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Énekelj az Úrnak l e egész fól d. Szolgáljatok
Néki örvendezéssel. 1\nljátok meg, hogy az Úr
llZ lsten, ó alkotott minket és nem magunk nz ő
népe vagyunk ... adjatok hálát neki, fildjáÚ,k az
o- nev t ...

.'

Ilyen kor össze l n szá ntóvető ember megáll fóldje
szélén és tekintetét az ég fe lé fordítvá n, köszönetet.

mond Istenn ek, hacsak egy halk sóhajtással is, az
esztendő
eredm ényeiért, munkájána k
gyümölcseiért. Elvetvén magjait, egész évben gondoztn azokat és immár betakarítva látja családja es
maga szánulra II mindennapi b elevő falatot. Sokat
dolgozott, küzdött a fóld makacsságávul , az időjá
r ás szeszélyei vel, de nem volt hiá bavaló. l\'1ost sem
feledi azonban lelke mé lyén, hogy saját er eje kevés
lett volna ... hi sz övé a munka, de az áldás Istené.
Ezt az örök emberi érLés\', Istenn el szembeni köszön etünket feje zik ki az egyházak, midő n őszi hálaadó istenti szteletet tartana k gyülekezetei k számára.
A ker eszténység tudja, hogy názáreti Mester e
milyen nagy fo n to ~ságot tulajdonított a hála megnyilvánu lásának. O maga is számtalanszor kezdi
fgy imáit. mondandóit... nHá lákat adok nék ed Atyám, men nynek és föld nek ura ..." Emlékezzünk a
jeruzsálemi úton történtekr e. (Luk. 17. r.) Amikor
J ézus egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos
férfi és felem elt szóval ké rték 6t : Mester könyör ülj
rajtunk! O megszánván a nyomorul takat, a templomba küldé meggyógyul ni öket.. Egy ped ig amikor
látt.."l, hogy meggyógyult, visszatére. dicsói tvén a z
Istent nagy szóval. Arccal leborult J ézus lábainál,
hálákat adván neki. Felelvén pedig Jézus monda:
Avagy nem t izen tisztulának-e meg? A k ilenc I>ed ig
hol van .. ?
A kérdés a nm emberéhez is szól. Ma is megkér dezi a Mester, ki h ogyan áll a hála érzelmével. Ma
is többen vannak a "kilencck".. ? Sajnos igen .. ! Az
életben elé rt e r e ~m énye ink et ma is ter mészetesnek tnrtjuk. Ugy véljük senkinek nem tar tozunk háhíval, köszönettel. Csak önmagunk nak.
Talán még olya nok is vannak köztük , akik megk~rdeznék, mi az hogy hála. Az elvett jóért a jótevovel szemben, n szívben éló eli smerés, tiszteló
koszönó és viszonzásra kész érzés: ez a hála. A há:
laadás pedig enn ek az érzésnek szóban és cselekedetben való megnyilvánulása . Hálával mi nden ek
fel ett Istenn ek ta rtozunk , mert minden szel1emi ,

i ______~~~______
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erkölcsi, testi és nnyagi java in k az ó adományai.
Bajainkból, a bunböl ö szabad ít meg. A hála külsó
jelei azonban nem e legend ők , ezért már az ótesta·
mentum val1ása is azt kívánta , hogy az a szívnek
ti szta, nemes érzéseiben ny ilatkozzék meg. Az í rás
szer int h álával tartozunk továbbá embertársainkk al szemben , akik arra segítenek benni}nket, hogy
é letünk boldog és üdvösséges legyen, Igy el sősor 
ban szüleinkn ek, tanítói nknak , világi vezetöink n ek tartozunk kÖszÖ n elűnkk el. l\'1ár a Próféták a
legszebb erények közé sor olták a hálát, mely ked·
vessé teszi az ember t és érd emessé arra, hogy az
embertá rsak továbbrn is megta rtsák irántun k a jóakaratukat.
Senki nem olyan erós, hogy Istennek és felebarát.."linak segítségét nélkülözni t udná. Sót, jönnek
olyan időszakok nz életben, amik or már csak a segítségben tud unk megkapaszkodni: Isten láthatatlan kezében és környezetünk jószándékában.
Ki mondha tja azt magáról este lefektében , hogy
reggel biztostlll fel fog ébredni , vagy, hogy a meg·
kezdett útnak feltétlenül végére fog érni? Senki!
Egyáltalán n em természetes és magától értetO·
dő , hogy életünk jó rendben znjlik, hogy vál1alko·
záSflÍnk si ke resek, hogy életünk és egészségünk
van.
Nem csupán az elsó világh áborús költónknek
voltak igazak döbbenetes szavai: "minden nap új
csod,\rn ébredek , hogy még élek, hogy még élek. .. "
Mindnyájan tanúi és élvezői vagyunk e csodának , lsten gon dvi selő csodáinak - sze re~t~.n ek ,
melyért se mmi vel ne m fizeth etünk , csak koszonettle l és há lával - viszontszeretettel.
Istent nem lehet jótéteményeiért megfiz_etni,
nincs nz az á ldoznt me ly vis:wnozhatná az o ~ e.
gyeImét. Már ÉSlliás fgy kezdi prMécilijáL. !lme
való IIZ á ldozatok sokasága .. n ~ hllzug .á1~."zlItok.llt
hozzatok ... hanem "tanuljatok Jót tenr~l , torekedjetek igazságTa, vezessétek jór.a IIZ e ros.~akosk~dót
és pártoljá tok az ár vák és IIZ ozvegyek ugyét..:
Ezl kérte lsten egykoro n Izraelt ő l, azt kén mu
há lánk jeiéül, töltin k is.
U~ IT,\~ I US ~~ LET I

Irodalmi szemle
Polyóiratainkban egyre gyakrabba n találkozunk
uni táriu s vonntkozli sú lllegnyilRtko~á sokknl: s
c;r.: ckról igyekszünk tájékoztat."isl adm olvnsómknak. Elso helyen említj ük a Magyar Thdom~nyo s
Akadémi a Iroda lomtudomá nyi Intézete folyóIratának az Irodalomtörténeti Közleményeknek 1992.
évi 'l. számában megjelent t.·m~ lm ~nyt. amely~t
Ki s Domokos írt COl/fasúo: az /lmtánusok ua llásietele címen. A vallástételt az Erdélybö11707-ben II.
RAkóczi Ferenc kíséretéhen Magyarországra menekülö Tordai Szani szló Zsigmond , Torda város
egykori föbírája ifja, még hozzá ~á~olyi Sándor,né
Barkóczy Kr isztina kér ésére , akI VIlágos betekmtést sze retne II sokat ká rhoztatott unitárius vallás
valódi te nn észetéhe. Tordai Szani szló Zs igm ond a
munkát az ugyancsak Magyarors zágra bujdosó
to rdai pa ppal , S zentivány i Bartók Jánossal együtt
végzi e l. A Confess io tize negy tételből án , s Ki s Domokos mindegyike t idézi tanulmá nyá ban . A fontosabbak: Az Atya I s te nrő l. A Fiúról. A S zent Léle k rŐ l. Az Ecclesiá ról. A vízzel való Keresztségrő l s tb.
A Confessio után az u .n. Panaszok követk eznek ,
amelyek fóls oroljrik minda zt a m éltallan ságot,
am elyek az adott id őszakban a z unittiriu soka t s új.
tot tá k. A hét té telre osztott Panas zok utol só sza ka szá t e kké ppen fogalmazza m eg Tordai S zani s zló
Zs igm ond :
.. Senkinek gonoszt /lem k íván ullk, sőt ill kább
tiszta lélekkel kivo lUlyuk, hogy az l sten mindenek ·
nek irgalmcul on, az ő S z. ismeretiben, j6lelke által
világosítson, az eggyessigTtek és a Sz. Szeretetnek
lelkével megáldgyon, hogy e világbcl/l egymással,
mint a Tan ítvá nyok eggyesek lehessii nk, békesség·
bell élhesSiink; m ind CI követ kezendő életben fejen·
ként a m i Ffiünkel az Úr Kri.stu ssal eggyesil/hes ·
SÜTik. A men. "
Kis Domok os ki tünó ta nu lmá nya igen é rtékes
un itá riu s dokume nt umot hoz nyilvá nosságra,
amely e z ideig egyh áztó rté nészei nk elött isjószerével ismere tlen volt. Az Irodalomtörténeti Közle m énye k {(TK) 1992. L szá ma e z okból joggal ta rt ha t
szá mot minden unitá rius olvasó é rd eklőd ésé re, his zen a folyóiratban h it vallásának párntlan becsü
és világosságú megfogalmazásá val találkozik .
Egy m ási k folyói ra t, a Thdomán yos Is me ret terjesztő Tá r s ula t folyói rata, a z igen né psze rü Valóság, ha ne m is közöl ilyen meghatá rozó fontosságú
egyházi dokum entumot, egyik publikációjában,
a mely Makovecz Imre mü vésze té nek gyöke reit kutatja (Kállai Gé za : Ma k -reál 1992. 7. szá m ) egy
h or~ á to r szági szül e tésű né met gondolk odó, Rudolf
S te1l1 er az embe r m ivoltának megisme rését célzó
m ~~ em misztikus tanításával foglalkozik. Ezek ki ·
feJtése sorá n a k övetk ezők et jegyzi meg: " Ezt az
egész gondolatkört a m agya r egyház/lagyok is vé·
gigjárták Steille"énél - ebben a tekintetbell _ sokkal
jObb kijllyvtárak és a gdriJg, az ará m i és latill nyelv
rdléllyes ismerctének bir/okábn/!. Ezél·t Sz(vese.bhen
hallanánk (I hivMkozo/ta k kijzijtt Páz /lHíllY Pétert
vagy li a tetszik Dávid Ferencet, aki k a filoz6{ia

