teMI úgy hirdeue ól, mint Mcssifu;t, =, mini 
a profétai jövendN~k belöllÓjét, minI megval6sílójál ~knak a 
lerveknek, melyeket ISlen az ő népével ~emben táplál l. Es amit 
a7. alyaknak az Óle!ltamenlumban lerektelell hitén lúl - lsten 
nagy hallgatA...ának idején, amikor a proféták és velOk lsten étő 
bcS7.éde elnémultak - a .zsidó váradalom új reménystgekénl az 
utolsó idóm és a vilfig végére nézve il2Ó keleti színekkel meg-

, 
BERCIBACSI 

Damokos Alhen atyánkfia, a mi Berci bácsink már 92. 
évében jár. Korál messze meghazudlol6 frissességgel vesz 
részt istentiszteleteinken, egyhAzi éleliinkbcn. 

Berci bácsi S7.entgericei szArmazású, A1s6tömösön szo.
letelT, apai igon unitárius családban. A:t. I. Világháború 
alatt ketiilt Budapestre, l7..6ta ill él. 1922 óta aktrv termé
S"".f.tljá:r6. Berci bácsi még a téli hétvégeken is járja a PilisI, 
a Má:trál. Egy leánya, 3 fiú unokája és lb:. dédunokája van. 

1932-ben költö7.ou Pestszenllt"lrinere, réSZI veli a 16rinci 
lemplomépltéshcn Pelh6 István melleu. 

Még nagyon nossz6. életel és jó egészstgel kívánunk 
Berci bácsinak! 

4 uNnJl.Rlus ~: f.Io:,r 
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rajzolt - az elsl'.i gyllleke:zet felfogflsiÍban J~ volt az akiben a 
szenl vigyakwAs képei betdjC$Cdlek, és • IÓYfirgou u~$Ó idő 
maga vitligklltaszlfÓfájival érvénycs!llni ka..deu. I 

Szemtlyét 81'2dagon felékesítelltk apokaliptik~ színekkel s 
így elvesztette h~gét és ercdeti5l:gét. Ilyen alakban vonult ~ 
g/'lrOg-r6nuli vilAgba. ~ iti ismét IOvibb folyt szemétyének ala~ 
ltítlisa, Cij eszk(ql\kke\ és fogalmakkal, Cigy hogy a teoI6gia, az 
Istenn".il sWIó tanítú nem$Oldira krisUológiivi, Krisztusn)! szól6 
tanÍlá""á lett, és az is maradt a kercsz.tény egyhbhan. 

Minket axonban m05l kevésbé érdeket, hogy mitmondou.Jé. 
:tusrot egyik vagy mhik nagy teol6gus és Z!linat men hilQnkre 
d~ méginkíibb. életílnkre ~e egyc:clQ1 csak an~ értéke. hogy 
m, hogyan lálJuk & és mil .telenl számunkra. A mai goodollt0d6 
em~~k ke.ll legyen annyi bilOrsága, hogy az egész folyamatot 
mel1o:uu tudja, S kOzvetlenöl az ő egysmru és ti!!:tlll személye elé 
lépjen. 

6t megismerni m.b forr:isok leMI nem állnak rendelke?é$Onk. 
re, minI az evangéliumok; Mepoktuk, hogy ezekben egyfajlll 
J~us-életmjwt lássunk. Am aki ana villalkozik, hogy például 
Mirk evangéliumát legalább egy!W:f végigolvassa, csodálkozva 
fogja ésuevenni, hogy egy ilyen Jtzus-élelrajhoz &Qkséges 
anyag egyszeruen hiánf7jk. Amit ott találunk, axok csupán töre. 
dékek, emlékirati felje~h;ek Jézus éleléMI, rendszcrtelenOl 
egymlis mellé helyezve. És ahol úgy látszik, mintha időrendi 
ÖSsufOggés volna, már az ilyen kifejC7..ésck, mint: "és jötlek ... és 
hozának oda gyermekeket. .. valának pedig az úlon .. ." stb. elárul. 
jlik, hogy a val6s!igban az oknyomozó történeti e· :zefilggés hi. 
ányzik. 

Amil az evangéliumok rola megőriZlek, biraak egyedi és 
ÖSS7.efaggés nélkOli elbeszélések, mégis mindenikOkbcn ugyanaz 
a jcllemrajz. Csak töredékes !lZ8vak és hasonlalok, de mindig 
ugyanaz. a S"tdlem. Tehát a hagyomány töredékes ugyan, de egy 
egész, egységes élet töredéke. fzért alig van minket kmeJebblÖl 
érinIÓ kérdés; mi volt Jézus önmagában, hogy e:z:állal alakja meg
maradjon számunkra a maga timaságiban és egyszerűségében. 

World Summit 
of Unitarian Leaders 

Unitárius Egyházvezet6k Csúcstalálkozója 

Egyházunkat nagy megtiszteltetés trte, amikor dr. Willi· 
am Schulz, az. amerikai unitárius egyház elnöke úgy dön· 
tött, hogy 1992. március 19-22. között Budapesten rende
zik meg az Unitárius Csúcstalálko7.6t. 

Ezen a rendezvényen részt vettek erdélyi tc,stvéregyhá
zunkból dr. Kovács Lajos püspök, dr. Szabó Arpád teoló
giai rektor, dr. Erd6 J/inos f6jegyz6j emellett a világ szá· 
mos országaiban lal/ilható unilárius testvérek képviseltet. 
ték magukat Indiát61 Nigériáig, Kanadától CsehSzlovákiá· 
ig 22 egyházi vezet6. 

A tanácskozások a Nagy Ignác ulcai püspöki Irodánk
ban voltak. 

A meghívottakat Bartók Béla f6gondnok és Bencze 
Márton püspökhelyeucs köszöntötTék. A tanácskozás meg
hfvotT magyar résztvev6je Orbókné Szent-Iványi Ilona lel· 
kész volt. 

Március 22-tn ünnepi istentiszteletet tartottak, melyen 
kalföldi test~reink szolgáltak, az Onne,,"gel egyházi fo
gadás zárta. 

Korai lapzártánk miall az eseményr61 D6vebbcn kővel· 
kez6 számunkban fogunk beszámolni. 

WELCOME TO AU. THE PARTICIPANTS 
OF THE UNITARIAN WORLD SUMMIT! 
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Emlékezünk ... 
A XVI. S7».adi erdélyi Uniulrius Egy

hb id6rcndbetl harmadik pibp6'iét mUI
~Iom be. e ti!l7.lo;(;gI'C ylilU?lásl!npk négy

!I1ár.ldik tvrm/ul6jB alkalmával. 

a mindennapi élet tll1I8dalmi ts erkOleai 
kcrdbcit tárgyalja. Db.si Lajos I hcszé
dek k""abcli lilIIpotokra val6 vonatkoaa
Wait emeli ki . BorOII György a bnnéde-

nyomtatásban val6 megjelenb bi7.Onyta
lansliglt6l tes:z: említlst. 

Enyedi GyorwtJel amnylpg gazdag 
irodalom roglAlkozik. BAr az 1900-as 
években érdcmhetilcg csupán hAram uni
tárius lró, Bomo; György. Gál Kelemen és 
J,órinczi Mih~ly foglalkozik életével, dc 
IRS8-tól nApjIIinkig II magyar iroda
IcmIOr~nég.ck ötven róla szóló vagy vele 
roglalkozó puhlikAci6val gyarap{tjli!c II rd 
vonatkozó ilU'I'ItfClctct. 

ket _ mondan ival6juko n túl - tiszta sli1u· 
suk ts kOltői emelkc:d .. uségOk miatt ítéli 
értékesnek. BeS7Meiben többször kikel I 
világi ha!lZd'nért hi tüket vfiltO'l.tat6 íliUl'8k 
ellen. Lórinc7.i Mihfily iTjI, hogy Enyedi 
egyházi hc.'lZ6dei öt kéziralOS kötetben 
maradnak fen n. Ezekb61 négy Erdélyben, 
egy kötet pedig SáL'OflpataKon találhal6. 

Lórinczi M ihiily (Unitárius élei 1955. 
I. $Z.) alJ ídll. hogy Enyedi szjrm

násÚj 

t.~ ifjOsfigAt R7.érl borit ja horni!y. mert 
en:kr61 nem marAdt fönn egykorú röljcgy-
7.és. A Palla.~ Nagy Lexikon (1904) Enye
di !IZlIlclé.'Ii hely tOl Nagyenyedet, idó
pontjiul ISSS-öI. jelNi mcg. Gi, Kelemen 
C1J j6vllhagyÓlln fölcmilti, hogy úgy II 
helység mcgnevob;c, mint a SlOletési da
tum U7.onitól cred. 

Dé7si lajos (XVI. sW'.adbcli magyar 
k/'lllók mIlvci 1%6-1577) ffillételezi , 
hogy Enyedi Knlrt1.'I\t~ron tanul . E föltéte
lezése arra ~1~rro,Nlilt, hogy kOlföldi to· 
y~bbtanuJásA a kolon;yári Tanács 260 fo· 
rint05 a nyagi támogatésával indu1. 

K01Rlldi tanulm~nyútj'r6I, melyre 
1571-ben, 16 év~ kOJÍlban kerOl sor, töb
ben tudósítanak. f7.ck egybehangzóan ar
ról szólnak, hogy má~fél évet tanul Genf
btn & ugyanannyit PaduaOOn. Genfben 
Ré73 Theodor tanítványai közé tartozik. 
Dé2si úgy tudja , hogy tanul FrancillOr· 
S7.ágban is, de nem mondja meg, hogy mi
kor ts melyik VlIrooban. 

Enyedi klllf(,ldi tanulmányút ja után öt 
évig a kol07.wÍlri unit!r.rius iskola igazga ' 
tója, 19a1:gatt'li &; tan~ri múködésére vo
n~tk(.TLÓan I JlI'inC'l'.i Mih:ily azt írja, hogy 
elóad!r.!I3it olyan KI.inten tartja , hogy - ké
sóbbi ellenfele, S7J \vl\si János szerint - a 
klllratdi tan/írok is pétdét vi!'hetnck rola. 

Enyedi György .... t 1 592·btn az UnilÍlri · 
UlI (ekkor még "Egystghlv6") Egyhi:t.: 
l'?s(lÖ~évé valll.~/,tjak , Püspöki tevékeny· 
segét .lIetően nem !!Ok följegyzéssel . tal61-
k07.unk, li lit C87.tendcig tartó pOspöksége 
alatt minden évhcn 7.s1RalOt h(v egybe. 
t'lCket a fe)edclem korlátoz6 rendelkezése 
kflvetkC"'/léhen csak Tordan b Kolozsv!!
ron tarthatják. A mnatok - hltllb Elek 
!I'I. .. rint ( .. Eny .. di György élele." K .. r. 
M~gY. IS?O) - lI7. e&>'hflzi fegyel em meg· 
S'/jlil rdi\ÍlsÍlra tllfekoonek. 

Ugy.an~k J~ltIIb l'kkl!l!l olyashatjuk. 
hl'Sr I-.nyOO1, mmt pAp, t:SlIk a magyar ek· 
lé'/./óIétlW'.oIgalja. A a:fW.oknak nem pari", 
I latalmas egyhbi ~imok . Boror> Györ!;)'
~l ol~ ... "Suk ("Fnyc.di György". Unitárius 

1w.l:k: 19\0. 1-4. !I:I'~), hogy I -u.ótst.i:
ken ntbn. vagy egy~l\atán nem foglalkn· 
Ilk ungm~t,k", ki:."":""kkel Ik.....,,:,,kihcn 

Jakab Elek emlftést ttU Enyc:di halotti 
beszMeiról. ArTóI a I!I!gy fllzetnyi gyGjle
ményról , amely szbhúsz templomi beszé
det ilO tartalma'l- Ezek - íTja Jabb Elek -
a görög és zsidó nyelvismeretéról, a 
Szentírás és al: egyhfiulyfik írásaiban val6 
clmélyOltséról tanúskodnak. KlaniC'l'.ay 
Tibor ("A magyar irodalom JOrténete 
1600-ig") sajnálatOlInak mondja, hogy 
Enyedi bes:zMei kéziflItben maflldtak. 
Ez..k tartalmilag v!illo1.atosabbak, mint 
mú felekc:utű tflrsainak pt'édikáci6i . 
Dcnnük gyaknn hivatkozik a pogfiny böl· 
esekre, s esztéliltlli megformilásuk is mi
sokénál tOretlenebb. 

Az Unitfl riU3 J,;..öztudatoon úgy él, hogy 
Enyedi a Dávid "Fercnc:et kÖYeL6 korszak 
legtermékenyebb és leghatflsosabb egyhfi
zirodalmlin, akinek munkái mcsS"'enteoo
leg meghatárcwjk az unitflrius teol6gia 

ir:'nyát. 

Enyedi els6 egyhizirodalmi jellegű 
munkája a pOspOkségben elődje, Hunyadi 
D .. mcter fölÖlt 1592. július 6-fin elhang· 
zott halotti bes7.éd ("Oratio funebris") . 

Jakab Eleknek enől ahalont beszédTÓl 
Kénosi ~r János följegyzése alapján 
van tudomása. Amint a halotti beszMdel 
kapcsolaiban megjegyz.i, annak 1890·ben 
mIir egyetlen példánya sem ismert. 

Enyedinek az 1592. éyból - Dé:zsi la
jos és KJanic'lay TIbor jóvoltib61 - még 
egy munkája ismeretes, a nlle1iodor06" eí· 
mű görög ny .. l."ú ItIIlandregény latin for
dítása. Dtzsi úgy tudja, hogy Enyedi Mt· 
hori 7.sigmond r .. jedclemn .. k 8jénloll8 e 
munkfljit. A ro~ilás K .. nyeres Agncs sz.c. 
rint ("Magyar Eletflljzi le ~ ikon ." 1967) 
kéziratban maflldt. 

A következő évból - 1593·ból - ismert 
Enyedi IOnilb61 a nal6sli Cserényi MihfiJy 
"Szent és m .. goozthatatlan hlIromsligról" 
Irt könyvének cáfolata, aml:ly .,. mint Ja
kab Elek iTja - öt feja.etben 49 lI11ílást 
targyal. E eáfolatr6l, melynek latin címe 
"Responsio ad Miehc1is Chierényi de na
lásfalvl! assertiones liChulastia.s de Silnc-
tilSima ct individua trin itae" - tud Zová· 
nyi J .. nö is (.,A magyarolSdgi prOldtan
ti'l.nlUll 1565-16OO-ig." 1977). D&l.Si (Igy 
tudja. hogy" ejfolő irnt ncm maradt az 
utbkllrr .. , Jakah Elek 3'1, IrÍlSmO ké'lJratban 
valú rönnmarOOá~fbl , I i;rin~ pedig a 

1594-böl Enyc:di két munkája ismere
tes. Az augUR.tu5 4-ról kcItcult Crakcr 
Daniel bcs:ztercci viTOSi jegydi~ írt le
vele", amely a me~rtó éli yégtelen vaIIbi 
tOrelmet tanÚlÍtó plls:pOk lelkébe: enged 
bepi llantást. E levél megtalfilhat6 a volt 
bccr.teroei evang~likU!l gimnhium 1862. 
évi ,,&tesílÓ"-jének 45. oldal'" . 

A mhik,! ez évb6t ismert Enyedi mun
ka egy "tltekc7.és", amely a korabeli 
problémák hú tOkOrképc:. Ez értekezéabm 
Enyl:4i S:tilvfisj nnOllnak felel meg az 
unitarizmU$l " túhcgyrc szedő" s:z:c:mélycs
ked6 írásáfll . . Lórinczi MihiJy említi fOl, 
hogy a polbn.a anyaga mindmáig kiadat
lan. 