m élp égcibe hatoM (rásaikb an, éke.~ m agya,..~ággfl l.
megfogalma ztá k az e rrőZ ludht!l6kal ."
': Val óság~.)8n közölt tnnulmá nyban Káll ai Géza
épltészmémök teh á t Mak ovecz Imr e mű vészetét
ele me zve, an élkül , h ogy bá rmiféle unit..1 r ius elköte ~ e z ettség tanújelét a dná , ne m tesz kevesebbet
mm~h ogy példa nélk ü li é rzéke nységgel is meri fei
D~vl d Fe re nc go n d ~lkodó i jele ntöségét : ha ef:,'y t..1 rgyllag~s, el nem k ~te l eze~t é rtékel és magRsabbra
helyeZI egyházalRplt6 elso pü spökünket, mint a zt
bárm ely el~ötele.z ett, teh á t ok szerű e n e1fof:,'ult hi vo
teh ette eddig, mmde n ké tséget kizáróan nye r bizonyítás t a n em egysze r vita tott lény, hogy Dávid Fe.
re nc me nny ire kiem elk e d ő gon dolkodója volt a reformációnak , mi több az egész, oly hatalm as szelle mi teljesít mé nyekkel büszk é lk e dh ető t ize nhato.
dik szá zadi Európá nak.
Még egy folyóiratcikkre hívjuk fel a fi gyelmet,
amely azonban már nem hazánkban , ha nem az
Egyes ü lt Álla mokba n, látott na pvilágot. Szerzóje
Unghváry A Sándor. I rás ának címe: Dávid Fercnc,
az unitariZ/1l US apostola . A Colorado államban élő
magyar szá rma zás ú professzor a toledoi egyeteme n tartott előa dá s á n a k a nyagát k özli az Itt-ott c.
folyóirat 1992. L számában .
E tanulmá ny ism e rte tésére - am ely egyébként
egy Unitáriusok Erdélybe n c. el őadá sso roza t része
volt - egy k ésőbbi szá munkba n té rünk vissza.
Igen nagyfontosságú, tartalmi gazdagságából
k övetk ezően nélkülözh etetlen k önyv je1llnt m eg
m agya r nyelve n ugyancsak az Egyes ült AlI a mokban , a Californ ia állambeli Chicoban m uködő Cente r for Free Religon (Szabad Vallás Központ) kiadásába n : E sszék a gyakorla ti teológia köréból.
S zerzője Gellérd Imre, egykori homoródszentmá rtoni un itárius lelkész, páratlan tudás u és lá tóköre
a tyánkfia, aki , mint leányá na k , G ellé rd J uditn ak
elösza vából megludjuk , a teológiával párhuza mo·
s an pszich ológiá t, pedagógiát , fil ozófi á t, nyelveket
és szociológiá t is tanult.
Kön y ve az ebből fakadó s zéles köTÜ is me re tek
tá rháza , s a pedagógu s áltol tová bbított gyakorlati
tudni valók nélk ŰlÖzhet.ctl e nnek látszana k teológus aink , ső t lelkészeink s zámára is. Prédik ációelmé·
le t · törté nete, prédikációépítési módszerének to·
vá bbadása igen m ély tárgy i -tő rtén eti tudáson
a laps zik , ahogy ezt s zámos idéze t t példával is bizo·
nyítja . Elvontk é nt megszokott és keze~t fogah.nakat a fólé nyes té nyan yab';s me re t meggyozo és biZOnyító e rej é vel hoz közel ebb, mintegy közénk , a
róldre; így A szere tet c. fejezetbe n a s zeretet sokat
ha ngozt...1tott, és sokszor né miké pp k i űrese~l e tt fogalmá t a filozófi a wrtén et tü kré ben né pszeru Wrta·
lo mma i tólti meg.
Gellé rd Imre, miközben s zuggesztív és értö ~te.
kintést e nged a prédikációulkotás n én~i ~ é p,) !III SZtifikált mű h elyébe , unitárius toleran cláJá ról IS tanúságot tes z, amikor egy idevágó jegyze té~e n ~
nagy re rormátus püs pököt . Havas z L:ís zlót lCljlzl .
"Ravasz IA sd 61wk egy C)'öllyiinl IWfioTl ln/(! : .fU
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evangéliulII és oz emberi szíu egymdsnak U~1I1/0k
teremtve, de /Icm taldljrik cg.)'mdst. PrédIkálni
.
aTmy;, millt a kettö tofálkozdsdt megszervez/II.
Újszerú és nagyon izgalmas gondolatrn épü l az a
fejezet, amelyben Gellérd Imre m:: i s t~ ntisztelet s~
kat. vit.ntot.t. demokratizmusát tárgyn lJn. A tét: a hivők nktivitása, vagy - egyéb valln sok körében is
megszokott - passzivit.'lsa. A közvéleménykutatások tükrében Uirgyalt gondolatmenet, az unitár ius
jelleg kidomborit.ásnnak jegyében n hi vők minél
nagyobb a ktivitása mellett foglal állást.
A prédiká lás esztétikájának ilyen alapos megalkotása szinte példa nélkül állónak mondható, s
teológiai oktatásunkban mindenképpen nélkülözhetet,Jenek a gyakorlati tudnivalók, különös tekintettel Gel1érd Imre nyelvi igényességére is, melynek fontosságát nagy hangsúllyal emeli ki h ézagpótló, alapkönyvként számonta rtható, mély tudásról és felkész ültségrő l tanuskodó, empatiku s könyvében.
A másik könyv, amelynek ismer tetésér e sort kerítünk , ugyan csupán közvetetten unitári us vonatkozáSú, de mindenképpen említést érdemel irodalmi szemlénkbe n. A Kodály Intézet kiadásában jelent meg Kecske méten a KodáLy Zoltán és Sza bolcs; Bel/te cmlekezete c. tanulmánygyújtemény 1991
őszén, Bónis Fer enc szerkesztésében. A kötetet
sze rke sz tő kivá ló zenetudós és zenetörténész munkái akkor is számot tarthatn á nak é rdeklődésünk
re, ha a Dávid Fer enc Egylet 1992. januá r i ülésén
tartott élményszerú e lőadá sá ra Ba rtók Béla
Táncszvitjének k e l etkezéstörté n etéről, valamint a
mú e l ő adá sá nak problémáiról nem úgy emlékeznénk, mint Egyl etünk történetének egyik legkiem e lkedőbb eseményér e.
A Bónis Ferenc ízlését és szakmai tudását minő
sílÓ kötet alig t öbb mint háromszáz oldalon érzékletes, sokoldalú képet nyújt zenetörténetünk két
kiemelk edö alakjáról. A kötet szellemi ségét félreérthetetlen ül tükrözi a szerkeszlö e l őszava, amelynek legfon tosabb gondolata, hogy mit. jelent számunkra Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence neve.
"Milldcnckel6tt: mlÍ.veltség és magyarság egységét.
Azét a magya rságét, mely "Ettr6pa és ÁZsia kulttirájll küz/o/Icm ide-oda hányód6 komp«, hanem, eszményeit tekintve, "hid , s Illián mindkettővel i)ssze(iigg6 szárllZ{óld." Azért a magyarságért, melynek
egyik kezét '>o IIogdj-tatár, a votják, cseremisz fogja,
másiklIt Bach és Palestril!a« - s amely, épp ezért,
szervesell magába tudja olva szto/ú szakadatlan
fcjl6désének minden szükséges elemét, származzék
az /wpkeletrö{uagy napnyugatróL. Csak igy marad-

.

hat felIlI , (g.)' újulhat meg, fgy lehet ő nálló és ered,ti.'"

E megkapó bevezetö gondolat jegyében nem kiseb~ j~.len tőséC:U és hitel~ sséc:u szerzők tamul mányRI kovet.keznek, mint Ujfalussy J ózsefé, ifj. Bartók Béláé, Vargyas Lajosé, Sárosi Bálinté, Farkas
Ferencé, Kroó Györgyé, Breucr Jánosé, Sándor Judité, Molnár Antal é, II szerke sztő Bóni s Ferencé _
hogy csak néhá ny hazai nevet ragadjunk ki a külfö ldiekben is bőve l kedö impozáns névsorb61. A kik e rekedő összkép átfogónak tetszik , a kötet a bernutatottak teljes munkásságát elemzi és méltalja:
II zenetudományi eredményeket éppúgy, mint a
múvészi értékeket. A recenzens legföljebb szubjek.
tív meggondolásból emelheti ki olyan lassa l! fele .
désbe mcrül6 szeletét Kodály magyarságtudatmeghatározó munkásságán ak , a mely a mindig elh anyagolt, de akkor még legalább az ő szívügyének számító nyelvvédelemm el foglalkozik. Soha
nem voltak olyan é rvényesek a gondolatok, melyeket Kodály 1936 decemberében kÖzölt Laczkó Gézával , mint éppen na pjainkban :
"Mélt ne végezhetne nlÍlldell lap, vagy legalább CI
j a ua, nyelu; öl/tisztiM folyamatot magdI!, ahelyett
hogy mások tisztogatá sára várna? Amellett, hogy
minden sorában kifogd stalan szöueget ad, mért ne
szórhatna el felWnö - pl. kézirásos - irássallapon.
ként, emlékezetesen megfogalmazott - talán részbell verses - nyeluhelyességi tanácsokat, addig,
amig mindenki könyv nélkül tudja, millt CI darmolreklámot. fia eféléket bele tud vemi a köztudatba a
sajtó, balle és mu/asztása, ha nem él uele a Ilyeiu
érdekében, ami végre a sajdt érdeke. ~ ", De termé·
szetesen csak (rók t.udnák megcsinálni. Akiknek
szintén létérdeke, hogy minél többen tudjanak jól
magyarul. "'- írja Kodály.
Hát így a zenemúvész és zenetudós, aki felisme rte, hogy nyelvünk tisztasága azonosságludatunk legmeghatár ozóbb lartóoszlopn.

Köszönet Bónis Ferencnek, hogy segített tudatosítH.ni , milyen hatn.lma s kultu rális kincsekkel rendelkezünk - és hogy gyűjtemé nyének közreadásával segít nbban, hogy megtarthassuk, megőr izh es
sük e má ssal ne m pótolható kincseket..
A kö ve tk ező Bóni s-köt et ismertetésével remé·
nyeink szeri nt legközelebb foglalkozunk. A könyv
_ Hódolat Bartóknak és Kodálynak - má r csak lapzárta után kerül forgalomba .
Ttirók Tamás

Kulturális hír
A Protestáns Közmű velő d ési Egyesület által alapított EVANGÉLlUl\'1 SZíN HÁZ 1992. október 29én mutatkozik be a közönség el ő tt aDunapalota
szính ázte rm éb~n <Budapest V., Zrínyi u. 5.). Színre
kenil Tamási Aron Hegyi pa tak c. színjá téka, Udva ros Béln ren dezésében . Az e l őadás a mű magyarorszáb'; ösbemutatója. A föbb szerel)ek ben Csonka

Ibolya, Fehér Ann a, Bitskey Tibor, Horváth SAndor, Mécs K..'\r oly, Simon György lép fel.
További előadások: október 30, november 8, 9,
15, 22, 23, 29, 30 _ minden alkaloIIlmal este fél
nyolc Ómkor.
JegyeJövétel az előadás színhelyén.
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Unitárius sorsok
82 év 61 sorban
László Gyula
A Szerkesztő ség arra kért. í~ám m~g életemet,
kiemelve un itárius vona tkozásaIt, s mmdezt 2 géeIt oldalban. fgy egy-egy életévemre még egy sor
~em jutna, vala miképpen össze kellene fognom
"pályám emlékezetét", Sikerül-e, nem tudom.

Magamban élem az oekum~net: Édesapá m s ~a
gam unitár iusként éltünk, Edesanyárn és Nové·
rem református, Feleségem és Gyermekeim ka tolikusok. Unitár ius n eveltctésemet el sőso rb a n k iváló
hittantaná raimnak köszönhet.em. Elsosorba n Bíró
tiszteletes úrnak , aztán II feledhetetlen u nitár iu s
misztikusnak Ivá n Lászlóna k , a szá madá st vá ró
Peth ő ti szteletesnek és a magyar szónoklat legjobb
hagyomá nyait k é pvi sel ő Filep Im re ba rá tomnak.
Ha az unitárizmus tanítása: "mindeneket megvizsgáljatok, s ami jó azt megtartsá tok", akkor egész
életemben hü mara dtam ehhez. De a szavakba
szegényített TeremtO helyett inká bb az aeropagita
Szent Dénes minden emberi tulajdonságot tagadó
tanát vallom: az lsten ne m igazságos, nem szeretö,
nem jó, nem a tyai stb. stb. mert ezek mind fáldi,
emberi fogalmak , a melyek elszegényítik a TeremtO
kozmikus k orlátlan ságát.
Bö l c ső mn él két Szülöm örangya la vigyázott reám, s egész életemben mellettem is ma ra dtak: a z
értelem és ~ szépség. Az értelem Édesapá m öröke,
a szépség Edesanyámé. Kettejük nem ötvözödtek
hibátl anul benn em, hanem h osszabb korszakokban felváltva él ték utóélelükel: így váltakozott a
régész (az értelem) és fl k épzömüvész (a lelek szépsége) benne, míg végül úgy 50 éves k orom táján
egymásrataláltak.

Általában mint r égészt , magyar ő s történ észt ismernek , k iállításaim bejárták az or szágot. Ám
min dkét magatartást áth atotta az a felemelö érzés, h ogy magyar vagyok. Nem ir á nyult ez senki
ellen, csak mi ndennapos öröm volt életemben
nyelvünk árnya lt kifeje zőe rej e és történelmünk
"e nyésző fénye". Régészéletemet a Nemzet i Múzeumban és a kolozsvá ri és pest i egyetemeken töltöttem, kiá ll ításaim meg b ejár ták nagy városainkat.
A pontot mi ndegyikr e egy-egy eml ékezetes eli sme_
rés tette. Régészeti mu nk.ásságomért a z 1991·ben
k apott Széch ényi díj , Az Acs Fiá nak Evangelium a
linoleu msorozatomér t pedig Il. János Pá l pápa
apostoli áldása ugyanebben az évben .
Sok á ig voltam - S vagyok - régészetünk "perso·
na non grata"-ja, de ez nem bántott , mer t hiszen
magam vágy tam arra, hogy még életemben elfelejtsenek! Ami ma ra dan dó érték munkásságomban , az váljék a magyar k öz müvelt ség szerves r észévé név nélkül, ami pedig ese n dő volt benne, azt
amúgy is kirostálja az idő. Mindvégig a lázattal
szolgáltam, mint a "szegényember régésze" azt,
a mit Zr ínyi Mik lós egy mondatba tömör ített: "Egy
n emzetnél sem vagyu nk alá bbvalók".
Végül , hadd füzzem h ozzá az elmondottakh oz,
hogy csalá dom, s magam is a magyar nemzet legkeletibb törz sé ből fi székely né pből , szárm azunk és
h ogy 191O-ben születtem ; h a lálom éve még isme·
r etlen.
Bala tonrendes, 1992. VII. 4-én

Sztankóczy Zoltán
Sztankóczy Zoltán , buda pesti egyházközségünk
tiszteletbeli pr esbitere 1916. október 23-á n szü letett Aradon. Egyetemi tanulmá nya it 194()....44 között végezte Kolozsvá rt és 1945-ben ott avatták
"summa cum la ude" eredménnyel a közgazdasági
tudományok dokto r ává. A k övetkező évben családjával együtt Buda pestre költözött ohol a nemzetk özi közlekedés és a közlekedésfejiesztés területén
dolgozott részben gyak orlati, részben tudomltnyos
és egyetemi oktatói munkak örökben. Ezeknek a
munk aköröknek ellátásához fon tosn ak fté lte fi
nemzetközi vasúti és kÖzúti közl ekedés hivatalos
nyelv.einek ismeretét és német , francia, olasz nyelvekból fel sőfokú k épesítést szerzett .
Az u~i.tariz~u s és á ltalában a keresztény hit
kérdései Irá nl1 (eladdig- inkább Intens) érd e kl ő d ése

a 60-as évek második felében ébred t fel, am iben el-
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sősorban