1596-b61 egy töredékes. latin nyelYű 
munltll ismert EnyedilÓl. Ez SocinU!l Fa· 
ustushoz irt "Scriptum de invoc:ando aut 
non invOCBndo in ptocibuS Christo" né
ven ismert levél. Jakab Elek ezt a nyom· 
tatfisban soha sehol meg nem jelenő leve
let n .. m tekinti önálló munkának. Benne 
Enyedi ke116 óvalo5sággal és körilltekin· 
tésscl fejti ki a közte és Dávid FeRlnc ta· 
nítása közötti klllOnbOd'stgel. 

Enyedi leológiai ffimGve az 1598-ban 
kiadásra kerülő "Explicationes Locorum 
Veteris el No."i Tcstamenti ex quibus tri· 
nitatcs stabiliri solet" címú latin nyelvCIl 
írott könyve, melynek ismertetésével és 
méltatfi!ával irudalomtOrténészcink meg
lepően szép számmal foglalkoznak . 

A munkAt Jakab Elek ("Kolozsvár tÖl" 
tmete". 1888.557. old.) a kolozsvfiri saj 
tó, _ Rupp Kornél ("Thnulm/ínyok a XVL 
mud val1isirodalmllb6l" 1898) egyene· 
sen a Heltai- ftle nyomda tennék~nek 
mondja, amelynek akkori tulajdonosa ifj. 
Heltai Gfispk Fitz Józscf ("A magyaror
wgi nyomdászat, kOnyvkiadú és kOnyv· 
kereskedelem története" 1967. Il. k. 186. 
old.) szerint II !Wnyy közel 500 laPJIyi ter· 
jedelemmel hagyja el a .sajtÓ!. Nyom· 
dbz.a Makai NyiTÓ J6n05. 1?:Ibben fölem
litik, hogy mint tiltott könyvel, BlIthori 
Zsigmond rendeletére nagyobb részben 
elégetik. Napjainkban C&lk 15 fennmara
dó példányll ismeretCS. A kOnyv másod
szor 1619-ben, illetve 1620-ban jelenik 
meg. E munkAt, amely lénye~ben a 
szenthiromság (ljtCSlamentumi helyeinek 
cá.folata, K1anicuy a% erd~lyi unitárius 
irodalom legnagyobb hatásu könyvei 11.0-
u sorolja, amelynek 1684-ben Hollandi'· 
ban latin ny .. lyen való megjelentctése te· 
szi lehe~, hogy hoZ7.áfcrhclŐVé v'ljon 
a fOlvilágosodlls nyugati últOroi sdmllm 
is. A munlul - ITja Klaniczay - szigorúan 
tudományOS jellegű. Úgys:t51vin 8'l addio 
gi tdjcs prol<:st!ins teológiai irodalom is
mer<:lcbcn roglalja r 'e azokat alt &Ve· 
ket. am .. lyck a hagyoményos értdme7A
sek cUolisára al lullmasak. USrinaJ 11.1/1" 
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ja, hogy ez a munka II híd, amel)' David Barta - KlaniC7,11)' ("A mag)'ar iroda· 
uniUlri7muDbóI á!veUt a XVII. S7.ázad lom tOrttnelC 8 felvi hlgoo;odásig". 1950) 
uniUlrizmus:\oo. munklija II korabeli mag)'ar irod~lomról 

Jakab Elek töbh!;7.ör emlÍlell munklij6- 117.! íJja, hogy IS70 után S7.épimdalmunkra 
ban megemlíti, hogy Enyedi könyvével a nagyobb arányú kibonUlkorils jellemző, 
kapcsolatban egé..'l7. irodalom keletkezik, s a SI'.h.ad utolsó évti7.edei 8 világi epika 
melyre a kritib mclJclI II megrovAs, 8.kár. megerós&lését eredményezi. Az emlitett 
h07ut1i5 ts 8 gúny jc:llcmUi. A kOlmldl cá· i<Üsz1t,kban II sU'pirodalom fejlödését jc-
f("!lók közOl Jakah a legtudományosabb lenlÓ5 mértékben segíti az újratbrcdó bu· 
bín\16ul Martin Jakab Wilrtc:nberg·i kalo- manista sullcm. íróink olasz humanisták 
likus fr6-lIIn:1rt mondja, aki II "IUrom ls- múveit dolgozúk át, de I\3gy számmal 
tenr'61" címu könyvével sietl!nyedi cáfo- fordulnak az antik mondavilág felé is. A 
IMAra. A wa; e;ífolók élén Milolai Nyi· népi reform§ciÓ5 mozgalom eredménye, 
I R.~ Istvlin, a Ti:v.ín inneni reformátusok 1I0gy llirgyukat magyarul dolgozzlik föl, 
pílspÖke áll. De a bírálók sorliban 011 van ami azt jelenti, hogy latinul nem tud6 ol· 
Szentkirlilyi Renedek, Gele; KsLOna Ist· vas6klXönségre számítanak. Ezek k~é 
vi n ts a na8JS1'.c:beni mlsz író, Pinxner tartozik Enyedi György is, kinek egyetlen 
r:ndre iB. Lórinm Milláll' Enyedi életével világi míve a "Gismunda és Giscard6 his-
foglalkom tanulmánya le&Ogezi , hogy a toriája" . 
clfol6lt aIIk r:n)'edi lIalála után lépnek A munka Szilágyi Sándor ("Erdély iro-
fill . Igy nem vele, hanem kOnyve monda· dalomtOrténC:lIe". Budapesti Szemle 1858) 
nivalójlival vívnak elkeseredett poIémikus és To ldy Ferenc (,oA magyar költt5zet tOr. 
ha rcol. ténete" . 1867) szerint Berveldó latin $:lŐ-

A már említetteken kívOl Enyedinek vegú munkajAnak feldolgodsa . Jakab 
még hi rom olyan munkjját említ jOk ml, Sektól tudjuk, hogy e szerelmi történettel 
amely a róla szól6 irodalomból ismert.. Enyedi kiilföldi IIInulmányútja végezté-
&.c:k: ..A lengyel eldé7.siinaJc 1574-iki ka· vel, hazatérőben, Bé "sben találkozik 
tekhcziséllez írt magyarázal", melyet Lő- IS74-ben. Azt barátja, NagySlOlTlbati Ko-
rinczi apokri fnak ítél meg, - a kéziraiban márom; Ferenc kedvéért fordílja magyarra 
fÖflnmaradó ,.symboli apostolici fons ct Berveld6latin szövegéböJ. Soksvvi újbó-
origo" és a "TraCl3tU!l Thcologicus" cimú li kiadisa annak a humanista elvnek ki· 
ké7.ikönyv. dom borítása, amely a szerelem jogil és a 

Gál Kelemen Enyedi teológiai állás- hiizasság szabadságát hirdeti. Az 1964-
ponlja fc:lól S7.6lva hangsúlya:zu, hogy az ben megjelené .,Magyar irodalomtOrténet 
erdélyi unilllri7.musban Enyedi az új tudo- 1849-ig" ezl így ,5 mgczi: "Enyedi a his-
mányos irányzat megalapílója, aki az ls- torifiban kifejti a nólICk a szerelemhez va· 
tcn-esr.mét éss7.crúcn és tudományos ala. 16 jogfil, az öroklöll rang vagy vagyon 
pon tolmáe'lOlja. Sn:rinte Enyc:dinck kő· biztosilOtIlI feudális ideliJlal szemben a tu· 
S7.őnhető, hogy Dávid Ferenc CS2Jlléi nem dis és a jellem álllll szerzett erk/WC$i érte· 
mcnllnek feledésbe. lemben veu igazi nemesség gondolatát." 

Enyedi György nem csak tcol6giai író. NemeskOrty (,A magyar népnek, aki c:zt 
IMlCrt a világi irodalomhoz val6 ffizódésc olvassa". 1975) úgy ítéli meg, hogy 
is., ahol S7ÁmoI tcvo, vele foglalkozó iro- "Enyedi a historiáoon a hizassig felól 
dalom találhlIIÓ. r".7. a7.7.3l magyacizh.aIÓ, masoknál demokratikusabban nyilatkozik, 
hogy a XVI. pil7.ac1ban bontakozó világi de ha el is ismeri a szerelem jogi!, még. 
irodalom nagyohh érdektódésre IIIrt szá. sem szerepeltet annak szemléltettKre -
mot ma is, mint a7. egyllázi irodalom, vallásos felfogásának megfelel6 - tiszta 
amelynek a mindennapi élettől val6 elvo- erkölesiségú emberpárt." 
nalko:.>;tatása, jellege és lIangneme mCSS1.e I!nyediről Jakab Elek azt jegyzi föl, 

vén nem éllletetl 1...- d, ideig. 42 ~es 
kOfiban távar.ik az élólc !Orib61. Közvet. 
len ha""t bélkOszvény idé7.i d/'i. KlIM 
Uncs, ll7. akkori f6jegydi írja az 1S97. évi 
november 29-én felveti oonsiltoriár 
jegyz6ItÖflyvben, hogy "cICllCII a mi f~~ 
jllnk . koronfoja . l;Iímevcs pOspOkllnlt 
Enyedi György az Urban elallXlt". 

Ugyancsak Jakab Elek rbdn tudjult 
hogy egyháza néhai plspOkénelt két em: 
lék.et illll: egy márvány sirkOvet ~ egy 
fellratos rtztábtát. A ~ny sirkOvet 
egy hattyú és belevésett jelképek dí!l7Jtik 
Feliratát ThofIXZkai Mfité készíti el ~ 
Mfité Ta?Jfis vCsi sírk.Őbe. Ennek SZÖVege 
az alibbi: ..A tudan'~y peldaltépc, szent 
erkOlcs6k suabál)'OZl!ia és az Isten igtjé_ 
nek legnagyobb magyarázója Enyedi 
György fekszik e ltó alatt, Kolozsvár vi. 
ros első papja, egyházának feje. A mid CS 
a tcnger s a mélységes igék e jeles tanító
ja az egy Istennek voll tisztelője . E város. 
ban a gimnmumnak és KriUlus nyájai
nak kegyes és boldog vezetője két ölév. 
körOn át. Az idő az ezerötszáz és ltilenc. 
venhetedik évi futását tOltöttc be, , mi. 
után negyvenkettódilt élctévének gyá",," 
novembere mlderOl t, cs6ndes halállal 
múli ki. Híred, neved él és mindig élni 
fog, míg e föld áll és sarkai forgat ják az 
eget." 

A réz emléktábla ezt a föliratot őrzi : 
"Itt fekszik eltemetve a ludoményár6l, el · 
méletéről és kegyességéről híres férfiúnak 
Enyedi Győrgy úrnak, az egy Atya ISlCnt 
és k6zbenjátó Jézust hívó egyhbak pOs. 
pökének és KoIazsvár kerített város pIIP
jának teste, aki az iskolát hat ~en át nagy 
sikerrel igazgatta, s cItlc.or élete Ix!lkösz. 
vény áhal, kora 42. évében kiolllltOlt az 
Úr 1597. évében, november 24én du. 4 
órakor." 

Tulajdonképpen c22cl vége t is ér 
Enyedi GyOrgy pllspOk emlékének fölelc
venílése, aki kereken négyszáz évvel eze· 
lólt kerOlt egynha élé~ s példfit szolgál. 
tatott az utókor hasonló tiszWgviselóinck. 
az unitarizmus fenntartásában. 

Kelemen Miklós ill a mai emberek túlnyom6többségélÓl. hogy fizikailag gyenge, beteges ember lé-
~--~--~~~------

Kisalföld 1991. október 14. 

Filmesszé a Székelyföldről 

"A ~ép Székelyföld 37., mell' legke· 
vésbé van ismerve, melyről ö nmagunk is 
legkevesebbet tudunk. Égető szilkséggé 
vált tehi t annak felkutatirosa és ismerete"
igy fogalma7..ott 1868-ban Lengyelfalvan 
Orbdt! BD/W A .~BI.e/yJö/d előszavában . 
ll.t ~ ki13 M SI'.orgalmával és szent tő
rekvésével gyűjtIItt, majd helyezte I lIaza 
oltánlrll IÖrIcnai, néptleti, régés7.c:ti leira· 
sait ts tjjrajtilt. Tkjarla S1.ékelyföld majd 
ffLe1.e r falvlit, töhbnyire gyalogosan. Útj»; 
val6di fl\lfcdezó ulllk voltalt: várak ról. 
templomokr .. t, mli~ történet; emlélthc
lyckróL, SI.okilsokról ó írl érdcmh:gescn 
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Kincskeres6k Orbán Bolázs l1yonuibOll 

eI~r, és sok. vonalk07ában máig utol· 
jira. r"OtografÍllt is, egyik úttörőjt a tudo
mányOll oflokat szolgál6 (ényktpcz.é:snck. 

Az /'i szellemében kívánják végigjámi a 
SzékelyfOldc:t a xx. 57á7l!dvég Orblin Ba· 
lázsa i a kor teelInikai C$Zköz~eI : mag· 
n6kkal, kamerilkkal , hogy újabb lIírtldist 
kés2.ílSCnelt .rróla fotdrél, 11101 az64a nem 
scun jArlllk a lelki leltárkés2.ílés, a sr.el 
lemi felLérktpc::zé:s nemes szAndékllval. 
I!rnbereket fag811'nak, vallatnak, zsenge 
ifjait, böltl'l öregek mesélnek, fiatal nólc és 
vé~gC$ vének kacagnak. simak, klIntál· 

nalt életr61, halAltóI , ISICnrot, tcrmé
szet16l, háborús6gr6l, szcrctet16l és gyú. 
lotködésr6l . 

Egy archaikus, dc miIköd/'i viltlgr61 
gyiIjtcnek mQZgóképeket. Olyan vilAgr6I , 
amely nem az lsten háta mög/'itt van, ha· 
nem iu Eur6p6ban, egy IaIm)'újtásnyira 
tl'ilQnk. ahova mindeniInnen csak mrdutak 
vezetnek. Dolgos, $etin)' nép él Olt, &Iz. 
.=tartÓ kOzrdg. Éles eszikk, jóunok, 
tr6fára, Icleményre mindig k~lt, b(bz. 

kélt, OnérlClC:SC1t, de 8 fotfuva!kodoudgot 
nem liIrik. 
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Brassói 
unitárius ok 

A kOdpkorhlln nl1lS!lÓ Erdély jelenlÓti szász városai közé tar: 
!(I7.oU. Lakói a ! i7.enll~!cdik szhadblln, HONTERUS refomúi!ofl 
m~nkásságán~k ercdm~nyeként ~ refomúició lutheri irnny~hoz 
CSIItJakoztak. A .'I:I'»Adok során betelepQJó magyarok. elődeik. hi
tét 1I000k magukb!" létrehoztak kisebb-nagyobb gylllekC7.ctei· 
kel. 