Teilhard de Cha rdi n fn"l.saina k megismerése játszott indító szerepet, a ki ben t udóst és
mélységes hívőt, az ökumen é felé nyi tott gondolkodót fedezett fel. Két. évtizedes é rd ekl ő dés és képzés
u1..'\ n elég e rő t érzett a r ra , hogy elsosorban saját
maga és gye rmekei számára megkísérelje modern nek értelmezett, az ökumenikus k ereszténységgel
is h armonizáló unitá rius hitén ek írásba fogla lását .
8 ltr ezeket a dolgozatoka t önképzésnek szá nta,
azért írása it egyh ázunk vezető lelkészei nek is bemuta tta . Ezek nek az írásoknak e lsö példái jelentek meg az Unitár ius Élet ez évi számaiban. Ezenkfvül ebben az évben vállalta a nemzetk özi unitárius és szaba dclvo protestáns sajtó fi gyelemmel kísérését , valam int, hogy eze kből fordításokat á llít
össze és átadja é rd e kl ő d ő lelkész tár sa inknak.

J ézus Krisztus személyiségéről és szerepéről
JÉzus AZ IST EN FIA, JÉzus AZ EMBERFIA
lb.us :l .~1.:lIll;1ri:1i ",';szonynak cgyértcJlnílcn kijcl~n I C ltc.
hogy ő ;I vnr1 Mcssitis. a Kri S7.tu ~. Pé~crnck :1 tllbll!. l:mftvnnuyal cgyUu tell vallomás.'ÍI. rlllslcnmJézus ri Kns~tus .

:ll. É lő lsten Fia. :1Zí'~1 1 nyuglázt:1. hogy Péte r v:'il:l.'!z:! Igaz.
mert ,lzl neki Istcn sugall ta. Nem lehet két ~égcs. h?!:)' Jé1.US mag:'! mind a Messis.'is (Krisztus). mmtl :lZ Istenfia
megnc vcz6sc kcI elfogadta. v~ll alla . . U~yan:l~k.or Jé7.U.S
többször is ul:111 am. hogy l:uH!v:'inym és hive i. Idegenek.

az ól elutasító!; rclé ne h:lIIgozlass.'\k Cl'! a kél méltós.'ÍgncvCi. és Ú S:lj:'itnl:lgár6J bcsl.élvc is ink:'ibb az Emberfi:1
mcgncvC7.é SI ha~-LO ..\IIa. Nem azért vn laS"I.IOIt:l :l7. Emhcrfin
neve l. Illert a7. Istenfia nevel nem v:'ill,llta vo lna. és !':Ulö·
nöscn nem azén. meri :IZ Istcnfia az istcni, az ~mt:-c~:1 al.

emberi s~.árma7~~sr:1 umlt vol na. fs J6zu$ ca.c l ls klfcJczfsre :Ikana vol na juumni. hogy ncm vallja isteni. dc hangsúlyon.' az czzel szcmbeállítható emberi szárnmz:ísát. Ha a
mi idónkbcn találkozun k oly:m felfogásS.11. amely ellentétet v61 fe lfedezni az Istcnfia és az Emberfia ncvek 16nyegc
közölt, ,IZ nem a J6zus korabeli gondolkodás kcreteiben
táj6kozódik, hanem abból kiszakad va_ az cvang6liumoktól
cIt érő követkczteté.sckre jut.
Az emberfia fog.1lo m a közelkcleti vtlllásokh:m (Mczopot;'\mi:íban, K:ína.~ nban stb.). sót a görög mitológi;'\~:In
cgyaránt ismcn. A 16nycgc az. hog y az c mhcr ercd~ t l Jcg
istcni hasonlós:'igú volt. tökéletes és halhatatlan. Ez JelenteHe az cmhe ris6g "artlnykorát". amelyhől a7. embc r ki s~_:I
kmH ugyan. dc majd újabb aranykor nynik mcg sz;'\m;'\ra,
h:l egy isteni emher (:IZ emberfia) megjelenik 6.~ visszavezeti :IZ c mhcrt cxb. ahol az e l ső ar:U\ykorb.1n volt. Ez a
gondolmkör nem hi:ínyzou a zSidós.~gnál scm. Az Ószövetség ~vler i1ll Ádámot is isteni hasonlóságg,11 :l lkoll:l meg
a TercmtÖ. Az óshűn c1követés6vcl az ádámi e mber elvcszteUe ezt az isteni k i v:í.lts.~gol. gya rlóvfi, h.1landóvfi
vált. El. a hűnös helYl.ct nem örökkévaló azon h.1n, men
egy szabadító. az Emberfia vis.w;wezeti a 7.sidós.~go t (an·
nak ..igaz maradékát") a halhatatl ,l11 ~gha. az örllk ildvöi;s6g ;,\l1apotál>:l. Az óS7.övetiiégi könyvekben Dániel prófétámíl azt olvashatjuk. hogy látomás:\l):I11 lJZ ég fe ltuiin :17.
Emherfia közcIcdell . aki t az Ósöreg (az Ur) elé vezellek.
6 hatalma t. méltóságol. királyságot adott neki. és ez a ha·
t;'llom örök. ki rCllys:íga ne m vész el (Dán 7. 13- 14).
A Kö~.c1- Kelet ókori kultúráiban az istenfia megnevezést :iltal:íh:11I a királyok k:1pták. hogy ea.cl isteni szárm:lzúst jeb.l.enek. Ezt a kitün te tő dme t a trónfoglalási ünnepség keretéhen nyerték el. minthogy éppen tlkkor vállak
jc1ké,)eSCn Istenfi ává.

Ehbül az is nyilvánvaló. hogy nem szUletésiik révén. tc·
Mt nem biológiai sz.~rmilzáss..1.1 vol tak istenfiak. hanem
ur:Llkcx](isuk megke7.désével v[lltak :laá. amikor egyiitwl
isteni erők hirtokába is jutottak. Ez a felfogás megwlálh:lt6 II 7_~ i d6s[lg kö rében is. miként II 2. zsolIMban olvashatjuk az Úr v~gzésft hirdetve: "Az én fia m vagy! Fiammá
teltelek ma Téged!" (Zsolt 2.7). A 7$id6 mitolólliáh:1I1 emhe rfcJelli . mennyei lényekct is neveztck istenriakllak. ahogy:m a Teremtés könyve is jcl7.i, mettemtítve. hogy lsten
fiainak emberI I[myok S'lilltek gyennekekel. akik a régi
id6k hfres hősei lellek (Tcr 6. 1-4). A messiási vár:lk o7~i
SQ\.. keretéhen :11. iste ni kiválas~.I()lI s:íg jc\7.ésckélll :11. eljö-

verKIó Messiást is neveztfk Istenfi:í nnk. Az isteni nemzfst
a 7.sidÓ roga l mtl7~is nem l:1 rlalma~.7.a. a h:m g.~úlyt is isteni
kivál:i.~zl :ísra és az lsten iránti fe ltétlen engedelmességre
helyezi.
Jézus rncgszÓlítás:\ az evangfliumok szövege szerint ál.
tal:!b.1n Mester. vagy Uram voll. A M e&~i ás. az Istenfi:l. az
Emberfii1 ne vek J6zlls S7.crcpérc. méltós..~g.'Lr:l uta ttak. Közülük az első (a M c.'\.~i á.~ .: K!iszlus) vol t a lcgáltal:ínos.1 bb. Az Istenfia névvel az Ujs-lövetiiéllben viszonylag
gyakran. dc :íltah'ibo'm hangsúlyos helyeken tal:ílkozhatunk. mint amilyen péld.iul a megkeres7.telkedé.... amikor
Jézus kiválaszlOlIs..igát égi SZÓZtlt jelzi: ..Tc vagy az én
szerelmes Fiam, akiben én gyö nyörködöm" (Mt 3. 17: Mk
I, I I: Lk 3. 22). A megkís6rtés alkalm:lt ad arra. hogy Jézus az ist en fiús.~gb:11I lsten iránti feltéllen engedelmességét jelezze. A tanítv:lnyok nagy ta mís:'Lgtétc le keretében
Péter nevezi Jb.ust :lZ Elő lste n Fiának. hogy ezzel hitU k
lényegét és mélys6gél fejezzf k ki (Mt 16. 16). A n:lgyL1nács előtt a flipap teile fe l a kérdfsl. hogy lsten fia -c'? (Mt
26.33). és bár Jézus v:\las'dlban az Emberfia mellell maradt. dc a "Tc mondád"-t!al a7.t:rt nem uti1SítOtl:1 el az Istenfia és :lZ Emberfia lényegbeni a7.0noss.~g:\L
A három mé h 6s.~gnév scm II 1.si dós.~1l egésze, scm a tanítv:\n yok. scm pedig Jézus névhasl.l1filatáb:l.n nem ütközött . és ]):lrhu7~l mos alkalmazásukat l:íthatjuk . Azt is észre
kell ve nni. hogy Jézus önmagára nem az Istenfia. hanem
:11. Emberfia megnevezést v;,\lasztoll:l. amit azonban ki7~~
rólag csak saj:!tmagára vona tkoztatva h:\Sl.n:lh. és m:lsok
szájúba az ev:mgéliulIIok ezt a nevet nem ad ták. Bár az Istenfia és az Emberfia mé llós.~g neve k közöl1 nincs lényegbevágó !:Iftalmi kUlönhiiég, Jézus mégis bizony:!r:l nem ok
nélkül rés7.csíte tte előn ybe n önmtlgáról hcszélve az utóbbit. A zs idós.~g messis.·í.si várakods.1 túlnyomórés7.1 a politikai mc.~s i :lst vMta. és kevesek s...~~mára jelentett elsősor
ban vallási tartahn:l\. Jb.us viszont határozottan elhárította
magától a politikai mC&~i ási szerepet. é.~ ki z.~rólag v,lIlfisi
evangf1iumot akart hirde tni. Az Istenfia mé ltós.ignévnek
volt vi1:ígi. po!it ik:li v(lmuko~.•ha is. minthogy ur:llkodók
midi hatalomb:l való bcikta tás:ít is kísérte. Az Emhcrfia
e hhez vis7.onyítva tiszláhball tükrözte a v:lll:ísi Vár:U:~7~i:
sok bctühójfnek s7.crepét. nem volt scmmifóle pohtl k:n
súnezete és mélyehhc n az ó~vlüvel ségi ír:lsokhltn gy~ kere
zeit. Mindez tennészetescn esak az :Ikkori es~mev lt!'ig r:t
támaszkodó feltételezés. hiszen az ev an g~ lium~ .~/.övege k
nem :Idnak fe lvilágosításl arról. hogy Jfz\ls nu t IS t:u1Olt
az Emocrfia név henső lart:llmána k. Mir.uhollY azon b.~~ a
kOr:1beli 7.~id6ságn.1l1 mindkél fog:l ~ om Ismert .~ol t . nl zonyára scm Jb.us. sem az eV:lngfllst:lk nem l.'> l:lJ'loll(\k
szükségesnek r6vl letesehb megvil:lgíl!'isuk:lI.
Az Emhe rfia (és a7, Istcnfi:\ is) kezdettől fogv,1 I.~t~rlné l
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lsten ll1cll61 érkezik :\ 7.sid6. III ftn.s7.0k szc rn~t .a
földre fs felmbtának teljesítése ut:ín VISSZ:l IS tér od:1~~ ~~:
ten rne llell 1I1:1I';ld örökké. Az eVil~lgé~i umo.~ r~e~n . t:I;II~~~~
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~R). Vilá)lo... 1I!IIIás ez nml. hogy S:ljál 1~ I~ t nern ~)Idi szUie t~sét ól .~l:1 rníU:I . Af t is kijelentette, I~)ly i.~~~m ~1.:lrnl:l1.1slí (..I1n :t1 I~tenl('il .~I.:lrm:l~ tan~ és JI\ltel~1 ,Jn .8:. 46J:lInit nern lehct ligy n1:1):ym:l1.1l1. nlllllh:l M:ln:l sr.fll.l szUI.,;sél'cl CilgJl,ne /l~SlC, his1.en ti m:lr Á hr:1h ~ 11\ elón volt, él'sl.1lmklklwl M:lria és }61.;c f élelc elÖl t. !'hhól. hogy Áhr:l:
M m elön ó m~r I'olt. nyih·rtn k/lvctkel lk. hogy nem mid i
lérclésre. I ~1 nem mennyei Alyj:1 mclletti 1~I ~Z~sér.c gondoll, Al evangélillmokl'l61 sok helyeI lehet ne. I(léllll. :UI1CIr ck a menn yei lételésre nr:lhmk:. ,,~ ld:llll :Ilmkor így s~? I :
.. Azért s-f.1l1oU;lm Ic a mcnnyht'il (Jn 6. :Ul), vagy amikor
kijelenti. hogy: ..li innen alulr61 1':11& v:lgytok. én .meg
felOlníl v:1I6 l'lIgyok. ti c YiI~g h61 Y.Igylok. én nem e vI1:1g1161 v:lgyok" (Jn It 23). A 1I:11:11:111t:lll i fell:lIll:1lI:l&11 ugy:m(sak töhll ízhcn jelel te t:mft v:lny:lillak ~S kijelenleue a fő
tanks e l őtt is, hogy I:ltni foRi:lk ót a h:wtlmas ISlen jobhján iIIui (Lk 22. 69).
!latilIa elóll i irnilj:lh:m mTa kéri A l yj~t, hugy h:ll:1I:1ut:ln
majd részes!!..,e út ahh:m a I li e.~i'\ség ben . amelybe n réSlC
volt Istennél. még miel őu a vililg Icu (Jn.l7. 51. Jézus s'lj.lt
f\ildi élete e l őn i és ut:lni menn yd l é t el.é.~érólta nitY:\n yai
nak Cgy nyilatko'l.Ou: .. Eljt1llem lll. Atyá ról. ri vil:lgba jöttem. dc mOSI iuhagyom a vil:lgol 6s vi.~S7. alérek al'. Alyához" (Jn Hí,28).

Az evangéliumok rmllis.'iga szerint J ~lUS, amikor lInnmg:\t Embcrfi:1rmk neveZle. személyis6gét és míikl\dé.~1 vaIÓh.1n 01Y:1I1 tarl:l hlllinak 1'<lIIOIta, :IIni lye nnek :1 1.sidós,'ig
körtben el.I a fogalmat ismerrék. Mag.'iha foglall:l a leremtés kezdetén v:lló lélel éS:1 I'ilág elnIlH~.';;1 ut:1ui örük lélezést is. Valloll:l :11. Aty:llól való Sl...1rm:ldst és a hozzávaló
hasonlÓs..1gOl is. Vallott:l. hogy kiildetésé1. hata1rn:lt is al.
Alyálól kapla. é.~ :IZ Alya rohll.la az ítéleteI is. Mindez
azonb:m nem jelenlctte al.I. hogy mag:\1 ISlennel egyenr:lngún:tk. lóle OIggetlennek lekinleue vol n:l. Éppen ellenkel.öleg. nagyon hOS.~Z:Ul lehetne somIni azokm :Il, c\',mgé1ium i helyekel. ahol az I.~tenne l szcmbeni .. aláre ndeltség".
lsten .. maga.O;: lbh rendje" félreérlheletlcnill jelzi Jél.usn:lk
ISlcnncl .~zem"en i .;II:llA1t:lr'·, Al, élő Jézus. mint Emhcrfia
és mint Istenfi:!. fellliek szerilll nem voll scm lInumg'l, .-;cm
a t'1I1Í1v:1 nyok ~~I:l m:1 m Istel!. vagy liiiisten. D:\vid Ferenc
is l'allh:l1Ia Jéf.USn:lk megv:lltói. kri.~z tu si szerepél és Istenfia mél1óságnel'é1. meri :11 első h:\rom el':lJlgélilltn sl.erint
e7, lIem jelenrett elhajlást sem Jb ,us. sem [>cdig a tanil v:l·
nyok és al. evangélist:1k :\ll:1slxII11j,ítól. akik kl\vetkezelC-