A mlilt S7.á7.ad v~g~n , az e srkad elej~n fclgy'OlSul6 poIgiro
sodás ls váTOllill.'ICldi, a brassói magyamg létszámának a növe
kedését eredményene. Az 1777·ben leány-egyházk~gct alko
tó unitari usok .'I:I'JmAnok emelked~ JehelÓvé tette, hogy önálló 
egyházközséget ho7.rnnak l ~tfC. Az első vi lágháborút kOvető lé t· 
bi7.onytalarWig, éti egy jobb me~lhet~ reménye tovább Cokoz~ 
a faluról val6 bevándorlist S mJvel mmden JC -szban van valamJ 
jó, a számban megcrósOdó unitáriusok: 1936-ban felépítették első 
templomubt. KivQlr61 nem is látszik templomnak ez az éplllet, 
annyira cllit régi templomaink építészeti stílusától. De a hívek 
IcIkülete, s a Iclkc'''7.ek és IGntorok munk.ija ezt is épp olyan lelki 
otthonná valtWotatja, mint bármelyik keresztény egyh!\zat, ahol a 
hit és a jócselekedet ig~gai mutatnak utat a társadalomban he
lyét kom embemek. (És itt tegyünk egy kis kitérőt.: az egyhtú 
S:dJ jelen.tése: ':'!:7.ent hb.'; középkori sroalakja: idMz. Jr:/vQü1 é:s 
idnap _ ilJllDp .'I:I'Jlvllinkhoz hasonlóan az idhdz alak:ja ~és megvál
t(l7.OU a száz.adok folyamAn, s ma ezeket üdvözü~ ünnep ts egy
hdz formában MS1'.náljuk. Az OdvOzlllés az clkárhozásnak. az el
lentéte, _ halál uLáni meg'>ZCntOlést jelent, az ünnep pedig erede
tileg a pihenésre és megszentelésre ~nt napokra vonatkozott.) 

Ma kb. 4000 unitllrius él Bra.ss6OOn. Városi visronylatban ez 
túl nagy közösség ahhoz, hogy egyetlen lelkész kellóképpen be 
tudná tölteni hivatlls:\1. Az elmúlt években Brassóban is ennek a 
felismerésnek és bclÁtásnak köszönhetócn jötl létre az óv.irosi 
mellen az újvárosi unit.irius egyház~g Mdjay Endre 6> Szán 
Ferenc lelkés:r.ek vC7.etésévcl. IstentiS'l.teleteiket felváltva tartják 
a közös templomban, ének:vezén1k is egy van (az Ar2nyoss:zék
ról, Vár(alváról idekerült) Pálffi Domokos személyében. A lelké
szi munka, a hívek l.itogatása azonban megoszlik az utóbbi évti
zedekben mesterségesen feldLraasztoll YlÍrosban, ez pedig nem
csak a brassói magyars!igot, hanem egyúttal tlIgabb Ic.OzÖSstglln
ket is szolgálja. 

A gyülekezetépítő munka falusi környezetben sem könnyű, a 
nagyvárosi széL<;7/)rtságban pedig különleges hozviál1ást, türel
met és erőfeszítést igényel. Ebben a helyzetben a belső emberek 
mellen a gondokra és a presbitérium tagjaira is nehéz feladat há
rul, amely i dőben is sokra kötelezi őket. És in meg kell említe
nünk Sdndor Gyula 6városi és L6rinc Ferenc újvárosi gondnok 
nevét, akik tiS1.tesstggcl betöltik hivatalukat. Rajtuk kivlll még 
sok. nevet felsorolhatnánk, most mégis csak Burjdn ru'Il!S ~nz. , 

• 

tárnom és Rigó Gyula presbiterre utalhatunk, hogy fclvill~nt
sunk néhiny arcol azok. kOzlll, akik a brassói unitáriusok fleté_ 
ben a szervezés és ügyinrézés ezerágú munlt.iját végZik. Leg
többjilk a kollektivizálás mian hagyta el S1.1l16faluját; solan van
nak itt a két Homoród mentétól, Erdóvidékról, az Oltmente fal
vaiból. AnagyvárOll clS1.intclenílÓ k.őrülményei kÖZÖlt mindany
nyiuknak szIlltségQk van a közös.;ég megtart6, összefogó erejére. 

A szIllöfaluból való elvándorlás akkor scm !;lUnt meg, amikor 
nagyvárosaink kÖZÖlt Brassói is zárt váromii nyilvánították. Sze
csele vArus k&clségc lehelÓvé tette, hogy akik Brazilban kaptak 
aliaS!, ingÁnanak. Az in élő S2 unitárius család: a bcw'oiak le
ány-egyházközségét alkotja. Czen lóvOI Bukarestben is van egy 
unit.irius fili a, melynek gondnoka a székelyderzsi szIlletesG Veres 
Balápl. A fővárosi k~g 60-70 családból áll; lelkigondozá
suk Szász Ferene lelkész munkakörébe tar101Jk, aki néhany éwel 
ezelótt scgédlelkészként kezdte meg brax6i S1.oIgálatát, majd u 
ó kezdeményezisére jÖl:llétrt helyben a múodik gyülekezet. 

- A dcocmberi fordulat után az unitllrius egyházban mi indítO(
tuk újra elsőként a Dávid Ferenc Egyletet - mondja Szász r-crene 
-, és ennek Ifjúsági Köret, mely hetente ta ri iisszejővetelcket. 
Ezekre az alkalmakra előadókat hívunk meg; előadás elön Gdl 
lolldlJllt Incu Hajnal angol órát tart a fiataloknak, ezt követi a 
meghívottak szerePlése, akik egy-egy közérdekú témarol tarta
nak előadást. Köztük említem meg Fodor Sdndor magyartanárt , 
dr: Kdlfay Ern6 nyugdíjas tüd5gyógyá$lt, Pi/ó LojO$~ Szabd Sd· 
mud tOrttnészl, a brassói magyar tlet kiváló ismerőjét, Balá:rs 
Ferenc egykori munkatáraát. A közeljövőben egy másik ismert 
történész, Binder Pdll szeretnénk meghívni, és Lend,'Oy t,'O kői· 
tónÓI. 

_ E találkozók melleu, amelyek ink.ibb "befogadó" jellegliek, 
meg tud·e említeni néhány "produktív" példát is? 

_ A fiatalolckaJ egyórns verses összeálJftistlloztunk össze Sj· 
ralam a hafdlról címmel, mellyel Qlthéví7.en, KökOOön, Ürmö
sOn Felsőrákoson voltunk vendégs:z.crepclni. A felsórnkosiak 
ne~kára hrozánk látogatnak, hogy viszonozzák. Oltani fellépé
sOnket. Az. egyházk&lségnck kórusa van; megala.ki~ Mdj~ 
Endrtnl tiszteletes asszony fárad~sinak kOszoohelO; az o 
nyugdíjba vonulása ó!a Pálffi Domokos v~gzi az énckvczcri IC· 

endőket beleértve a kórus vezetesét is. A kórus betanulta a l'as· 
siót me'lyet a múlt év Nagypéntekén vjdcora vettünk, hogy ki· 
vlll:.sl is láthaxuk önmagunkat. A nyár folyamán ifjúsigi.köri .ta. 
híJkozót szeretnénk szervezni azokbl a lelkészekkel, akik beIR
dílOltAk fatvaikban a Dávid Ferenc Egyletel, akik. teMI !ettek és 
tenni akarnak ezután is az egyháúrt. 

Máthé Oént:IJ 

UNITÁRIUS ~I.n' 



Unitárius sorsok 
Vat;go Fert!1fC csepel! véllalko1.6 ft pcsts,zcnl16rinci cgy

há7.kömg ismcr1 és nagyrabecsülI p.rcsb1tcrc. I?r. Ja,ksb 
Jcn6 Iclkw. ajánlona figye lmemIM; hiszen 11 tudja ICg]ob
ban, milyen sokal segflCU gyQlCkC7.cténck. 

A liszlclcnd6 úr lakásán találkoztunk. Varga Ferenc nem 
S1,fvescn bcS7:(!lt önmagáról, dc elhalt szUleir6I, családjá
ról. hitvallásáról szinte rajongással mesélI. Eközben lassan 
kibontakozott ft válasz szerénysége miértjére is. . 

Édesapja bölöni unitárius családból szirmaz6 iparos 
ember voll. aki 87. I. világhábOn.í uláni Magyarországon (e

lepedett Ic és alapftott családot. Hal gyennckél igaz ke
resztény hitre, kÖlc lcsségludásm, nemzet és ha:7.aszerctetre 
nevelle. Fia szavaival élve arra, hogy az unitárius vallás 
segft6 cmbcrcenlrikussága teszi lchcl6vé. hogy az ember 
kircjlesztvc magáha" a jót, munkálkodjék önmaga és má
sok tlele mcgkönnyftésén. Ezén Varga Ferenc a szii\ói 
Ml.ból hozta magával útravalóul a mérhetetlen szeretetet 
és embcries.~get. Elmesélt egy kis történetet, amit azt hi· 
szem érdemes volt lejegyczncm. 

1951.ben, miután a család üzemét és ingaúanjail is álla· 
mosrtották, 87. egyik szomszéd följelentésére az édesapa 
pár hónapra bönt'inbe keruit . Utána - milyen a sors - a fel· 
jelentőt csukták be. Egy tavaszi hajnalan látja a család, 
hogy az édesapa egy 7.sák krumplival a vállán indult kife· 
lé. Megkérdcl.ik tőle, hová viszi: 

_ Elvetem a krumplit. 

- Hiszen a mienket már elvetette! 

- De a szomszédék még nem vetettek! 

- Hisz 6 miatta kerOlt börtönbe! 

- Az lenct, de ha most nem vetek nekik, nem Ics7. mit 
enni kicsi gyermekeinek. 

Azt hiszem ehhez a történethez nem kell kommentár 
mégis meg!ep6dtem - pedig ezek után nem igazán kel1et~ 
volna -, mikor kérdésemre, hogy most mi van az Allamo
sított vagyonnal, . varga atyánkfia azt felelte, az ország 
most nagyobb bajban van, 6 semmit sem igényel vissza. 
Saját magáról, mint már emlfteltem, nem szfvcscn beszélt 
szerénysége mial!. Annyit azonban mégis elmondott, hogy 
szerszámkészft6nek tanult, majd öt évig Nyugaton dolgo
ZOlI. Családot kés6n alapított, de érdemcs volt várnia, mert 
felesége, Marika, aki az egészségagyben dolgozik, méltó 
társa gondolkodásában és cselekedeteiben is. lÁnyuk 15 
éves, zenélni tanul, egy kórusban énekel , és az életet máris 
rendkfvat komolyan veszi. A család szórakozása hangver
senyre járás, pihenésképpen egyatt utazgainak. 

Beszélgetésünk végefelé Varga Ferene mOndott egy-két 
olyan dolgot, amire talán érdemes lenne odafigyelni. Sze
finte a gyülekezeteknek szorosabb kapcsolatot ke llene ki
épIteni eg"ymással, a hfveknck és a jószándékú emberek
nek össze ke llene fogni az egyház megsegflése érdekében. 
Legfontosabbnak azl emlItette, hogy az Unilári~ Egyház 
egy kis Erdély, és ehhez méltóan kell a magyarság érdeke
it mindig képviselnie. 

Benut Franciska 

Jézus Krisztus személyiségéről és szerepéről 
TI PEDIG KINEK MONDOTOK ENGEM? 

Mindhárom szinoptikus evangéliumban megtaliiljuk azt a te
ilist, amelyben Jbus. Cezárea Filippi környékére érve, megkér
de'7Je tanítviinYllil"l. hogy "Engemet, embemek fi át, lcinck mon
danak az emberek?". A válasz az volt, hogy van, aki Kel'CS1!teló 
Jánosnak, van aki Illésnek, van aki JeremiAsnak vagy egynek a 
próféták k ..... ,m. r7,Után II tanítványokal kérdelle meg: .,li pedig 
kinek mondNoIt engem?". Simon Pétc: r így válaszolt"Te vagy II 
lVi!>l.tus, v . éJó Islennek Fia! " (MI. 16, 13-16). Ez az egy!>l.eru 
kérdés és II rendkívül tömOr felelet a keresztény valtAsos hit köz
ponti kérdése volt már Jézus életében is. és ugyanúgy rendkívüli 
jelenlÓ5ége van ma is, Most a XX. s:r.a7.ad végén is am a kUdés
re kell válBll1.t adni II kel'CS"l.tényeknek, hogy 117. ember-Jézus, 
vagy II KriS1.IIL ..... Isten IOkrözi-e tcológiájuk lényeget? A mérlék· 
ad6 v:ila.w.h07. an kell elsóbcn is tiS11á7.ni, hogy maga Jtms ki 
nek tanOIta mag't. é\ mit kivánt meg tanitvinyait6t és híveitől? 

Mind a hátnn lI7.inClplikus evangélistánál olvashalÓ, de legbó
vcbbcn LukácsnfIl , 117. a jelenet, hogy tt!:,ános működésének 
ke7.detén Jám a nbárcti 1..sinagógflban; ' ás proféta könyvé
ból a k6vctk.c7.ókct olvasta fel : ,.A7. Úr I..t;lke van rajIam. mert 
felkent engem. hogy evangéliumot hirdcssek", majd pedig igy 
sz61t a hal1gat6ságh07. .,Ma tetjesebtt be lll( ím, fületek ha1latlÍ
flI" (Ut. 4, t6--21). Jézus lehat m~r az induláskor, már tanim
nyainak kivfilas1.1ása elötl is, saját magfil határowttan a Felkent
nek, a Messiásnak, _ KriSlJusnak tartotta. Az ÚjSl.ÖVClSég 01V2Sá
sa meggyózhet minket arról. hogy egész mük6déstock e1111 mcs
siilsi jeltegét, $.'Ij~t I<7.Cmélyénck ezt a kris;,oJus; tartatmal halaro-
1.ottan vallotta, Q fc1télten etismeré5C1 meg is kív~nta , A 57.i1má
riai aSS7.t:lnn)"l1 folytat0l1 bes.>.élgclése hivcn pet\lflua azt. hogy 
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Krisztusként val6 kllldet6ll!t működése során is kifejQ.cucn 
hangsúlyozta. Amikor az asszony azt mondolta, hogy mCS6iás 
jön, akit Krisztusnak neveznek és 6 majd kijelent nckllnk min
den!, akkor Jézus igy válaszolt: "Én vagyok az, aki veled bo ill_ 

lek ~ (Jn. 4, 25-26). H07.hatunk példAt am is, hogy kivalasz!ott
ságit a rn váró halálos ílélet elÓlt vilt02llllanul fennlartotLa, és 
amikor kihallgatásakor a főpap azzJIl fordult hozzá, hogy ,.A7. élő 
Istenre kényszcritlek Téged, mondd meg nekilnk, Te vagy-c a 
Krisztus, az Istennek Fia?" akkor Jézustól azl az egyértelmű \Ili. 
laszl kapta, hogy .,Te mO'1dád" (MI. 26, 63-63). Etektx'll a jézusi 
kijelentésckból nem csu~n AZ tünik ki, hogy Mcssiés voltál, ls
tenfiüságát már kezdettől fogva tud~tosílotta, hanem az is, hogy 
en!'lek lényeget tanitAssiblm és tetteiben jelölte meg. Nem miwi
kus svllelésével ts nem is kel'CS"l.thalál.foval váll KriwuW, ha
nem lelkében érezte meg _ kiválasztottságot, érezte meg hozd az 
Istentől kapott erot ts hatatmat. KOldetésének. lényegét, =t 
Messiás SZCR:ptnek tartalm't Pilátus el6t1 igy fogalmazta meg: 
"En aúrt szilleltem ts IIzbt jöttem a vi lágba, hogy biwnyságot 
tegyek az igazságról (Jn. 18, 37):,A Jézus .fottal kinyitatkClltalOl1 
igazságok, az igazságért v.follalt élei és halál jelenlik a kriSZ!~ 
életmű elévülhetetlen ha.W;it. Az igazs.fogok mcgisn1t:fésc és. jé
zusi életpélda kOveté$!,c való IÖR:kvés vc::r.ethct minkel az i1d
vOsségre. A tévelygés fc1ismelise. a ro ' l Űlrót való megtérés, az 
élem: és ig~gfll vezető jézusi íll kOvctésc jelenii wmunJua a 
megvAlÚL.~t. . 