sen :'11. cgysl.cmélyil, egyelten t.lt'i hten hite 11IellcII 1'1\1101_
1:1k. hogy J él. lI.~ a Messi:ls, a Kri s~ llIs é~ J éf.u.~ kil'ételes
(eg)'s1 il1ölI) Fia :11 egyel len menn yei Aty:lllak. 1)~l' id Fcre netlil itlélheUhk leyjohh:m i ~mc l1 Silr:lit: •. Az egésl
Sle111Cr:'\s az egy Istenrl'il t :UHí~k()(hk és az egy Istennd"
Fi:lról. Jé1us Kri~/ lnsrtl l . ki min~ e l megv:lllnll .....
A J éz\l~ kor:I óla ellelr kÖl.cl kél évclI\:d éS:t 1):1vitl Ferenc korol Ól:l elllllíll fél ével.red alml :II emiIeri I!omlolko(L'is h,ltalmaS:11 fej lödött . és ef meging:ltoll olY:1I1 knr.lhbi
mÍlos1.Qbt . :nnelyek :11 ókor. majd :I középkor hilvilágá_
\1.:111 még nagy .~zere lX! 1 j:lls/ouak. Al ÓSl.üvclségi leremtésrönéllel mltOS/:lt fc1v:'iltó rlldorn :1 n yo.~ kOvelkcllelésck
a teremti') fej I6dé.~t v:llIj:1k magIIkénak . amely szerint min _
den (a müllh,lII, a jclcnhen é.~ :1 jövóhen) léle1-6, :I ICremtéssel elindult fejli'ld6 i l~ne() I:1I sor,ln jött IéIre, kl)vetkczésképpen Ilreegf.imellci:lja :1 Icremtésig nylílik I'issza és
ugyam'lgy minden l éleli~, IIgy:mcsak :1 fcjl5tIé.~i l:inc hordozójaként (posl.l egli.~l, t e Hci~han ) lU. nrilkk~v:ll ós:1g i g
enn , A geocentrikus vil:ígképnck még megfclel heteH a s",iláfll éghn h ll~:rl m l~ elképl,eh isteni trón é.~ :1 ktlrilU\Ue
sl.Olg:116 emberfeleni lények l é t ez~se, de a végtclenné tágult uni verl.l unban Islen léte is csak haci\rt:rl:mn:tk ké\)1.elhel6 CI és cS:lk :rhswh'lt szellemi léllyk6m. aki s/.ellcmiIclki kapcsolaton kercsztil1 nyil:\lkozlOltja ki mag:\t :1 teren116 fejllXlés legflíhb hordo/.ój:1rwk, III emhernek, ISIennel minden emher megtal:l lhatja a közvetlell lelki-sl.cl lemi
ka pcsolaiol. dc ISICu ignl, kin yilatkOllat:\s:\m cS:lk kivételes cml'ocr lehel ki v:lI'ISlttllt. Jél.Us ilyen k iv:í la~7 1 0 11 emlX!r
\'olt . aki szellcméhen-lelkéhen éref,le meg :11 I st e nr ő l b poli megv:\ltói. mes.~ i:ls i clhiv:UOH.o;,1got és bpta meg hol.1~'i a képe.~ségckc l és az erőt. CS:lk v:t16silgos (é.~ nem ter11Ié.~l.el rcl cl1 i ) emlX!rr..ént Ichelel1 6s ICH Mcssi:lss:í, Kris1.111s.~á. Minocn emher lehet istenfi:,. Jézusnak amnhan
oly:1I1 egyediil:\l1ó kapcsolal:1 volt ISleunel. hogy lIIéll:1n
knp1:\ az Istenfia m~ hó:;.1g n eve1. ~,~ v:\lhaton a mennyei
Alya egy~7,nl6H Fi:1vá. Ezt D:lvid Fcrenecel egy tHI vallhat juk ma is, mert i.~ teni és emlleri s~ercl el e l (\k6 1e Ie.~ és teljc.~
voll . az :lltal:l kin yilmkozt:ltoH lsten. :t Lélek-SzereletI g:l l~~ág lsten Sl.ámllnkr:l. az eg6s/. e m beri.~6g st.:lmár:t m;l
is al. é lő Egy Ig:l/. IsterIt jelenti,
S/.lankÍll'l,.f Zulllín

Unitárius míísorok
a televízióban és a rádióban
El. év ószén cgy h~z lI nk nyolc alka-

10l11mal jclemkeúk v:III:lsos mrlSOfr:l1
a MagyarTelevfziól~ lII .
S1.ejllemller 27-c al. ÓSú hálaad:is
(\tHlCpc. melyen ősi .~w k;1s sl.crinl
Urv'lCsor:'11 oszIlInk, Ez alk:tlomh61 a
Iv é lő iSlet\ li szl e l et - ki\1. verit~sl :1t!0I1
Nagy Ign:1c utc:li gylllcke'f.etllnkhól.
Orh6kné Slelll-lv:1nyi 111111:1 S"I.Ószéki.
\'almnint K:1s1.oni M1Scf ilrvacsor:li
ágendai swlg.'ilnt:1V:11.
Október 4-éli , v:ls:'imllll délllt:ln
lJl1ir:lril~~ Ör1'J mhrr c, mfl.w r voll lll,
(, UN ITÁ IU US I~ U:T

egyes cS.11om:\n. a nyári I':ls..~ rosna 
ményi Unnejlségekl'Ól. val:mlint Kereki G:1hor 1I)'ugalmazutl angliai unit:lrius lelkészl'Ól.
Szeptember 2(1-tól. négy s1.Omh:1I
reggel egym:ls ut:ln ItOS-kor :Il
MTV I·cn Jó reggelt :!dj, J.~IC
nem! C. u ll i t ~ri u .; gyennekhiuan
1c.~1. II htldllp',:'~li lIitokl:l1t1k k/\lremlíklkJé·sével.
Novemher 1.'i-~n, I):lvid Fel\:ne
cmlékUnncl'én, reggel :I N:tp TV rövid áhf1:IIn1 kO/.vclit. m:ijd du, félór:'\s

mii~or

h ~/.r6 1.

1c."Z :11, erdélyi unitárius egykiUönös tekintettel :l1. évfor-

duI6r:t.
A Magyar Rádió K os.~u th :1(16j:ln 1992. novcmher (i-:\n, pénteken. IJJO 6... i kezdeHcl. Egy :11,
Istcn címmel, IIl1ir:lrius v:!II:1sns r~ l 6r:1 lesz,
S"eretellel ajánljuk hfl'ei nk figy..:l méhc a relll i unit:l riu.~ mll.wrokm,

FÜZESGYARMAT
A~ Unilárius Egyh~z chilj~r(\,ága I1cv':b.:n Dr. l..{'rirn:z E fi

()dV~,.üh~

vnlnmim :IZ III1"C~<é;I:
IlIc!'Jc!CI1(Ckcl, E1.cn ,qCn" 'ZIc!ch.'n 1,<:11111 sor H l ifjllld 'IY : Ne .
mc.~ Er",éb,,! és, Sl'.tI1~"i Magda konlí. m:llils:lrn. melynek SOI:\11
:\hl,,,n,,1 lend tn7.onys:lgol ala]lO' rc\k'h-l,lI h ~éSllkról.
A "~csc ml~kc/.ó islcnl; "LI""""., S abban az Úl"'lICsora o"dás.it
Ralll.7." L:ls7.1óné S7.~fX'1l ~l1gii ..,.ordn;a ke rCleZ1C.
A lemplomból kijövet a hivek mcgv:i.s:iroLhanák 3 Dáv,d Fc.
renc Egykl Fill.csgy:mnal; fiók-egylctc kiadv:\nyál. a Keresztény

n 90

évc~ cgY~\~1kö1_""gc(.

Ébredés!. Az ,O,m"p :>I.CrclClvcndégségScl folytatódott. ahol :IZ
CSyM/.kö7.'~gl lagok és cs;\liidl:'l&jailr: meghin bc$zélgetésl foly _
IlIIInk ~ messziről ':.kezen vendégekkel .
. Ez nl kalollmml ;\.Fúh~lóság nc~ébcn;\ ruzesgyarl1l~l; ;:g)'h:lz.
k~~.~gb..:n ?rhókn~ S1.enl _ lv ~nyl 110na kőzügyig3.;fgaló ts dr.
Lónnt:z Emu mb. fö~()ndnok·h. pt!-lIöki vizil:kióltarloll.
Mus l.ka UKl lya