Valtast6rt.:neli tény. hogy a Jézus haJ.fotál követó eJsö iw;z{i: 
7.adb3n már megindutlllZ ÓSkcn:s:t.lényck közöt l Jézusnak ($lenn<: 
való fclmagasztalóS3, A7. Atya-Jstennel egylényega Fiú-lstcn 
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mcgvallisa f.~ !colt.gi~jukbon egy'" erősödő kulcsponti jelentősé
ge. Az evangéliumok s:/'.I:Ivcgblclr. tan~ga .'I7.(:riOI a1.onOOn scm 
Jb.U$, scm kl'l7.Ycllcn tanftvAnyai , scm az evangéliumok 570C,.,»i 
még nem valloIllIk Krisztus Istenség':l. JtxllS beszédei nem hagy
nak k~tst8elllhhAn II tekintetben, hogy magA, !IgyaR fehtllenll1 a 
Mc:ssiisnak, ~ Krimusnak vallotta, dc rendQ]ctlcnOI hirdcnc Is
tennel !@I'Illlc:ni "IÁrendeltségét. Amikor az clsq húsvétkor fel· 
menl J~rcmbc:. Rklr.or a templomban így S2,Ó11: ,.Az én tudo
mányom nem IIZ enyém, hanem vi, aki ItOldOCI engem" (Jn. 7, 
16). Ugyan~k a JlÍnOlll szerinti evangéliumban oIvashatj\lk Jé-
7.umak egy mAAiIr. mond&slit, amely szerint ,.A fiú semmit sem 
lehel önmagÁt"l" (S, 19), illetve ktsóbb Igy: "Mert ncm a magam 
llkaratjt kcra<cm, hllncm annak aQ,mlll!, aki cJkWdón engem, az 

Atyáét" lS, JO). 
Igaz, tObb helyen olyan idézeteI i.s találhatunk al: evangéliu

mokban, amc:lyclr.ntl a szöveg ügy is értclmC7..hclÓ, misz.crint Jé
zus magát 17. Alylival egyen l ővé Lelle voIlUI. Valóban azt olvas
ha tjuk a JánO!! szeri nti evangéliumban, hogy: "Én és az Atya egy 
vagyunk~ (Jn. 10, 30). ts ugyaMbban az evangéti~mban az is 
ált , hogy: "F..n VAgyok a világ viIAgoss:íga'" hogy "En vagyok a 
felt!!madás és 117. élet"; valamint, hogy: ,,~ vagyok az Ilt, az 
ig:lzMg és az éle t" (J n. 8, 12; ll , 25; 14, 6). Jézusnak = ket a ki
jelen tése it alighA lehetne úgy értelmezni, hogy ~ját személyé t Is
tennek iltítona Yfllna. f:mlékezzOnk csak arra, hogy Jézus milyen 
lsten-képet nyi latkozta tot t ki? Azt mondotta, hogy lsten lélek, 
hogy lsten igil7_o;;íg, hogy lsten szereLet. f:zze l a csodála tos tartal
mú bten-fog:llommal olyan ISlent !!llított a ker=ténység elé, 
amely a legtökélete.'iCbb /;\5sznangban 6ltha t aklir a legmodernebb 
világképpel is, I vilagmindenség és az emberi gondolat fejlődé
sével is, és az ember legmélyebb hit- és ért.elemvilagilval is. 
Amikor Jézus az AtyAval való egységéról beszél, akkor Istenről 
nyilvánval6an, mint Lélekről, mint Igazs\igról, mint Szeretetről 
szólh3t & nem érthetó úgy, hogy magát Istennel egyenrangú-
1UIk, nem tercmtett nek, hanem teremtőnek vallan.ii, ami viSlOllt 
nem jelenti azt, hogy nem lehetne hinni Jézus lelkének, szere
lelének, igalXÍlginllk lökéletességébell . Ebben mond halÓ egynek, 
egylényegúock a Mennyei Aty6val. 

Pill apostollevc/eihcn már találunk olyan $ZÓvegct, amc/yben 
Krisztus Jé7.U.~t lsten llCk Vllllja. !!zt teszi például a rómaiakhoz írt 
h:vetébcn (Rom. 9, 5), amikor azt mondja, hogy lesI szerint a zsi
dók közill Si'.armIl7Jk II Krisztu." aki mindenek felett álló, mind
örökké áldott Islen. A filippieknek irt levélben pedig azt (Fil. 2, 
6), hogy Kriwu.'IJé7.us, mint lsten, az Istennel való egyenlőséget 
nem tartotta olyanMk, amelyhez feltétleniii ragas:t..kodnia kell, 
hanem hasonló lett a7. emberekhez. Jézus Isten-volt§nak ez a pál i 
megfogalmR7.á!':a nagyon hasonlít a Példabeszédekben a terem
tésben e l sőnek al kotOLI DölcsességlM:z, aki részt vett lsten segítő
jcként a teremtés munkájAban. Eszerint kivéte lesen talMunk pél
dá t arra is P~ I ~pootol nii l , hogy J é:z\l:l t Istennek va llja , de egyéb
ként nem el R jellem lÓ, hanem, hogy KriSl.tusnak, Istenfiának, 
Urun knak neVC7j. Nem hirde ti Istcnnek, hanem világoo ko.lö nb
sége t tesz k"lte és lsten között ilyenképpen: "Mert egy az lsten, 
s egy a közv<:.titő Istcn és ember köWtt, az ember Krisztus l ézus" 
(lim. 2. 5). De kijelenti akorintUSli gyo.tcke"'l.Ct e l őlt is, hogy; 
"Ncko.nk egy l.sk:nOnk van, az Atya és egy urun k, a Jézus Krisz
tus" (l Kor. S. 6). 

Az ellentétc..o;;nek tunő kijelentésl.:k talán feloldhatók ha be tu
?_unk i11~cdni Pál apostol sajátO!! gondolkodásába. í:*-revehct
Ju.k a pá1~ tc:olögiának a~J ~jellem;w vonását, hogy míg a múttba 
nezve erosen kl\t{ltJik az Os:tl>vetséghcz, 9. ~.sid6 hilvilaghoz és 
hagyomAnyhOl'. (Ilminek következtében a teremtés es a húnbccsés 
pill~rt jele~t tcológi~j.a !W'.Ílmálll, amely mindig visszatér), addig a 
J~Obc tekmtve lll. UJ"",.övc!ség minden Sl.cnóje közül kiemelke
d,k a;aknem kw.miktr; halÓkörti Sl.CmléletcveL A mIIi ker=
tcnyst~ ~.ám;"rA ft páti tc:ológianak otyan tételei. amelyek "kon
~.crvahv tartlllmw.k (igy B bibliai teremtés ösbúne és az ereden
~ bO.n) ~gyK ~vl:soc t~rtMtók, méghou..li nemcsak Sl.aOOdelvú 
~ Unl.ta~UlI. ?e ,.gc.n tck ,~t~tr(:.'l katolikus és pmtestans teotógu
sok na.uponlJlÍ hj)1 'R. ru. tll>oon é.~ lll; croOOnoo bo.n tanának felol
dása eddig mcghatHnlli) Jcllegű hillelc1e\( újra fuglllm~A"", (igy 

pétdfiu1 a megvfitt.lIs. 117. Odv~. a felúimlKills ta "-AL<, 
• étést ' ) - ' az .... vo.<; et 

megn t'~ IIIdokollti, sót egyre inldbb egyenesen elkeril1he_ 
tetJenn~ t~. ~Ia az ebbe a kOfbe tartozó teológiai kérdésekben 
nem kivMJuk IS Pit apostol l követni, ll?; nem vlillaLlltna 17.Qn a 
tényen, ,,?gy ;;cnkinek sem volt olyan örökre ható 6rillsi s:urc 
~ ~~tCny$C~ "gyözclmében", mint neki és uoImak, akik ~ 
~tJ~~ Jlirtflk. A Jden kercményllég "krimológi6ja" nem ok nétka! 
alhlJa, hogy Plil apostol ta nitbainl é.·!lt:Q.ik. Valóba _ . . .... _ 
V " J ' • n,lrasal ..... ' 
..... 'sztUll ezus II a (ö hetyen és maga lsten inkább k6tYe\Y 
~íg Jézus k~ctJenQ1 jelenti teológilijllnak _ kriSZlot6gilijáru:;;. 
len.yegét. Miként nagyon szeml~letescn mQndja is, hogy Jezus 
KrI~tUll az Istennek. az cm.bet .reté fo rd uló arca. BArmennyin: is 
a Krisztus J~ hclyezLe 1gehlrde'ésének kOzponljfiba,:uJ il lé
pést.ó még ~m Lette mc:s. hogy Jézust lsten második személyé_ 
n~k)elentsc ki. mép klvttelcscn fel is vi ll an benne Jézus isten_ 
scgenek gondolata. A ~romszcm~lyG Egyisu:nhiLe ugyan tM r a 
Kr. utini 2. ~vszáladban kta.lakult és a 3. sr1izadban egyre inkább 
uralkodóvá IS vlill, de u: UJsWYetség $I'.eI?J5i, sem az evangélis
ták, sem pedig. PliI apostol ezt még nem fogalmanák. meg. Nem 
vallották - az Uj$l.OYetség tanúsága szerint - Jézus lstenségét, dc 
feltétlen01 vallották JézuslUlk KriSZlUll-volt§ t, és éppen ez jelen
tette kereszténységOk lényegét. 

.,Bizony mo ndom néktek, hogy egy próféta sem kedvcs a ma
ga hazájában" (Lk. 4, 24) volt Jé"F.US keseru ki fak.adása a názá reti 
zsinagóg~ban, amik~ beje~enteltc, hogy Isten Felkentjekint 
megk.C7..d1 az evangelium hIrdetését. A nb..lireti zsidósflg még 
nem IS tud ta, hogy Jézus mi t !IÚlndék~k lenni, vagy morldani, 
miris visszautasitották, s5t meg is a1wták ölni azért, mert magát 
a Felkentnek jelentette ki (nona ott élt köril kben, hűs-vér ember 
volt, szüleit is jól ismerték). Az ó várakozásuk az vol t, hogy a 
M essiils rendkívOli származású és MOdás szIlletésú, emberfeletti 
személy kell legyen. A határozott szembenállást nem csupan in
duláskor, a ná2ireti zsinag6gában tap· malta Jézus, Ilanem egész 
miiködése során is. Tanírványai lól és hivei től elvárta ugyan mes
siási killdetésének elismert!lét, mégis az! kivánta t6túk, hogy má
soknak ezt ne hi rdessék (és ne fokontk C22.CI is a vele VIIló 
szcmbcnill lisl). 

A zsidóslig úgy hitte, hogy Jahve akarat!!t M6zcs nyilatkozta 
ki és a mózesi törvények megtartása Jelenti egyben az OdvOsség 
biztosítását is. Ezek a törvények rés:zletesen leírják és subályoz
zák mind az lsten irlin ti 'cngcdclmesség, hOsCg és félelem tartal 
ma t és fonloss:ígát, a vallási subfllyok egész rendSi'e«t, mind 
pedig a társadalmi-gazdasági életben követendő elveket és gya
korl atot. Ezek a nagyon rés:z.lete:s, lim átteki nthető szabályok a 
nép számára fellétleno.J megkönnyítellék. a J ahvénak teISZÓ ma
gatartás követését, hiszen a helyes út biztonsfigának érzéset is je
lentették. Ugyanakkor a törv~nyek nagyon szerteágazó I\Iszletcs
sége a népet az irástudók, a farizeusok és papok szoros követésé· 
re in tették, hiS7.en csak ók ismerték jöl a S'I.en t könyve ke.! , IÓHl k 
lehetett a törvé ny hiteles magyarázatá t várni. A zsidóság vezetői 
követkczctcscn szembefordultak Jézussal, Messiás voltát nem fo
gadták cl, Istcnhez fúzódó kapcsolat§t pedig egyenesen Jahve ká
romlásának lekinIették. Jézus is végig tudat§ban volt an n:lk, 
hogy nem tudja öket meggyőzni és megtétésre bírni, mi ként an
nak is, hogy végül keTCS1.1 rc Cogjlik lcszítenL 

Jézusnak. mint történeti személynek az ct fogadása oomagában 
még nem tesz kereszténnyé. &kOlcsi tanításai t elism~rni, SŐI~
fogadni még mindig nem menti ki a ke~ténY~8 lenyegét. Je
lusnak mint Krisztl1.'lnak a megvat1ása azt Jelenb, hogy. kc~
tények 'számára lsten a Jézustól kapott kinyil~tkoztatás ~~~t té
tezik. l ézl1.'l Krisztus megvallása azt is jelenh, hogy fcllepe:sc~ ~ 
emberiség számára új kOf$l..8k kezdetének ílt lik, amelynek f~Jlo
dési.: éppen Krisztuss:;t l egyOu az örökkéval6 ISLenhez tart. Jczus 
Krisztus mcgvallása iI7.1 il jetenti, hogy képesek vagyunk IstenI, 
Jé7.ust, Vi lligminden.ségel, Emberiséget, Onmagunkat. szervesen 
ÖSS7.Ctart0z6 egységt:l és di namikWl VIIlódgn:lk lartanl . 

Dr, Sztank6ny Zoltán 
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Vitafórum 

Ma 
, 
es holnap 

Harmadik esztendeje annak, 
hogy hazánk új társadalmi be
rendezkedést kezdett építeni. 
Alakuló új világunkban az egy
házak is keresik a helyüket. Az
zal szeretnénk foglalkozni, hogy 
milyenek jelenlegi adottságaink, 
és mit lehet és kell tenni. 

A Magyarországi Unitárius 
Egyház ,,srorványjellegú". A hí
vek kisebb (3-50 lélekszám mal) 
csoportokban élnek szerte az or
szágban, és a még néhány ezres 
budapesti gyOlekezet is egy két
milliós világváros unitáriusait 
fogja össze. Ilyen feltételek kö
zött nagyon nehéz közösségi éle
tet teremteni. Ennek érdekében 
fel kell kutatni minden magyar
országi unitáriust és hozzákap
csalni a hazánkba kialakult egy
házközségekhez. A Thológiai In
tézet és a lelkészek egyl1ttes 
munkájával, lelkészek és világi
ak kezdeményezésére, és a már 
meglévó szórvány-egyházköZÖB
ségek tapasztalatainak figyelem
bevételévelolyan módszert aka
runk megalkotni, amelyik lehe
tóvé teszi, hogy minden hívó uni
táriust elérhessllnk, és számuk
ra a vallásoe élet gyakorlását és 
gyermekeinek a hitoktatás lehe
tóségét biztosítsuk.. 

• 
Oszintén meg kell mondjam, 

hogy ez óriási feladat a j elenlegi 
lelkészi kar számára. Viszont ha 
megbirkózni nem tudunk vele, 
lassú felmorzsol6dásunk elkerül
hetetlenne k látszik.. A múltban 
kialakult a szórványgondnoki 
rendsze r egyházunk életében. Ez 
jelesen vizsgázott. Sajnos azon
ban az idósebb gárda lassan ki
öregszik, és utánpótlást képezni 
kell. Ezért határozta el Teológiai 
Intézetünk, hogy levelero tago
zaton gy\ilekezeti munkásokat 
képez az önkéntes jelentkez6k
ból, akikkel a középiskolai szint
nél elmélyGltebben ismerteti 
meg az unitárius hit szépségeit. 
Egy ilyen hároméves kurzus 
már lement, és annak tapasz
talatai figyelembevételével vég
leges formában szeretnénk önte
ni ezt a képzést, megismertelve 
a hallgatókkal az unitárius múlt 
eseményeit, az alapvet6 hittani 
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elveinket, erkölcstanunkat, hogy 
esetleg még a hitoktatási felada
tokat is elláthassák. Mi nem 
akarunk konkurenciát teremteni 
az unitárius lelkészképzésnek. 
Segítótársakat szeretnénk a lel
készek mellé állítani. 

Valamit ne felejtsünk el. Az 
erdélyi talajból Magyarországra 
kerOlt szórványgondnokaink a 
három erdélyi unitárius gimná
zium tennőtalaján nevelkedtek 
fel. Nekik t.ennészetes volt az 
unitárius hit világa, de a Ma
gyarországon nevelkedett hit
testvéreinknek nem volt meg a 
lehet6sége ennek a tiszta forrás
nak vizét élvezni. Még az 1989-i 
események hatásaként Magyar
országra települt unitárius test
véreinknek sem, hiszen a romá
niai kultusztörvény egyetlen is
kolát sem hagyott meg a magyar 
egyházak kezében, sót az általá
nos és a kommunista érdékszfé
rába került államok valláselle
n EEsége mellett a lelki és fizikai 
terror minden eszközével ma
gyarságuktál is meg akarták 
fosztani óket. Ha unitárius hi
tünk tisztaságát, korszeroségét, 
igazságos voltát tudatosítani 
akarjuk híveinkben, fontos, hogy 
minél szélesebb körben és minél 
tudatosabban ismertessük meg 
azokat. 

Hozzá kell tegyem még azt is, 
hogy az id6k váltakoznak, és a 
mai életben a mai ember keres 
választ lelki problémáira. Az 
unitárius vallás alapjait, Jézus 
tanftására építkezve, Dávid Fe
renc rakta le és az időtálló, nem 
változó, de hittani elveink és er
kölcsi normáink alkalmazása 
függ a napi élett61 és a mai éle
tet megélő hív6k igényétál. Ezért 
meg kell fogalmazni az ezredfor
duló unitárius felfogá9át. Erre 
pedig a világiak segítségét is 
várjuk. A Pécsi Disputa jegyz6-
könyvében emllti Válaszu ti 
György, az unitárius vitázó, hogy 
több alkalommal észrevette, 
hogy világi egyháztagjai is mi
lyen lelkesedéssel és szakér
telemmel kapcsolódtak a disputa 
menetébe, amit ó örömmel enge
dett meg, visszatartván saját 

magát, mert érezte, hogy a tuda_ 
tosan kiépített hit sokkal gazda
gabb, mint a tanult vallá9G3' ág. 
Maga ,Skaricza Máté is, a nagy 
tudásu református vitázó jegyzi 
meg: Ti mindnyájan teológusok 
vagytok. Ezzel a szellemmel kell 
építsük, egyháziak és világiak 
egyaránt, unitárius hitünket. 

Várom a hozzászólásokat! 

Szász János 

, , 
PALYAZAT! 

A "Korond-Dunántúl" alapít
vány pályázatal hirdet unitárius 
gimnáziumi, illetve középiskolai 
tankönyv megínbára. A könyv az 
unitárius hilvilág és történelem át
tckint6 szinlézise legyen és olyan 
slÍnvonalú, hogy esctcnkénl ér
dekl6d6 nem unitáriusoknak is tá
jékoztatót adjon hitünkr61. Szerepe 
olyan kell legyen, mint az évtizc
dekig jó szolgálatai tevő "Unitári
us Kis TOköt" szerepe volt. TIlb
ben is pályázhatnak közös munká
wI. 

A könyv a középiskolai osztá
lyok számára megfelelőtn négy 
részre kell tagoWdjon; 

I. Bevezetés a vallás világába. 
Az unitárius gondolkodás alapfo
galmai. - II . Unilárius Egyháztör
lénel. - III. Unitárius Hinan. - lY. 
Unitárius Erkölcstan. Unitárius 
szcnartások és egyházszervezet. 

A pályadíj 10 OOO fonni, határi
d6 1992. december 31. 

Min!!enféle felvilágosítást ad 
S7f,~;; János, a kuralórium elnöke; 

(1184 Budapest, Épfu5 utca 28. 
c. IV. 18. Tel.: 1477-234 az esti 
órákban.) 

Halottaink 
SzomoRÍ sdvvel búcsúzott a 

Dunántúli Swrványegyh!zk6zstg 
Szabó Sámuel atyAnkfiától, aki ko
rábban f6tanácsi tag volt. A teme
tés Pécs-Hirden volt lm. február 
25-én, a temetést Szász János IcI
kész végezte. 
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Magyar-csángó jelenlét Moldovában 
I. rész 

'Rnyfelljl'Ó 1~p0:7.&3tás a moldvai ma
gyarok-csángót tOfténeltr6I .. Terilldil~g 
főleg Bukovinfiban ts annak. IS Románia 
IcrOJelén, nagyobb mmben MoIdviban, 
kisebb stámh;:m Erdélyben, BraW !törlll 
(~rálusi cdng6k), 8 romindggal nagy
mértékben ÖSS1.eolvadl népcsoport a cún
gÓ!IIÍg_ 

EtedeIOkeg a tudomány még nem tisz
ti7.ta teljesen. Legval6s'dnGbb. hogya 
honfoglaló mllgyllrok Etelközben v;S!WI
m8T3dl tOredékci tclepOllCk le a K'rplitok.
\ÓI Keletre, és ill a X. srliudl61 kedve a 
amoH.,.1 keveredtek. Számukat növelték 
87. Erd~yb61 ci lerillclre menekml magya
rok, m!telyek, fgy pl . a XV. vázad els6 
felében az erdélyi huszita DldOzés idején 
sokan kereslek f:5 kaptak menedéket a 
moldvai fejedclcmségben . Húsz várost a 
menckOltck létes.íleltek. A huszita biblia 
MoIdovi.ban ké:s:7ll11. A stfkelyek kOzilI 
sokan a midéflllvi vesudclem utAn Buko
viniba, MoIdoviba menekOltek. 

[I. Endre mAgyar kirlily (1205-35) ,,3 
mi embereink"-kénl emlegeti a Kérpátok.. 
tól keletre 616 Kunor87.ágba költözőtt ma
gyarokat. Ezek a magyarok ktpc:zik a mai 
=ng6magyarok eM csfr6jd/_ Mai napig 
viselik ezt a nevel a Rarcad.gban és Mol 
dovában. 

.,A Kirpalok keleti lejtőjére, a Kunor
mgba telepílelt magyar csoport a MoIdo
vAban napjainkban is ~16 esling6magyat
dg k~peri Q csáng6.fdg m4s0dik réte
gél. ~I 

A kunok pOspökevé Theodorik domini
k./inust szenICItCk rel, lIki koníbblln egy 
mag)'llrországi dominikus hú priorja 
(h.b1OO6ke) volt. A "Rex Cumaniae" cím· 
STh az6la S'l.I:rcpel a magyar kinílyok cí
mei kÖZÖlJ. 117. új pllspökség gondozására 
és pcgítségtrc a Kunorszjgban maradol
tak képezik a napjainkig Olt élő csáng6-
magyarok Ó6cinek hormodik csopor/jd/. 

A román sajtó, a szakemberek gyakran 
kirogbolják. hogy a csáng6k történetét 
főképpen, eselCnktnt Kiz.i.fÓlag mllgyar 
fOllhok alapján ítfljllk meg. Olvasóink 
bövebb tjjékonati'13 ~rdekében ezúttal 
idt:l;(lnk néhány neves román szerző, tu
d6!I írásban megjelent állásfoglalJis!iból is. 

A Romdn Tudomdn:YO-' AlUJdémia ki
atlWban megjelent a Jelenkori Román 
I~lmi Nyelv S7iltárban a .~QgQU" 
e'msz6nlil ~ áll: ~A CJ6IIg6 olYQfl ne
mily. QIti Q 1J61c6 IWrttyOcitt lele/~tkll 
ntOf{yQr.Mg rt~ /cipeli.· (I. kOlet C-C, 
1955.379. pag.) 

o.hez a tárgyijagos megiltapitáshoz 
nem r~r kétség. Am ugyanaz az intéz
mény - a Román TutlomAnyos i\kadémia 
- 198(i-ban megjelent Ki. enciklopédia 
s:dlIAr.l.bon már I kflvetke-ro meghatározas 
i ll : ~A C3611g61c román erede/lJ, ktl llye/_ 
.~ bll!nt/6 tttp. • 

Nem kommentáJjuk az egymást kizár6 
két ál litAst. 

GJ. JahoI'tJri, CJ. Bra/ianu, Gn'gore 
G. Tod/em .. ; MareJe Dietionar Gcografie 
- Földrajzi Nagy Sz6tAdban (1898-1904) 
ez 'll: B:ik6 vármegye lakói legnagyobb 
rtszben rom6nok, de találtunk a fOldmG
ves nép közölt ligi kol6niákat is, melyek 
magyar ercdetGek, él megőrizték mai na· 
pig nyelvOket és katolikUII vall6sukat. 
MegtartQtták etnikai karakterOket, oly 
m~rtékben, hogy vannak egész falvak 
cúng6 családokkal, ahol nem tudnak 
egyetlen szót scm rom'nul, mint pl. For
rófalVI, Kláse stb. (Az 1930. évi hivata
los romM népsdmláliskor 47 IlS, lakos
slig 18,1 szá7.altk volt magyar, katolikus.) 

RQtW. Rose/l;, román író: A mtlgyarok 
b a moldvai ka/olikus püspöksigek 
(1925) dmG munklijiban kertelés nélkiil 
kimondji, hogy a csáng6magyalOk kl'xz:ös ' 
!égének keletkezési ideje egybeesik a 
moldvai fejedelemség létrejöttével, vagy 
még koribbi. Állítja, hogy Moldova j6 ré
szének a topon6miája magyar. 

Ez nem kevesebbet jelent, mint azt, 
hogy a csáng6magyarok őslak6k MoIdo
vábanl 

Mihail KogolfliceolUl ( 1817-91) hala
d6 román lillamférfi él történeti író, 1857-
ben, az ideiglenes orszAggy(llésen szót 
emelt melleltIInk, 52 java<>latot terjeszktt 
eló "nem OI'todox keresztény polg.6rok jo
gainak elismeréséról ". Beszédében több
szlIr is kittri a esling6kra, s kOlönösen a 
szabófalvi Rab János esetére, akit egyhan
gúlag képviselónek vlilasztOltak, de azl 
hivalalosan nem fogadtjk el, mondván, 
hogy Rab János katolikus. "LegyOnk 
igazsjgosak Románia ~ les fiaival szem
ben, mert mindenek felelt tiszlelnOnk kell 
másokat ahh07., hogy lWIbodsfigunkal ki
érdemc:ljOk. ,,2 

A legnagyobb lOm!n történész - N. 
forga -; Romd/lia, Qlwgy 1915.ig VOI/ cí
mG kOnyvének II . köletében a 229. olda
lon így Crt: .,A valóságban a magyarok be.
telepOléae a Szlanik ffird&e j6val korábbi, 
mint a villalkoz6juké. Még a XIII. mud 
elején lépték át a kunok I katolikus p(ls. 
p6kségnek a teriiletét, ahaIár Szc:retig ért. 
Annyi évszázad óta meg6riztfk ligi szé
kely nyelvQket és a saját törvényeiket. Va
lóban abból a népből származnak? Két
ségkívlll igen, mert az 1200-as évek k6ril1 
a Szeret toly6 túlsó oldala magyar terOlc:t
nek súmitoll.~ 

És még folytatni lehetne a dfollullallan 
magyar-román idézeteket. De lal6n né
h/iny mondatban az akkori fejc:dc:Jmek 
magalartllsfit is fellehclne villanlani. 

SdNlor "Qjda, a pos7.c:dai gy6zlC!l Da· 
sarab Ungrovtaehia vajcüi vollak. Simoor 
57.impáti61 ml,ltalOIl a katolicizmus iránt. 

.~Q n/er (lS7S-1S91) Moldova 
vajdáJ8 nagy &dc:k1ód~ mUlatott a MoI
dovliban él6 magyar katolikusok iráni és 
c'll !ettekkel is kifejezésre juttatta. 1591-
ben S4tt/o Ptter vajda kimutatist készíleli 
MoIdvl egész. nép" dgéról. A kimutatás_ 
nak IZ ad kWOn jelentőséget _ Domokos 
Pil Péler -, hogy Talr'!:l6nil »$(jfI8aj~ for . 
mában a csáng6 nev is előfordul, ilOn tor
m'ban eI~r . ..3 

Bucovil-Bak6: Hajdan ez a vliros a 
moldva; vajdák tó székhelye volt. f6leg 
a~n az id~n, amikor a magyar Mar
Sit, Istvin vajda telesége vir.l.gban volt. 
Az erdélyi vajda leánya kolostort alapítolt 
a minorila baritok risdre. 

A moldova! vajd:ik a latin, a ntmet él a 
mag)'llr nyelvtudása mialt írnokaikat és 
titkiraikat a kotnári (csupa magyar él né
mel lakla tclepWés) a katolikusok közOI 
választot"k. 

Akit az idézett magyar, rornin él más 
nemzetiségű tudósok írásai nem tudtak 
meggyőzni arról, hogy Joan Robu, buka· 
resti katolikWl bk állításával szemben a 
csáng6 mllgyarok nem románok, hanem 
Moldva alapllásalcor már olt élt magya
mk, de mégis szerelne tiSltán látni él meg 
kivlin szabadulni begyöpösM&t elóitéle· 
leitii, amelyet a szélsőséges nac:ionalis
"k, CasiSlták és a diklátori rendszer alakí
lOU ki bennOk, azok forduljanak bizalom
mal két koronatanú íráslihoz; olvasdk el: 

l. "Codex BottdilWS/" (1646-1648), 
melyet BQNlin Mdrk, bosnyák eredetű 
francisklinus szerzetes 1646. október 19-c 
és 1647. január 2O-a közölt a moldvai, 
provinciához lart0z6 katolikus kw.xgek 
személyes bejlitása után :íllflOlt össze és 
kDldölI a pápának. En olvassa el, aki tisz
tán lIkar látnil 

2. Domokos P41 PtJer; A ",oIdIIQ; mo
g)'Qrs6g címfi megrendít6 munkájA\. 6 is 
sorra lfitogalla és a személyes lapasz· 
talatait, valamint a "de Propaganda Fide~ 
levélIAriban 617..Ö1t jelentéseket, iratokat is 
átlanulm'nyozla ét; OlVÖZle saj6t tapasz
tala taiva:. 

l.f;ndketlen minden fontos adatot IŐg
rileltek: a esling6magyar telepllMsc:k ne· 
vét, a romai katolikllSOk adatait, a lakók 
néYSO~t, az 1930-as népszámlálás ~ti
kailag értékelt adalait is megismerhchk az 
érdekJOdök. A Forrás közön könyvtámyi 
szeTZÓl- magyart, románt, tatint, n~metel, 
olaszi, franciAt ml,ltalllak be - \o egész 
kOnyvoidal terjedelemben. 

(A wmowU i~tcket Domokoe PAl 
Péter kónyvéb61 meritellem.) 