ALBERT SCHWEITZER KONFERENCIA
Al IARF ez év július :!O-:!.'i közün ~
fr:U1d:k>rs/~1gi clszá.'zi MUllslcrhez I:;trlo_
1.6 Lc Kkclxlch Konfere ncia Kölpontblln
r,'ndaen Albo:'rl Schwcil;:elTól egy nem·
l.ctkoli k'ülőgi :!; d ü:td:is sorozato!.
Kuloz",árTól Dr. Erdó Hnos egyházi
(ÓJtgY/Ó, Dr. Szabó Árpfld teoló!;iai r..:k ·
tor ~S Dr. Rezi Elek reulógi:li prof<!$s1.or
\'etlek rb/J :I KonfcrenC"Í:'in . Hnz6nkul Dr.
J:IIwb knó pc,tSl,cll1lórinci klké.~z képl'i.
selle.
A haron1l1 )clvú konferencián (:mgo!.
fr.lnc i~. némcI) :l I'i l~g minden tájáról.
0é1·Arrikár61 S,'édorm'igl!;. 13Il:l"lól az
USA ' ;g l1l;nt~g)' hewcnen vo1t~k, a lcgkid l,'ihb Alix'rl Scltweill.cr kut:116k.
Scl"",'i!~,~r némel lurenln us pap fia volt
~S hll..:riinu.<ként lel1lett~k el. Fnlllci~ édesllt)'j:\I'al és leányával fl1luc i:\ul levc!ezclI.
Ibe h·ról s"!.ól6 l al\ulmJnykü!~I~t ;~ fl1ln ·
c i:\1I1 írta, de tcológiai tanulmiinyalt nemcIul Iri". Nekünk ma~yaruk""k lSUlCrÓS a
pruhléma, ( Lisz! m~gynr vüh·c·~)
André Guunclk "wlllfl""'l1ler-i profl!><l.'7.or Igen 'lCUClHl'SCII a kOllfercne lJt bev"l.eró r~n"lnlii nylib:11l :m ajáulol1a. fo g:ldj llk <'I. hogy A HlCfl Sdlweit!.er chószi
volt. Ebben mar:ldlunk.
Mmil \,olr szó'!

,.Alberl St:hwcill.C r és II I'JnthciZll1us"
.,Albert Schweitzer és Kína valliisai" cs
klllönösen színes voh lpenburg dÓJdáSJ
Alber1 SchwellzcITÚI és :11. ~rrikai v311:1soktól. lpo.!nburg :11. Utrechti Ökumenikus
KÖl[XInl munkatársa. és hét ével
afri·
k~1 ökumenikus missúós lelepeken .
N:'gy crtlddíldéssc! hallg all:\k a részl ve"ük Dr. Erdő Hnos Albe rl Schweitl,er
é.< az unitári7JIlllS c. dóad~s~l. Reméljük.
al angol nydvú elolld:is magyarul is 01V3.<l13Ió lcsz majd a Kercs1Jény r.l(1gvc\ö
hasábjain.
Na gy és m;:gérdcmdl vi.sl,hJngj3 volt
(IZ el';ad~snilk.
AIt",rr St:hweitzer és az eg)'házi zene
d inlcn1ióiról Hemard Rcymond Sirass·
oourgi ~.cnctörtél1ész IlCszéh - k6rllsbclllutahiv:11.
Al. díbd5s0katlx'ható vit3 köve ue - é~
csak péld:lkénr ..:mlírjük, voh ol)'all h07:ds1.óló. :Iki Alho.:rl Schweir/.ernck u kinai
"allii<ok Ir:lnti érdekl';désér úgy ",i,lÓ';'
I~Ue, hogy "I. II k..:re'7.lény<6g küz"deU
bír:ll:l l(\ volt.
Milll.lcn rq~gel áhíl:,t vo lt . amil q;y
elűre fölkéri lelké"l ve;:etdt. ~< :I ki go,, 1I0,kodoll :IZ áhítal kl'retéb,:n 16\)h lIeml.o,'-

,'It

liségű Illunbt:'irs"król. akik nltynn)'elvil_

kön olv:,,!uk fc! egy..:gy biblini r6w.
Július 23·:ln Pe!cr B. Godfrt.'Y :ut!;!i:!i
Ewcl1 epsoni lelkész fOlk6résére Dr. Jn.
kab Jenó o h'ilSoll fel magyur ny.: ln.., egy
zsoltárt.
A konferenci a kerctébo:'n ,'olt ~gy ki·
r!induh'i~. amikor egy katonai temetot lá logatlunk Illeg. (Frtlllciuorsz;'ighan kUlIin
minisl,lériuma "3 n n vil:\gh:\h"nl vetcr:lu·
jnina k! )
M:.jd Alhc" Schwcill.t, slil lóllú,:lt 1:\1!tanuk. v~gill Cohnarlxln 3z ,.Unrcrl in.
den" MÚl.cumban Gr\lnelV3ld vil~ghírú
o lt :ílképcit.
Colmarhml m,'net is. ji)vct is 3 Ferenc)'.; c .• al:\d vc"d~g~7,'retcr~1 élvczlUk. A
l11.irtírh"híll hall Dr. FcrcnC7j Sándor volt
koIOl•• v~ri Unirárius Kollégiumi tanár özI'cgye o!s fbi p.1tron:\lt:tk és villek. Ilo~t:lk
autól',,1 Colmarhól a konferenti:lközpOnl-

h,.
A konferenciáI relllekül kkli!ették cló.
~S .1 zo kk,·\Uj lll ..·ntc.< lebon yo lílM Dr. Roh,:rt Tra" r Iölllk:lró Kbns Glidtmmm Ii i'
kJ' ~Hkmc.
E~líron is kÜ~l.ünjij k mindcnn.' kilerjc ·
dó szíl'es figydmiikct .

MAGYAROK VILÁGTALÁLKOZÓJA
A ~1a~)'",ok

Vil:í$lal.,lk,,~.,j.\1 au~u".""

1-

24 k"wlI ",,,Jc'l.,o'k "'ql. h~ú"kh"". ~< Cl":,,

1..,lul ""~",1.1 u> l g-2 l ·~ ~Ö"'lI a M:o~y,,"-'" lll.
Vit.gk .. \~", ..~.u,",1. Mi i, Q,t",,';'IJuk mindké!
<'C""-''')1. "''''I ujahh 1>,>~.,)·i •• U . ""l>~ . h",y
• h",.,,,,,, fi,jloil,,~ ddb.Z!h,,"':ol; ",;n","-r. dc
• "" ~)"'~ léldJ..,,, n"nJ" "HŰlHn.rad.
S"'Y o"'".u,,~'" nol.alt. 1,,'1Y ",u>dkét "SO·
,n';")"tk ,,"'" un;I:I..,u. '~,11""":;jc " \'011. A

~b[!:) ""-,,, ViL1J!.''''>\"~I>''J!.''nc k C8)", k u'd"ük"
l)il"'I..aJ!. , ~:O n"l\& U~b m·
K'''!Io"oI, . oki .7 ru')'anyd", k"" re,enci:ik .. ,k
l 910 <II~ ,,~. i" k ö",,, "'~ kii<l"jo ,

r• • ~ultur.lh.

ViU,l ""it"'''I.u., "",~,,)'h\ ~u.,u'ltor.
U ·I i" "" " ' tlete' cl t~hhu"l " ~.J!.)' l.,..,h
A

ul~a , 1~"'l'lo",h.ln l.lrtOlla. ,\ >1.~~ii l",0! Kedd
M,\~.c. "'I>C'C' SI-" kc1yu,lv",hd)'rQl. S1;;"'Ó
Ihorri"~I"" A"i k,', 1I\lI",..óo.t ·Jnn,,,(,,ld,,',1 ",
l.l>p<;khd)",·II~ < " y. c~Y""''''~'
"dlemehen vé~<",o.

110"<"'0 M;i'I\lI'

"'"l')'u.JJ!.
,.A~ "Ia hwk ~ n'31')"''''~ , 1<.1a..,,," "k""fe",,,d:ln 3~u.7.' u' 2 1-<'" Szá,7. J~oo. ld·
l b7.. ~ TNlop" [<IIh<1 ill->4l;\l6j;o ,'<'11 .-én!
~. Ül.Cn<'l\1 ""ÓZl:II 3 "tóJ!. un"ónu. é, nCIll
u"il~"u' lel~';>1cil..,l.,

vall." kÖ1.... ',;~c,h"'".
l",t.um'" " ",Ií"·,, aZ! a h<lyl.U:;'" .. "i,'el " IÖ'
,ök h(..loll ' "& k"r.\h.11l a 1"~.,l>il éri u,,, I~"<JI"
b", a ~)·Ul"h ."rchl .
'\1 <,,, ,,,<'ny ..,,o,:,, un",!nu. "."Y.I\'C'·ó;
lil,ul ""·J!..,,,,líl<o1l ,,,,,~ ,J,. MU" 3)' SJ",u"!