A követkew - II . részben -. I Imgikus 
som eséng6magyarok anyanyclvOk~", 
hitOk6" nemzeti öntudatuk megtarlflsáélt 
való k!Í;.,delemr61 kívánjuk lájékoztatni 
kedves olvasóinkat. 
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Húsvéti ima 
Teremtő ál IljrateremlÓ lsten. 
mi Atyink I Mcrmybcn! 

l!Íl5Y6t hlljMli lihitatunkban egy kér
d~ hajl ki 'a IeIkOnkból: hogyan lcössOk 
hozzM S7111ÖYeS1'11Őnyi életünket? Meg
étczzllk • "'''11.'17,1. Egy fenysuglLrnyi 
igtl hallunk, mely a Mennyek ~gá
lóI földi !lctOnk S7intertig vezeti a fel · 
támadb. • IC:tUlltés és újratetulItés 
ör6mllzenctét. Egy hajóköcélnyi erót "
tunk f(SZlllni magunk és gondviselésed 
kO:7.6tt. melyhen megfog6:zharunL 

Visstafelé sodor az ár. Erős és el le
n.iUhatallan 6ramlh sodorja élctOnkd 
arra, ameTTÖl jövOnk:. Vissza • kezdet. 
hez, oda, ahonnan mindent újra kell in
dítanunk. 

Visszazuhann; félelmetes, akár a ha· 
lál. Nem mindent tudunk űjrakezdeni. 
Nem minden nap van húsvét hajnala. 
És zuhanás utin sohase onnan kezdjOk 
újra, ahonnan vi!iS7.aeslÜnk. 

Az. cl6lróI kezden élet örömmel tölti 
eJ • le!leOnlcel. Azzal a reménységgel, 
hogy c~r !án mégse fogunk vissza
esni, ts véghc7:vihcljllk, amit elinditot
tunk. Eztrt fog6zunk bele segedeJmod
be er&cbben, cltOltéltebben. mini mos
tanig. Eztrt ku- Ilk a fogéa.6t, amit kí
nált, aminek Jb.us kc:tébc tetted le a 
mük végét. Mi fog6zunk, ó mcg voo
tatja, húzza fOI felé vissza-visszasodr6-
dó életllnkct 

_ .,Jöjjetek énho7zám mindnyajan, 
akik megfánldtatok es még megterhel
tele. es én megnyugtatlak titelce!." -
Véghetetlen szeretetével szól ....... ink, 
amikor mindnyájunk terhét a vallira 
veszi . 

- ,.Az én igám gyönyörúséges és az 
én terhem koonyG." - Fzzel bátorítja 
kOlilUlnk IZ er&ebbeket, akik részt 
vállalnak vele a kll7.delemból. Vajon ki 
olyan erős, hngy akkom iga és annyi te
her könnyli ál gyönyörűséges legyen 
neki?1 

•• 

_ "Valaki <1inutinam altat jmni, ta
gadja meg magjl, vegye fel keresztjét, 
és kövessen engem_" - Felhívisira rm 
jelentkezOnk. VontalOltalcb6l legyOnk 
vontat6k, segítettekból segít&. legy{lnk 
vele. De Mnyen meg hányan és mennyi 
mindent nem bírunk megtagadni az <1i1e
tllnkb15l! Milyen kis hányIKÜt tudjuk 
vállalni a kercsztOnlcnek. 

A többi mind Jézusra marad. Saját 
teme mellett a mienk jórésze. saját ke
rcszlje mellett a mi maradék: kerest
UlrIk. És fi hÚZ7a, YOntatja a nagy, úszó 
keresztet. Nem fi UO aki nem bírja. mi 
vagyunk, akik fogózni sem eI<1ig kitar· 
dr::J tudunk.. NetI! ó bagy el minut, 
mi hagyjuk magunkat elsodródni t61e. 

Addig van reményOnk, amíg imAd
komi tudunk. Amíg Hozzitd és Fiadhoz 
kötjllk élctOnket, minden imAdság egy
egy íeltámadis. Ameddig imádkozunk, 
ó Cel támad nekllnk, és mi is feltá!&· 
dunk neki . Amint kapcsolódnak, ahogy 
C'aMnek egymásba imildságaink, így 
épOl bele életOnk a Te országod kószik· 
Ján emelt templomába_ Egyre rilkibb, 
egyre kisebb lest a visszasodrMhunk_ 

Olyan lesz életllnk, mint az olvad6 
tél vizéből kibontakozó tavasz. Kezdet· 
ben vissza-visszatér a tél. EJóbb a csírét 
is íéltenOnk kell , majd a gYIl
mölcsvirigért r' 'ketOnk. De még a 
nyit kapujiban is megveszi olykor sz6... 
IÓletmésllnket a re .. a fordul6 iOó. 

Valami mégis mindig megmarad. 
Annyi, hogy kib:.delmünkból a tavasz 
kerlllhcsscn ki gyón' --n: a teremtés és 
újjáteremtés. a feltámadás. az /XOmQz.c. 
net. 

• Am," 

Nyitrai Levente 

Onigazolás ... 
Pilátust I profin forrisok kegyetlen 

em"berT\e~ véreng71'i hatalmassignak. mu· 
~tJ6k. Rejtély, mi t l1 volt olyan j6indulatú 
J~us Ogy~ben. & I j6indulat annyira el
lentétes a Jellemével, hogy emiatt Hemidi 
~yul.a kélSé~be vonja I TÓla ~16 evang6-
hur~lI elbarJ.elé$ hitelességit (Uj Idő 1989. 
máJus 15., 17- 18. 1_) . 

Mind I négy evangélium híradha 
u~yanaz: Pilátus I védtelen embel1 mente
~ ' ~Ita. Mikor pedig akar.lta ellenére 
,télk=,e keLlett, rncgal~tnak. &eZ.IC 
magk Meg i~ tet! mindent, hogy sértet! 
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6n&zeiCnek elégtételt szerezzen. ,,Elhat6· 
roIta magit" sajit ítéletét61. 

EJs6 k.í!iérlete a 1ctzmO$Ú vol t. Ezzel 
Opc30latosan solcalcnak van kttelyOlc az 
esemény leírWnak SZOICiSOS &telmezE:sé
vel szemben, mert a ktzmosh zsid6 ha· 
gyom,"y volt, a rómaiak jelképes csele
kedc:lként nem ismel1ék. Kétféle magya· 
rizatlal pr6bálkozhatunk: 1. Nem ktzmo
" __ nl, hanem valami mis módon ;gyeke
Wt "v<1itle-:g<1it" bi:ronyitani, de eljirislot 
IZ evangélista a maga népének jclkq,. 
rendsv:rére k6dotta át. A jeltudominy 10-

gikája megengedi C!7.1 a fellttel • .dM . 2_ 
Valóban kc7ct ITIOIIOU; m<1ig ttTe a zsidó 
g Husra is hajlandó volt, hogy ipnll;' 
mapt. 

A fOpapolt II kw" .. zt tetejére ilJc ... neu 
felirnt (..a zsidók kirilya") megviltoztaLlro
slit IctI1éIc, mert !llérelmcsnek tartottik ma
gum és a népre náYe. Az.. inger1llt Pili. 
tus azonban éppen ez.&t rnpS"kodott 
hoxd: meg akarta szégyeniteni ellenfele
it, akik a döntés pillanatIiban ~éje kere
kedtek. 

A rómaiak nem engedték eltemetni a 
lhad6kat, holttcstOket a dögev6 i llatokra 
bí:aák.. PiJá~ awnba~ engcdélyezle J6-
zu! temetését, s ezzel Ismét jelezle hogy 
a politikai vádat oem fogadta el . A kwllr_ 
vtnyc; bíinÖWk. holtIcstét itadták a ho:t
zátartaz6kDale. ha a római hatóság Igy \1t· 
la jónak.. Arimathiai J6zse[ azonban nem 
volt Jézus rokona. Pilátus tehát az elítéltet 
"emmiben nem litta vétkesnek, s ezt a vi· 
Iig &tE:sEre adta minden olyan inté:zked6-
sével, amelynek meghozatalában nem 
akadályozta a zsarolás. Jé2.usnak mint a 
római jog =rint vétlen ·sumélynek adtAk 
meg a végti2tessfget. 

A prokurlilOf &tesOlt a fel támadástól. 
Az.. evangéliumi dl· .. tJésbóI sejtbetjlik, 
hogy ltárorvendve hallgatta a hírt - bár 
val6színlileg oem hitte el, és újabb "meg' 
elóW" inté2kedésre nem volt hajland6_ 
~gy írja a Quo vadiJ? dmG regény =rzó... 
Je. a nagy lengyel író, Sienkie ..... icz is egy 
novellájában, amely Jézus haláláról és az 
azt követő k<1it nap eseményeir61 szól. -
Mihai l Bulgakov merész Otlettcl döbbenti 
meg nlvasóit: Júdás nem lett Ongyilkos, 
hanem Pilátus ölette meg, bérgyilkossal. 
Természetesen ennek nincs történelmi hi· 
tele. mégis igazat mond valamir6l: arról, 
bogy Pilátus mindenre hajlandó volt, 
hogy viSSV'0· 5 "m. Római úri gőgje nem 
tudta elviselni a s:Wnára jelentéktelen 
Ogyben elszenvedett kudarCOl_ 

A belytart6 sz.ern<1ilytvel szhadunk 
több más jeles írója is foglalkozott. Ro
bert Gmves az Itélet IcOzvetlen okit meg
vesztegetésben !it ja: Heródes jó mélyen a 
uebébe nyúlt, hogy a szimára 
kellemetlen NázW:ti I . 
Hihet6bb FraJllfOis 
Pilli.-.u: :ltálta és megvetdte I F&anksot 
(Szanbedrin:szíJncdrion), de félt is tóle
vitatkozott vele, dc aztán teljesítette a kö
vetelésél 

A pilátusi ítéld feltételezett ezerkileoe
szánodik tvfordul6jin, 1933-ban, Ottagú 
tc:stlllet (ma úgy mondanánk: IilSitda!mi 
bir6slig) iIlt l! If; Jeruzdlemben, hogy 
Jézus perét l&,i.ta tárgyalja. Jean Imbert 
frnncia tOrttnési szerint 4:1· erényban fel
mentették a "vidlottat"_ A nePI .snoV873t 
taI!!.n . az advoctmlS diabo/i ("Az ördög 
ogyvédje") kOtelezó szerepji!sz4sa voll. 
Jó lenne tudni, hogy a szavaW mivel in· 
dokolta v~ményét. Imbel1 IcOnyv<1ib61 
azonban, sajnos, ez nem derill ki. 

Dr. Bin Ervin 

........ ------........... ----------------------..... ----........... ,.., .......... ""'", ...... ....-...... 
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Előszó Dávid Ferenc 
De Dualitate című könyvéhez 

n. Jánosnak, Magyarország, Dalmácia, Horvátország 
slb. Válas ... !oU Királyának, a Felséges és Igen Kegyes Fe
jedelemnek 117. együttműködő egyházak papjai kegyelmet 
és békél kémek a Mindenhatótól. 

CsábítgatÓ S7.avak nélkül, mim AJkibiadcsz Silcnosai. 
alá7..alosan ajánljuk Felségednek kiváló férfiak ezen töre
dékeit, melyeket. mindenki határozott kfvánságára, végre 
két könyvben l'isszcgyújtöttünk az egy Atya, a fiú és a 
s7.enIU!lek igv. és hamis felfogásáról. Nem az a szándé
kunk, hogy mcgvédjük magunkat az áspiskfgyók marásá-
161 vagy a Oaudiuséhoz hasonló mc:nnydörgésckI61, ru
s:r.cn a gyalázkodÓ nyelv magát a Teremtőt scm kíméli, ha
nem hogy utódaink útiát egyengessük azáltal, hogy az 
egyházat 87. ig87-"ág keresésének szOkségességére figyel
meztessük, továhbá hogy megakadáJyOZ7.uk ellenfeleinket 
abban, hogy ürügyet találjanak rágalmazásun.lrnl. Ki kell 
kcltenünk a fiókát a tojásból, melyben oly sokáig rejt6zölI. 
Ki kell tárnunk a várkaput, hogy kironthasson a hadsereg. 

Ezt csupán egyfajta bevezetésnek, el6készüJetnek szán
juk, hogya megriadt újoncok a harc során lassanként fel
IcJkesüljenek. fl !l'/.unnyadók felébrcdjenek. 

Kérünk tehát, méltasd jóindulatú fogadtatásra ezeket az 
igen tudós elmék ál ta1 összegyújlÖtt irásokat, melyeket 
most figyelmedbe ajánlunk. 

Örökké hálásllk vagyunk L~lennek, az Atyának fián, 
Krisztuson kerc~ztül, hOjY az egyháznak ebben a szoron
gatott helyzetében az Ur olyan támogatót adol! nekünk, 
aki az iga7.ságot nem vassal, tííz:zel vagy káromlással kí
vánja kinyilvánítani, hanem a két Testamentumból vet! 
s7.ilárd bizonyftékokkal, békés eszmecserével, és a véle
mények íráshan való kifejtésével. 

Am bizta~uk Felségedet, hogy fogadja meg Gamaliel 
tanácsát, és ügyeljen, nehogy a probléma alapos megisme
rését megeI67.7.c 87. elhamarkodott ítélet, és feMtartván az 
egyensúlyt, ne a poziciókra tekintsen le magas trónjáTÓl, 
hanem frásaikra és tanftásaikra. Ha pedig ily módon ke\l6-
en megismerte nézeteinket, bizton válogassa ki, és tansa 
meg köz!llük a7.okat, melyeket üdvösnek talál. 

Egyébiránt, mivel sok szemrehányás érhet beMünkel 
(hogy nem öss7.cfügg6ek a részek, amint aMak lennie kel
lene; nem mindcnt fej tünk ki részletcsen; némely dolog 
többször ismétl6dik a szerz.6k hasonló gondolkodásmódja 
miau; továbbá, hogya nyomdá.tt halála után nyomdai hi
b~kat is vétcttek), ana kéljük a kedves olvasói, legyen Ie
kmtettel a körülményeinkre, ellenfeleink pedig ne vegyék 
figycle",lbc a kisebb problémákat és hibákat, melyek kfvül 
~snek vuánk kören, t.anem az cgészre összpontosfLSa ere
Jét, azaz védje meg két ró tételét: 

1. Bizonyítsa be lsten igaz igéjébGl, hogy az alya, a fiú 
és. a szentlélek hfirom ténylegesen klllönlXY.t6 személy, 
mmden szempontból egyenl6ek, egylényegúek és egyfor
~én .örökkévalóak. Mutassa ki továbbá, hol van egyáltalán 
kmyllalkozlalva a S7.entfrásban, hogy lI7. atya, a fiú és a 
~7.cntlé1ck egyQII egy lslen; ugyanis mi mindmáig úgy tart
~uk. hogy az egész tanítás, világi tenninusaival egyult, az 
Igaz tcológia szörnyú profani7,álása. Nincs értelme, hogy 
S'.r.llkásuk S'/.cn nt kötckedni kezdjenek. mondván, hogy 

nem kell s1:6rszálhasogató módon sZÓtagok vagy szavak 
ulán kutai ru a Szentírásban. Ezt nem is tagadjuk feltéve 
hogy az igazság egyértclmu. " 

Ki vitatkozna !zavakon, mikor a kérdés egészét illct6en 
egyet~rtés van? Am ha az alapokon folyik a vita, és az egy 
Isten Ismeretér61 van szó, minden igyekezetílnkkel azon 
kel~ leMünk, IlChog~ nem helyénvaló kifejezéseket hasz
nálJunk, vagy valamilyen módon eltéljünk lsten szenl ki
jelentéseit61; hiszen veszélyes a Szentírásban nem szerep-
16 dolgokat mondani, különösen Istenr61 - még akkor is 
ha igazak. Amit pedig egyenesen a Szentíráson kívül ke~ 
sünk, az káromlés . 

• 

Ezért úgy gondoljuk., hogy nem csupán szavakat vagy 
szótagokat kell ellenfe1einknek keresniak, amelyek mialt 
sosem voltunk különösebben nyugtalanok, hanem egész 
kijelentéseket, mégpedig betU szerint, nehogy - mint Ae
sopus kutyája - egy szedett-vedett bálványt akaJjunk 
imádni, amely atyáink számára ismeretlen volt elvetvén . , 
azt az Istent, Krisztus atyját, akit a szentlélek világosan ki
nyilatkoztatott nekünk. 

2. A másik f6 kérdés - melynek megoldása még na
gyobb er6feszítést igényel, mivel ez az egyedülálló cél, és 
minden érvelésüoket efelé kell irányítanunk - a fiú öIŐk· 
kévalóság el6tti örök megfogantatása az Atya személyé
b6I, különösen mivel Isten, Isten-létéMI ered61eg nem 
nemzhette úgy, ahogyan azt ~llenreleink áJlf~ák: mutassák 
ki tehát, hol tett emHtést az Irás a fiúról testi alakban való 
megjelenése el6tt. Az örök fiúnak a világ teremtése el6tli 
igazi létezésér61 szeretnénk ismeretet szerezni, mégpedig 
a szent és kanonizált könyvekből, és nem az atyák tanítá
saiból, tanácskozások határozataiból, vagy hitvallásokból, 
amelyekr61 többször kijelentettük, hogy nem alkalmasak 
hittételek meger6sítésére, hacsak nincsenek lsten szavával 
világosan alátámasztva. 

Végül, ami saját személyünket illeti, lsten és az egyház 
színe el6tt szeretnénk bebizonyítani, hogy vonakodás nél
kül készek vagyunk a megegyezésre és az engedelmesség
re, amennyiben csak lehetséges, éppúgy, mint mások jobb 
tanításainak elfogadására; tanulni óhajtunk ugyanis, hogy 
Isten .dics6ségé! és az egyház épülését szolgáljuk. 

Az, hogy ezekben a nehéz id6kben még vitát is kezde
ménycztünk, ellenfeleink bi7.onyos rosszindulatú er6sza
koss!gának köszönhet6, !lmjnl azt Felséged és az egész fe
jedelemség tudja; azt szeretnénk tehát, mivel a szükség_és 
ls ten rejtett $Úndéb akaratunk ellenére belevon! bennun
ket ebbe a harcba, ha a jámborak pártatlan néletei al~ot ná
nak és észrevennék a jószándékot, amely vezet beMunket. 

A Mindenható Isten részesítse Felségedet bölcsesstg· 
ben, és világosrtsa meg elméjét az iS megisme~sére. 

Albae Juliae 7. Augusti 
1567 
A legteljesebb hódolattal, 
ISlen fe nti szolgái 

latinból ford(totta 
SUIlal Judi! 
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Egyházközségeink életéból 
Pestlórinc 

pcstlóringen I Itli hónapok negyedik 
va:dmapjAn mcgtArtonák az immiron ha
gyominyos gylllckezeli" !cjOvdeletet. 

Okl6bubor dr. KiJ Zn/IM emttkc:zctl 
mcg Servét Mi~ly mÍlrtírhaliJ inak t"fOf
dulójáról . 

A YllCSO/'3 utAn; torta irveréstre Pt:ffy 
S7ilán!né h07.ll • lmit. 

N~rk" TOröIt. Tamd.J tartott Di
vid ferenaól mcgemltk<2kt ugyancsak 
halálának evfordulójllról. A tortliI aúllal 
nagr61 dr. S:lJlbó Metánia hCJ.I:l3 . 

Jonu4rbon SJnJa Ferenc tartott cl&!
dásl "Kilátásaink" címmel. A tortAt Bihari 
Janosnt CS Tódor nMd6cz Us7J6nt hoz
ó, 

Fcbrudrbafl 1M1Iel J6nos, a kc:rlllel or
stiggyúlbi képviselője tartott ugyancsak 
"Kiliitásaink" eimmel déed8sl. Ezúttal a 
tortát dr. Lis7Jóné S7athmity 7'''ZS9 hoz
ta. A vacs0r3t kéls?.er Aradi Fcrcncné, két
sler Bhscnyi Gyulá~ vczctCstvcl készí
tették II gyülcko-.cl a<&>.onyai, linyai , álta
lános sikerrel. 

Az clów'h*at a uúfolt gyOlckezeli 
terem hallVIhQ~ mindannyisza- nagy 
figyelemmel kí~rtc . A művészeti keretei 
Budai Ilona énck..<O.imai, Egyed MÓ7.cs, 
Rojti Mihály b J"'!tab Mária szavalatai 
bi71osították ugyll~k nagy sikerrel . 

Hib/hit oIva.<oI1 minden alltalommal dr. 
Jakab Jel'lÓ Idlté.a.. 

Dávid Ferenc 
Egylet 

Egyhhunk k/V.múveh3dési, kulturilis 
egylete 1992. j~nu"r 12<n nagy sikerű 
i'i 'cjöveteh tanNt ~ 116gycs Endre Iltcai 
tem plcm un k bm. 