,I)':i"kfi:lr .• k, a kt',óhl>i<kbc" .i:lmol be: I~'
p." 1.t at", ai ",l ",,,. yonlÓ ,a "ól.
. .
1(;;,.iJ 1.." ~"í",,,16,nal. ,n<l)'I'><" a~ ",,,,:lnu,

",.'''I~''1.:l,,,bl i~)·,·k",.IW' kie,nel",. e~y C" ..
"ri Si"Jor. iJC'l.<II1'1 rcjc.~·", he:
..Tudjuk : h:íl>oruk ,dej,,,, ",,"":il UI ,.. u'"
.d ~clOn. OO~ OJ»' ,,"' .... k cn;." '" ''''! .>;ilk·
...'~' a n,eJ!.O",r...U,hoz. Mi <ti .hel "',J.;bm »
""j!.hiru'1Juk. h"", 3 "'~P"'~ll "lY""" ,ullc,,,i c. ldk, "J!.y,~g" - "''''' kJ!.:IIihb oIp"
f~nIO>. ",,,,, "".,.ély ,dejé"."
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I
Emlékezés
IC. am. hO,y idegcn ncm:o:clool v:1I6 má'tOd ik hil vil:1 ul!i n lI ui l ár iu~~!i leU.
.."
Z~~ .I ,m O I 'd , nJ" y'· ·',...,·,,"'''m
királyi nc v~ lassl~lII:lk . hanem fi a FelhccsUlhctellcn ItIrlé'lelllli érdeme.
S'I.Ulclésuapjám
mcllen 1I1111;Hn:lk ki. s mi helyl :lz :lIka· kel S'J:Cf"I.CLI M . unil:l ri zmus létrejöllé.
NégysdzÖlveukél évvel ';.l.clóI,I. lom kedvcI.. Ól koron,'íu.ftk meg. s eJ:'
hen. Az unilarizmlls kövclóje és jóte.
1540. jtí lius 7·én sZI1 IClel~pud.t~ .. SU: !ill:.I:, nern~.cl i kirti lys.1g wvflhbfllly.
vóje voll Ól
I más~1 bi7.loslts~k . Igy föfl ém, hugy
Iyos örökségel veli !it :II YJ.llól, Sl..lpo
J !i n(\.~ Zsigmond ur,Li kodfIS:l VO lt :17.
Iyai l l1noslÓI.
J!inos Z~ ig rno"dol :llyj:1 temelése cgyellcn alkalom :l magy:l r JörténeHogy :1 rcfomdció..~ klilönöscn ul:ln. :llig kél hón:ll>OS kor!ihall. ;l1.On· lemben. amikor u nil:lfiu.~ ki rály Uli ;I
er.cn behl! ;IZ unilári us v:l lli~ Erdély 11:11 magyM kir!i ll yá vfIJasztotlák . s trónon, s un ilárius k orm ftnY~~'11 voll
fóldj6n oly gyor$"UI gyökerei ve rhe· Szék e.~fe Mrváron
megkoron!izlflk . h:ll:llloon. Erejél nem :trra ha~~,m'il l fl .
MeJléje gyftrn ul édesan yjál . lzahcllft l hogy c lnyomja :1más hilcl v;tlló felekeleu. .. bban rnegh:ltilro:o:ó;n, r1:lgy. résle
van :lnn:l k ;t Iilrclrnc.~ é.~ meg610 S'J:?I- lellék. Egylx:n hárOJllliIgtí korm!inyz6 zelekc!. v'lgy. hogy kU1ön lc gc.~ kivál! _
lemnc k. mnc ly János Zsigm?nd feJC- lanácsol rendellek rnelléjük. HossZlí stigokkal h :ll mO~:f; 1 el :t s;ljftljál. hanem.
delernsége :llall álhalolla e k,s ors-ó g megJlf6báll:ll:'iSOk Ulft n 1.'i5fi.b:m vá.
hogy hil.l()s ílS;1 ;Ll . egycnlő jugok:H és
]>olilik:li konnán yz:lsál.
laszloH!ik S~.ás~.sebcscn urukká l!inos
kiv;llt'iflgok:11 mi ndenki S'/!UII{jr.,.
Szülelé.sckor kél erős párt kUzdöll
Zsigmondol :IZ erdélyi rendek és :I
A Bud:llM!Sti Unilárius Egyh!id:üz.
cgynl (L~~1 1 :':0: OI'S'/~'ig birloklás!iérl. Az hoz:o:á larlozó magya r~,.:Ig i várme.
ség gyiilc ke/.ele 199 2. július 12·j ls·
egyik voll :IZ úgyncvezcll némcl pári. gyék. s eu.cl megala pílollft k :lz önálló
lenlisl.lc lelén, a Nag y 19nfte uleai
mJlc ly Ferdi nft ndén és ve le :Il, ?SI ka· erdélyi államo!.
közpo nli lemplomban ígyemlékezen
tolikus vallásérl kUzdöll .;L m i~ lk p:lfl
l !inos Z~jgmond szülelésnapjár:l. s
:I nelll1.cli irti nyi képviseliC. S :l rcfor·
lállOs Z~i gnlOnd fejedeIcm nek mflci6 fc lé h:ljIOIl . Sl;lpolyai János a nnyi más koról bcli gondolkod6val így emlékezünk SZiilclésn:lpj:ln á ldan
élelé re, h[llfts:m köszönve jóstigftl mi
h:L1:ilakor c lkcscredell Im e fo lyi :1 kél egylill - meghat!irozó nagy le lle vo ll .
a ké.o;ci uni lfll; u ~ utódok.
(él kÖZÖL!. Sl. a polyai haiti la elólI laná·
hogy álmCnl :I rd onn r.c iÓ különböző
Ur. Kis Zultá n
cSQS:lil am:tgyar név diCsósé_.'~":,~,~k:·':,_-_~ro:k=·o:,=",:,,=,;="=.....:"=,,~j=d....:"_:,:,"~'_"_k~'_,'_,_"_"_; _____
l~ lI{ls

M . !':lIrÓj .. 1 1'r<" ",LJi" ~ M~Kyar S'.lIII~d ·
'1:1.1,'",." 1.V'.g)'obh ."'ÓJ"'; em',clo .. 01.<:.'
""'.cl voll ., clrndll f .... 11.<:<!dI. ...du. "b sa'
•lÍnvoo>l,) " ..
nar....'. \(Ij" yvlr.j.
....... MJIcj" vöh flo:l""m .. ,ló eró 07~>k flj",.·
"' .• k,k .....17.1J"IOII.k • d,klan'''' ~e, abll. A
.1I:M:ttl 1992. "'''J''''Nn d.,>ző, 1""Olla
.gyc1."'; ".pjOlI. koole,. " cj'jil r-.hg)'Of<'r.l.1·

""dcn",'.m'

p . ll"'.,..'k • ...".!n. A" ... k itlejo!n 19711·11.\11
M'l-~,..n1.ópól el",7.&" Úmőlm"

StxnHv.:I'l)'i
Ilona ib dl. I'r.nkl Ról:>ell ""an,~"ku. f{'COfIIl·
nok ""ud: el.cn run. Az ,de. ",áju,; h.,f...",·

.ii.. Ooh6l;"f lelk,;H";, t.MJlI3 ~ 1;\rd<íhil.IOI a
réJlcv ....·ok .. "k . .. kik k llb~ 1 tllhh nYIIg"; 6 t r·
.J.!lyi IIn'la",,, i, voh. A Slhdc~t.n •• Inllt..
Kt; tv F.",nc:7Y S:lnoo. IC>lwriink iJ. aki
!'... ne .....

"j'....n tI.

Egyháú élc_ünk hírei
Az A " tlw~·"' U I/J1! "~ ~ Itll.' 6dn",,< En~,, 1
Nenu,etku/,I Ut o "",ya' ~,.<:k.jeljit megalapí·

t"cSylo.:l",,,hl
k....
konf.,crn:,án.
dr .
Je,,;. Idk é.1.·j'ltIuni ·
h~1.101

~

.I ~k.h

~

V"'u""~';\".

kq,.. .. oIl.

•
A \ b K)'o r 1'1",,,"'11 Mi'u um SI.•·" t I~'<IJ(.
k,,:1ly "'."lIt aVai A.:!,,,,!; l!()O. tvh\fdul6ja al.
blmi ....., eml. kül 6 t ~. hin;l h l 'c' MIc,.cIl.
m"'yn.k d" ~ c U".Ie1 GYII'" prof.""" .•.
Iyinkfi. ""'I. M. Ilnnq...!,ct." firn,"/.<" M ~r .

pO.puthd)"'''e, """ .....(1.
•
A XIV. da l . ll~ ",. l..zAnk .... lálu" •• öI'. fo
'l.mh61,ku•• fl1. ,,_h'I'~1 ."".,)1' /,,1K1\ro.i e_
,na s,... ~" " •.".10:,,,,,,, ,1.Ú1o:'~"'"" k ISO. tv .
k.. d~lr.,. alkolonáhól. Af- ÖS..,..".fge "lal.
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