A meghívott ell'iad6 dr. Szabó Árpid 
kolal.S'l3ri unitfirilJll pmfr .. "i Jézus id6-
!I7.erúségér61 bcs7.é1I. Magas R,ÍnvonaW 
teológiai dóadid\ lapunkban k6z61jOk 
részletekben. A7. Onnepstg színvonal't 
emelte Bodor Tibor !I7;nmúv~ szavalata 
aki erdélyi költók vefSCiból 'lIítolla ~ .~ 
~~~ Budai Ilona éncltmúvésznó pe_ 
dIg I$md. elkéJriztatott mink.ct népi vall'. 
sos énem,alTUlivRI. 

A Magyar Tcleví7jó Vallá!Ios műsorok 
Szerlrc:szt ...... ge felvételt készített !IZ On
nc:plltgr01, mclyel l .cngyel Ágnes rende-
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7.isében 1992. janu.ár 26-án k/loxvelÍtetl az 
MlV l-es csatomája. 

Az egylet kOvetkczó felolvasó cstie 
1992. március 29.én volt, errol kés6bb 
számolunk be. 

Dunántúl 

Az Etdélybc:n Sl'.:ületctt unitárius val-
16ssal ismerkedhettek meg az érdeklódók 
a Magyar- Román Bariti Thrsasfig janWror 
16-án (csütörtökön) fél 5·kor kezdődő 
ülésin a pécsi w au-hhban. A közvéle
mény vajmi keveset tud errol az eredeti 
~magyar" egyházról. amelynek tagjai - az 
erdélyi ánelepOltek révén - mind nagyobb 
S'cimban jelennek meg nálunk is. ~A Bras
sbb61 MÖ2Sre költözött Orbán Lánló -
maga is hívő unitárius - tartott elóac1ást a 
vallásíeleke:zetrol. s alapítójáTÓl: a XVI. 
szbadban élt Dávid Ferenctől , valamint 
arTÓI, hogy miként élte meg, miként gya
korolta vall3sát a diktatúra idején Erdély-

""'. 
(Megjeleni a Dllnimtűli Napl6 199'2. ja

nuar 16-i számában) 

Indul 
a beregi népfóiskola 

új évfolyama 

Vásárosnamény (KM - B. E.) - A Ke
let.magyarol'S7..ági SzabadelvG Protestáns 
Kör szellemi lámogatásával ismét meg
szervezik a Balázs Ferenc Beregi Népfó
iskolát. A harmadik évfolyamába lépett 
kÖl.életi népfóiskola mosl3ntól júliusig 
tar1ja eléradásait. 

A népíóiskola célja olyan kWAsségi, 
IWzéleti emberek felkészitése, akik tájé. 
kw6dni akarnak a jelen idószlTiI kécdése
iben, és készek a helyi kezdeményezések
ben részt venni. A rendcxvénysocozat It&
ponti témája a s:a.vetkc:zcti átalakulisi 
törvény és az egyetell,e:s magyarságtudat . 
Az t rddJ6d6/c ankh1l jdentU:zJsantlr, is
/w/ai vtgzellsigiikl6/ függerl~1Iii1. 

Ez a népfóiskola közl égben nyújtja 
az ismeretszenés lehetőségél, 81. alkotó 
vitát és p!lrbeS('édet. /IZ .. évnyitó" januér 
25·én volt liszas?alkán dClután 3·kor. 

(Megjelent a Kelet-Magyarország 
1992. januá. 2O·í mmában) 

.. 
Orök hálával 
emlékezem 

Éltek és élnek olyan em~k 
akikről nem lebet, de nem is szabac1 
elfeledkezni! Ilyen ember volt Kele_ 
men Imre és felesége, Bcd6 Boriska. 
Mindkellen lelké:s7.ek voltak. 

Én IÍmes voltam, mikor Kelemen 
Imre tisttelendő llrat, Újtalllból Ok
lándfll hm,ák, noS)' Calum népét, lel
kél vigy~. lsIen, általa Borislc:a né
nit is hon:.5nk kOldte. Felcség1l1 jön 
Imre bá< sihoz. 

Rövid időn belOl templomot épí
tellGnk. Imre bácsi k~ményezte és 
kihareoita, hogy épit:lOnk, én meg 
végig ott dolgClZtam, ho rdtam a kötö
anyagot másod magammal a kövek 
és a teglék közé bedolgozó kőmUve_ 
.seknek. 

De Imre b{jcsiék nem csak a temp
lomot épitették (saját ItczOkkel is!), 
hanem a nép lelkét, sullemét is! Mű

ködtettek a Dávid Ferene Ifjúsági 
Egyletet, a nöcgyletet, az olvasókőrt, 
a cséplőgép társaságo!. Téli id~k
ban mezőgazdasági tanrolyamokat 
s:r.ervez1ck. Wi estéken a papilak zu
gaiban, mhod iskolában tanítottak 
írni , oIvasDi, S'cimolni bennilnket, 
magyarul! Mindezt azért, mert akko
riban az iskola kapujb belOl nem 
vol t szabad magyarul heszélni! k ő 

idejQkbcn, az iS szolgálatuk alau vi· 
rigzoll a falu élete igazán! Az akkori 
nehEz.ségck ellentfe is. Imre bácsi 
szigorú, de 16 ember volt l A duna· 
menti íogdgot is SZÚI kellett elSll:n
vednie, mert a Calu érdekében, védel
mében mindent elkövetett, ami tőle 

tellen! Azt tette mindig életében, 
amit s:zoI~latba á1lásakot lsten elŐlt 
megfogadott: Jézus szellemében taní
tott é lni! 

E sorok {rója is sokat köszönhet 
Kelemen Imre tisztel endő úrnak, 
mert az életében gyakran előforduló 
megpTÓbáltatásokat, nehéZllégekel az 
ó általa plbtál t hinel és erkölocscl 
tlldta élni. 

n .. ~ál,ról a H03gyes Endre Ilteai 
templomban karicsony első napján 
kOlOn is megemlékezr.ck. 

Or&nmel töl l eJ ll: a ludat, hogy 
unoltijuk, kil tavaly Pe:stl6rinccn hal
lottam pttdiltilni, a nagyapja nyom
dokán jir b az 6 szellemében pt'!di
ldl, hirdeti lsten igéjét. Kjrem az Is
tent, hogy segitse öl i 

Imre bécsi t, Boriska nénit nyllg
tassa békében a mi IsteniInk Oklán
don, az én szeretett szOI6Calum teme
tő kertjében. 

.... _ ... __ ... __ ... _- - -----------_. 
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László Gyula: 

A szeretetról 

Nem $7IIVlIkbln élj !lk a szerele!ct, $ 

eti rt majdJtem fdrc/e/fal SUZVtJicban \'fIlla· 
ni róla. A c.wldd is a közeli burdJoJr.7 
Igen, ez \'fIf6ha1f melcg Iifdtilldufl1f, = 
$U~ld. 

Bennem a .vactel Icg:szcbb emléke az 
a simogató. bár.wmy05 hang, amivel fel 
csegem be...,.".tI1 belcg gycrmekOnkhOz. 
Mosolyogni ke7.d a lényem, ha kedves 
emlékek vagy emberek kenllnek el6n. 
Önmagamal i'V.erclem-e? Nem tudom. 
19a7~ hogy néha pi llanatokra a sajradó élei 
egyik jelenségeként &zJelem magamat, 
megindulb vev. erot rajtam és melegség 
önl el. 

Szeretem a (Aka t, pedig a lét másik lé
tegében élnek, mini mi. Mozdulatlansá· 
guk, önmagukhRn növekvésUk, Agw..buk, 
levelezésOk-lombo.<lodásuk titokzatosan 
vonzó. EI·dgyilnyt"lrkOdöm viligban, fa
levélben, remekmúvekbcn, néha Si'Jnle az. 
ó életilkel élem 61 akkor boldog vagyok. 
Talán ez a S7.erelet? 

Szerelem A j6 muzsikát, ilyenkor ma
gam is hangoW valak, ts ez R\lemeló ér
zés. A szépség álélése is szcn:lel/C indíl. A 
ncreld hi6nya vLfWlI1 ti/c1cnwtXlII szoron· 
gQ/6, mi/IJ Qmiltn, az ember IOrlc.a kiszárad 
J nydw a n6jpadldVtoz tapad. IIym ptl
d6ul nAmomrQ Q dogmDlilWJc olvasósa, 
hogy péld6ul I.um mnyi Ú eMyi tulaj
dal!S4ggaf rentkflu:xilt., vagy hogy a hit is 
ncre/d i.smérl'ri el6szÖl; má.sodszor. .. 
Bon:astJ6! IlycNwr miNiig P61 apos/ol 
ncre/dhimllUJUI jut eszembe: .. Ha embe
reknek vagy angyaloknak nyelvén szólnék 
is, de S7.erctet ninescn énbennem, olyanná 
lennék, mint a peng6 érc, vagy zeng6 cim
balom." (Kor: I . 13.) 

Szerelem énem S7.emérmes lakargatá
sál. Csodálatos 117" ahogy az egykori U(:

lelem idővel S7.ereletté változik. Igen, a 
szerelet szelidség is. 

Hiába ka. ..... ködöm a S7,avakkal, akár
csak Szent ÁgClSton 37. idővel: "Ha senki 
scm ktrdczi tőlem. akkor tudom, ha azon
ban a kérda1lnck kell megmagyaráznom, 
akkor nem tudom.:' 

Nélv:! egy-egy kO/16nk föflcbbenti a li-
10« fórya /61, mi~ példduf Tóth ),rpM Ql 
ú/i sugdrko.floni.j,Q" . 

Vé~tlil hadd valljam meg: boldog 
vagyok, suretencl tölt el , hogy ezta~ élc
tet ITUIgyarul tlllclCm, 8QN/ollwúralom, 
t~zhe/cIt, 16/M/tM. Dc ncreltm a ~g' 
gyiifön Megl'lJlu'H i.t, ls a nagy miIvtnc
ket. SlC~ltm Iilolc.a~ akik a múf/ban ti/ek. 
hinc .. vigiil if régÚl ''O/Iam. 

• 

Ennyi, ami t cl IUdtam dadogni II sr.erc
tetről, az ";!lmen:tlen nagy Úrról , akinek 
vendtgc voltam.H 

(mti~odJtöz/b) 

Miniportré 
Józsika 

Egyszeruen, röviden, csak így blvja 
mindenki. A házban lakik, 5 az egybá7.at 
szolgAIja, immár hlirom éve. Eredetilcg 
gépkoa;iva..c:tóként alkallTl37.1iik, később 

mind több leen<.ióvel bizúk meg. Ma már 
nemcsak a hivatali kOO'l; piI6táj~. hanem 
beszenó, gondnok. Ogyintéző. UgymI
ván mindenes, mert koovcrtibilis. Tanult 
szakmája az aut6vetttés és gép&zerelés 
(lakatosság), de ha kell, kifutófiú, esetleg 
kőmGves v,agy burkoló, karbIIntartó vagy 
fuvarozó. Es mivel Murphy törvénye ná
lunk is érvényes, sok minden elromlik. 
Il yenkor fclhangzik a SZfJ; JÓDika, intézd 

• 
el! O pedig zárat cserél, ku[c:sot késdtlel, 
írógépet vagy ~v6t javíttat, fOlelt 
sziillit, bojlcrt vagy másol6készUléket sze. 
rel (szerel tet), netán bankh07., bizlO6Ílóhoz 
szaladgál. Aztán jÖnnek, soJjáznak az el
rendezniva l6k vég nélkOl: irat· és c:somag
cipelé5, kézbesítés, templomhangosítás, 
fíltés, irodaszer-vásárlás ... Valaki mondja: 
in cserélj égÓl, oda szögcu. hirdetótáblát, 
szerezd be az úrvacsorabort; mások cser
készfeladatra hívják, vagy lelkészt kell tc
metésre kiviMi, kGlCöldi vendégeket a fó
városban és vidéken Cuvarozni. 

Mindezl dcrúscn, vidáman és igen 
hasznosan végzi Józsika. Friss, praktikus 
észj,aois, nagyfokú segitóké 5!Ség é5 filrgc
ség jellemzi. Dehát elvégre 26 !ves, van 
energial Még kotnyelcssége is elnézhetó ... 
önzetlensége pedig rokonszenves: gyak
ran ad gnuu saját szcrelvényeiból egyházi 
sziik.<igJetekrc (lámpatcst, kábel, zárak 
stb.), és i8ll71m nem magas fizetéséből 
minden hónapban befizet 500 FI ado
mányt az Egyház pénztáraba. 

Egysz6valtalpracsett, sokoldalú, "bele
val6 " figuJ3 ez a Józsi gyerek. 

Egyházfinak mondanám (aki "segédke
zik lelkésznek, gondnoknak, hivatalos kb
tclezcuségének ellátásáblln"), de nem te
helem, mert nem választolt ál föleskelClt 
egyhhközségi tisztségviseló, sót - horri
bile dictu - még csak nem is unitárius 
("eszmei" téren legfeljebb szimpatizáns
nak mondhatnánk mai kifejezéssel, de 
mindenképpen SZÖvetségesQnknck). 

l1a azonblln "egyházjogi" értelemben 
egyházfinak ncm is nevezhet6, szerepe 
S7.erint több annál: a Magyarországi Uni· 
tárius Egyház iigyvilelében ó az olAjozott 
csavar, a gyorsan mozgó ts mozgósítható, 
tettre fogható fiatalember, az adminisztrá
ció mindig és mindeMe! megbizhalÓ had
apródja ... 

L.E. 

~agyarProtestáns 
Tanulmányi Alapítvány 

A Fóvárosi Biróság a 9. Pk. 66.237/1. 
sr.ámú végzésében 169 1. sol"5Zám alatt 
nyitvantartásba vetle a Magyar Protestáns 
·Ii.lnulm:Óny; Alapitványl. 

A;. alapitvány eo:ljll: 
- a .lChetstgc:ll, hfllrlinyOl'l iWlci6lis hel y. 

UtG d,Akok tanuIbanak segitéow. ŐS1.lön,r_ 
jak odaítclcs.:vcl; , 

- a protestáns !!:1.ellemCi ifjúsigi egyesU-
lctek, k"" égek kultmMis, tudományos 
rendezvényeinek támogatása; 

- II protestill!l és nemzeti szellemű tár. 
sadalomludominyi munldik támogatása, 
kOl On'" tekintettel az új, polgári Magyar. 
orsdg kialakulbit leíró, elemző tanul
mányait finaMdrozá .... ; 

- a Protesdns S7.cmle timG foly6irnt 
újraindítása; 

- a vi lágbIIn és a Kifpát-mcdc:neo:lxn 
élő magyar protestinsok egyOttmGködésé-
nek scgitá;e. . 

Az alapítvány nyitott, bármely bel · ál 
kOI földi természetcs és jogi Sl.Cmély csat
lakozhat, ha az alapitv~ny céljaival egyet
tn, azt ~mogalni kív~nja . Az alapilvflnyi 
célok megvalÓ!lítására alapvctócn az ala
pítvány vagyonának kamatai srolgálnak. 
Azok a személyck, akik 1991 . szeptember 
30-ig csatlakoznak az alapítványhw~ !Ír
salapíl6kká válnak. 

A kuratórium clnöke~ Far Lajos 

Alapitók: Albert Gébor, Bartók Béla, 
Bibó Is tván, Bod Péler AkO&, Diczházi 
Bertalan, Harmati Istvánt, lIorváth Péter, 
PongOf Zoltán, P!5su Lajos, Szentiigothai 
János, Tókéaki I kd6. 

Számlaw,am: Kultúrbank RI. 
MNB-219-93040. 

Magyar Protestáns 
Tanulmányi Alapítvány 

Alapítvány 
a székely hadosztály 

emlékmúvére 
Kocsord köz$ég ö nkormányzata, a má

tészalkai önkormányzat, a Fdsó-lisza-vi
déki Vízügyi Igazgatóság, valamint Diz
mad;a Zol/ón festómG~ a ~kely had
O!tZtAlynak a hB7,a integritásátrt vívott har' 
cai és az e harcokban elesen hős székely 
katonák emlékezc~re 1934·ben lelepic
zett, ál az /'Itvenes évek elején 1erymbolt 
cmlL!:mlÍve viS'WIáll ítását hatálOZla cl. Az. 
emlékmG vi~Mlítási költségeinck fedc
~re alapitványl létesítetlek. Az alapil
vány kurat6riumának tagja tÖblxk között 
dr. Ho"od/h Bo/du tárca nélküli miniSllCt 
és' dr. Raf!ay Ertl6 államtitkár. Az alapit. 
vány nyitott, allhoz minden magyar vagy 
kll1földi .állampolgár és jogi =mély .csal
lak07.hat, dc adományait nem köthet • . fcl
/ételekhez. A csatlakO'l.lli kivlinók !elaJán: 
lásaikat befjutb:tik az 011' mátc:szalka, 
fiókjának MNB 449--980n: ~-806 
S'cimú S'cimlájlira vagy az 011' nyucg)'
~zi Ci6kjAnak MNB 449--98008, ~794 
számú devizaczámlájára. Az emlekmCívet, 
amelyet MQkov«: Im~ é~i~ész te.rva. az 
eredeti emlékmG Iclcplezcse~ck ev(ord~
lóján, 1992. június t 7-én fOgják felavatn' . 

UNITÁRIUS ~1.~'· IS 
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EsYhizunk i~ ri:!V.I veli a Magya r Tele
ví7Jó t5 a Riódió elnökeivel folytatoIt, 
mcgbc.v.é/é.'iCkcn, !Ihol egyezség szQ!ete tl 
a vRlIAsos mli!;omk ad6sidejtvel és hul
IAms6v k67.vetíté.-.ével kapcsolatban. A ri
dióban tvcnte egy élő istentiszleletkOzvc
ü!&t és ntgy valláso5 lé/órit kaplook. 
Március l-jén BenC7.e Mirton paspö~
lyeues smlgilt II? élő rádiós odbban. 

A Magyar Ökumenikus 

SzerdelSzolgálat Sajt6közleménye 

Seg!lyszállitmány Zágnibba 
Mintegy 30 !Onna tlelmiszert - 4 mil

lió rorint értékben - szálIItoIt a Magyar 
Ökumenikus S7.erttelS7.olgélat 1991. de· 
c:cmber 21. á; 1992. január 16. köWtti 
idÓ'lZ9kban 7.1igrábba. 

A f'6ként tartós élelmiszereket és kon
zerveket tartalmvh szállítmlinyokat a Né
met prote:o;táns SzeretetszolglilottaJ egy!lU
mtiködve, a Magyar Ökumenikus Szcre
telS7.o1gálal Magyarországon vás!iroJta és 
csornagolta. 

Ezzel, a jÖllóbcn is folytatásra kerülő 
akci6va1 a két S7.ere1etszolgélat a szüksé
get szenvedőkön kíván segíteni. 

A segély szet0S7.tásáTÓI a Zágrllbban 
létreh07.ott egyh37l segélyszervezct gon
doIIkodik. 

Budapest, 1992. január 17. 

• 
Az eumpai protestáns egy

házak Budapesten rendezi soron követ
ka» nagygyúlését márciusban. A nagy
gytiléscn s7i:o 1= majd az elvilágiasodás
róI, ar. evangéliumi egyházak szerepéről a 
világivi lett tálSadalmakban, valamint az 
egyhizak. szercpéról a gazdasligi és a poli. 
tikai életben. 

(Megjelent a Magyarország 1991. de· 
c:cmbcr 20-i sUmában) 

EMMA WonnCl' hívilnk a németországi 
Aachcnból 2000 forintot adományozott a 
~llórinC7.i egyhá7.kw~gnek. ,,A j6ked
VII adakozót S7.C reti al. Ur." 

• 
Kolozsvárr61 érke7.eu a !IZQITIorii hír 

hOGY P6zsilllI:rMfll atyánkfia 75 éves ke: 
rában elhunyt. JoghallgalÓ koliban Buda
pesten a Högyes rndre utcai diákotthon 
l~k6ni volt. SoMn ismertOk ts s:zcreuük_ 
A koloz.sv~ri há7.-.ongárdi temetőben he
Iyc:;tték OrOk nyugalOl'l'lra. Leánya ts a ki
tel)edt rokonság gy~!I7l1ban 6s7.intc $ZIV

vel ""SlJt"Q!lInk . 
J llkab Jenő 
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Unit6rius közgyűlés 
Koloz$v6rott 

Evi fJ5tanbi illtsét tQrtotta a romClniai 
_ erdélyi _ unitjrius egyház december 11-
12. napjain dr. Kov~cs Lajos pllSpölc: el
nöldete alau. A Fólanks S7.omorÚ8n eml~. 
kc:r.ctt meg a togondnoki tiweI betőltÓlt 
dr_ Barab!lssy I Ágló várallan elhunytáról, 
aki t Mal'QSY~s6rhelyt t>'V:S>Jltattak az uni
tárius templomban ts földi maradvanyail 
a szabédi ősi sírkertben helyezték ÖTÖk 
nyugalomra. 

A Főtanács méstn nagy öl'Ömel kellell, 
hogy hosszú évek után jelen volt és fel
<oÓlalt ifj. BarlÓk Béla a Magyarországi 
Unitárius Egyhjz fögondnoka, és tolmá
csolta a ' betegsége miatt távol maradt dr. 
Ferencz Jóucf ny. budapesti uni tárius 
pOspölt, valamint Bencze Márton pOspök
helyettcs OdvOzlClét, akik egykoron tanul
mfulyaikat szintén Kolo:tSVárt vtgaték. A 
teológiai lelkésri utánp6tllls a Kol~árt 
mtiköd6 és egységesen evangtlikus, refor
mjtus és unilfirusokat képző közös egye
temi rangú intézetben tőrténik . Ennek rek
tor prOfCSSZOfa dr. Szabó Árpád, akit a 
franciaorsdgi Montpellicrben sztkcl5 
egyetem tiszteletbeli doktori címmel tün
letett ki, de a doktori oklevél átadjs!ra 
nem tudott kiutazni, francia vízum nehéz
ségek miatt. 

• 
ALE PROTESTANT dm'. 

Genfben megjcleoó szabadeivfi protestáns 
havi szemle 1991. novemberi számában 
megemlékezik arTÓl, hogy a genfi baráti 
társaság most emlékez.ctt meg fennállása 
450. évfordulójáTÓl. A szabad te:o;t01elben 
a kUlönböző genfi felekezetek lelk&zci 
vC$7.J1ck ri:szt kOz/is tanulm~nyi és érdek· 
védelmi kérdések megvitatÍldra. 

Húsvét Onnepét, a mint ez köztudott, a 
kOIOnbözó felekezetek más és más teoló
giai elgondollIs és értelmezés következté
ben nem alOna; idöpontban Onneplik. 

A " épa javaslatollett arra, hogy egysé. 
gesen ~pri l is h6nap második vasAm apjin 
Unnepcljtk ezt az ünnepet. Kivttcll képez
nek a göJOgkeletick, akik cllenzik C7.I a ja
vll$latot, illetve az az atlA.sponljuk, hogy 
az egyes göl'Ögkeleti egyházak ebben nem 
foglall\lllnak állást, hanem be kell várni az 
~ görögkeletieket ktpvisclő p'inorto
dox szinodus álljsfoglalását. ~ a testUlel 
legközelebb egyelóre meg nem határozott 
időpontban fog Olesczni. M. 1992-ben 
0Iésez6 közép-keleti ortodox egyltwk 
már álllist foglaltak II tekintetben, hogya 
kö:lÖII p'inortodox zsinat Itatározatáltaz 
fopk alkalmazkodni. ~ is Ulllin egy a p
TÓ lépés elére az igazi ökumené Öllvényén. 

• 
A levél címen jelenik meg n Svájci 

Magyarnyelvű P,Qlcs!áns SzövelSég lapja. 
A S7.6vclSég elnöke dr. S7,ö1l&y Pal hívta 
fcl figyelmOnket ar1"8, hogy több unitárius 

is van, k67.tnk prof. d r. Oyannathy 
z!Irichi prof,' 'lor is. ' 

Korábban Nr bc..~oltunk oLvas6-
inknak arról. hogy Joób Olivér lelkÚl. ve
~téstveL milyen éló munka folyik II lIV~j· 
CI magyarnyelvLi prolcstáns gyOleka.ctek
,"", 

M. 1991. karliC!lOnyi szám is gII7.dag 
tartalommal jelent meg, olvashattunlr. ben
ne Igemagyarizaton kívill érdekes cikke
ket volt egyházi i$kolákr6l, egy testvéri 
felhívást és a svlijci gytileKezetck életér61. 

lsten áld~t kérjUk további munkflss!· 
gukm és elnökOknek, dr. SzöllŐ!llJy Pálnak 
köszönjük az Unitári us Élet tlimogatWra 
eljuttatott adomjnyál. 

• 
Magyar 

6störléneti találkozó 
Felsóór 

~ Zilri ehi Magya r l Ménelmi EgycsU
let Immáron heIMSZer hívja talélkoz6ta 
mindazokat, akiket érdekel a magyar ös· 
történet és klltatásának helyzete. 

A talatk0z6 célja, bogya kOIRlldön élő 
és a hazai szakembereket 0:sszeh0?ZB, le
hetóséget adjon a nyn l v itára. 

A taJjlk0z6 10 témája: állam· 
alaf'ításunk. A történe lmi térrtákat időben 
III, Endre korjjg (1290-1301) vizsgálják. 

Az írásbeli jelentkezést az &:aevételc
ket a lilkársligra kell eljuttatni. 

A talélkoző helye: A-7400 Oberwart 
(Felsóór) 

Ideje: 199Ljúli us 26 .-augusztus l. 

A li llclrság címe: Ungarisch Historis· 
eher Verein ZOrieh 

CH-8047 ZOrid!, Pa;tfach 502. 

A talélkoz6 egyik hazai survcz6jt dr_ 
SjrUny Kjlmfinné te:o;tvérllnk. 
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