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KARÁCSONYI ÜZENET
Van-e helye házunknál?
-16 m~,R.MIU .z,MJjllHt Ji4l.

S.p61J4lJ4 ls a)4sw/lHaf.lI f •
miNI II sfAllboll ,"'" O'DIlIÚmNAnl hd,.
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Mindössze egy félmondat utal Luklics evangélista lefrisában

arra, hogy az áldott állapotban lév6 édesanya. r~vel majd újszülött gyennekével kint reked. nem jut s:l.&rnukra hely a vendégfogadó hlizalmál.
A karácsonyi történetek olvasásakor itsildunk felette, az angyalok k6rusánaJc: örO m6dája elnyomja ett a szomol'1l mouanatol.
Elénk idézódik a fiatal pár k~
. pe, akik Betlehembe érve. hittől
ház1a járnak. hogy pihen6helyet
talliljanak. A vúandós asszony.
érthet6en fárad t és izgatott tudja 6; bD, hogy a Gondviselő mi lyen surepet szánt neki. hogy

viligra hozza. s f,\nevelje majd
lsten Szent FiáL

..Eljön az Ó szü\&;61elr: ideje",
6; világra hozta az! a csod'I&1O$
emben. aki a hfv6 Itt:lesmnyelt
sZÁmál'a a viligossigol, az &tel·
met, a fényt jelenti ebben a nehezen eligaz.odh&t6 világban. A
nem hívők sz.ámira is IÖrténelrni
tény a létezése, I talÚl örök ta·
l'ny mlll"ad élete és mW\k.ásdga.
E
z6 KARÁCSONY f
I l:
<;

2,7

Atyánk. megajMdoékoro. w a názAreti Mestert küldi el nekIlnk, /
bogy megsubadftson a bCinlÓl, • tudatlanságtó! és abalmélelem·
tó!.
Olyan felmérhetetlen ez az örökké tartó karicsonyi ajándék!
Vajon hogyan lehetnénk. méllÓÜ ene? Mivel vistonozhatjuk istenünknek ezt • mérhetetlen szeretetet? Mivel ajándékozhatjuk
meg ót?
Bibliai teluusunkból kövelke.
:tik: ha befogadjuk Szent Fi.it
bajlékwtltba, snvUnkbe . éktOnk·
be, ha Jé2U$ tanít'ui, éietÚlja
lesz vezérlő elve suvainknllk és
teltcinknek, ba btm dics6~gét
hirdeijllk. és az emberek kli:zön a
békeS$éget munkáljuk. A hivó
ember p'ldam!!''''''val &i el
azt, bogy meg&tcsse az öt kórill·
vevli
s;r.ekularWJt
WsadaIommal, hogy a hit mze a min·
dennapi életnek; hogy a vdllli
nem • tanulatlan, b.bods emberek hicdelme; hogy az egyhh
nem törhet: viligi ba1alomra; lsten ornIlg6nÜ eljövetelét mlDl-

I

ki!juk, ,,m~ Isten orsz";ga nml
evés, nem Ids, hanem Igazd,.
.
~ár Me nybért, Boldb.sér
lM!kes~g és Szent Ulek által va·
g~~_~~ ~~l,Még~ ~m,da.n~Z: Rt'?'JU~
~ I J{ •
Nav Zoll4,. (lZ IN') \6 öröm". (Róm 14,17)
u............. m""t s m",,! Je en
.
.
idópont sem véletlenlll esik:: a téli napforduló idejére. mely wiA bív6 ember nap mint nap önvizsg-'latot WI az .lSte~ fÖr:
mos 6si kultuS'Z I.lrmepe is.
vények tükrében. I 6szinte brinbAn.ta utAn remBhett az lSten!
úzÜ1e
ltsl!l
Az óegyhhban a 4. súudig január 6-i.kÚ\ Unnepelték Jézus
megbocs'Wt és ezzel egyll tt saját l1.ü
Gondvisel6 Isten! Mennyei &lesatyl.nk!
SzÜletését A niceai Zsinat december 25·ikére belyeD ezt át.

a:: ..

.
<
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A középkorban, német vidéken jelentkezik elÓSzÖr • fenyóágdfsntés Salz.burgban, m.jd az 1600-15 évekt6! Strassbourgban fenyófát illitanak..
'? Kar6csony az az ünnep. melyen misoknllk szenUnk örömeI.
Meglepeltseklcel, .jincUkokkal. Odafigyelllnk a gyermekekre. az
id6sekre, a betegekre. az elesettekre. Kuksony el6tti hetekben .
budapesti egybhköuég tagjai súmwan C*:>magot vittek el felebarilaink oDhonlba.

Kösronjllk Néked Karksony JUnt Ilnneptt. azt • csn"'I~!Os
U
ajándékot, mel1yel meglepred teremteIt viUgod
KömnJIIk.
hogy elkllldted núáreti Szent Fi"·t w megmu~ n~
hogyan kell itt ezen a földön NeW tel5z6 8etet8ni. JUrQnk .
ged. tedd üdonli bennUnk b-'l~ I kSUlIt Lelked:
elt' ~JC
által tégy bennllnket uó$Á., hogy •.uerótlenC u&leZls4.
don...., felebaritként tiszteJjIlk és s:zeres5llk embezWuinkal.

r~

Te nagy neved dics6~g~!

Ám~.
Karksony el6.orban a megellilegez.eu ba.lom és sz.eretet: \ln.
!\epe. Mi mindannyian meg.jind&owuak VBgyunk. Mennyei
_ _ =..:11:* ....

- -

Istentől áldott'karácsonyt és békés, boldog
új esztendőt kívánunk olvasóinknak!

-

•

Ady Endre

A JÉZUSKA
,

TISZTELETERE
A született Jézus,
Ez igézetes gyermek,
Áldja m eg azokat,
Kik a szíviinkbe vernek

Mérges szuronyokat.
Áldassanak bennünk
A kifeslett vér-rózsák:

Bánat, kín, szenvedés.
Mert Jézus volt a Jóság
S a nagy, szent türelem.

CsengessÜnk csengökkel,
Szeressiink szeretettel,
ÖrüljÜnk, ha sírunk,

Ha ránk tör minden ember
S ha álul bántatunk.
A született Jézus
Született így s kívánta;

Hogy ez legyen az üdv:
Minden hívság kihányva
Életünk gömbiből.

Az isten
nem ver bottal..... !
Kicsi gyermekkorunkban többször is
lIaUottuk szíJIcinkIÓl, a fclnlittcklÓl ezt az
intelmet. amikor valami o lyasmit tettünk,
vagy ~ppen k&zilltilnk tenni, amire r' leheletl mondani, hogy lZ Istennek nem tet·
$Zó. Bevallom, hlttlllr: is meg nem is, felfogtuk lZ &telmic meg nem is. Pedig az
f;lelilnkben ezutin bekövetkezett e.sem6nyek. iIrm;nyelc i$tenfl!16vl! tettek sok
olyan embert is, aki korábban nem volt
~

Akkor mú - ötven bvel ezelőtt, a hA·
boní. JceU6s kö~n - egyre inkibb á"ezni
lehetet! ugyanis. hogy sötEt feUegek kel:'
denek Iomyosullli hazánk eg~n. 1943 késó 6sún. tEl elejEn mú csaknem egy tvvel túl voltunk az oly sok magyar esalid
,úrnúa gyú.Z! hozó doni kaWluófán, ~$
noha mi gyerekek nem sokat tudtunk róla.
annyit azonban ~m;IOnk. hogy sokat rom·
lottak az ~Jelkörtllm~nyclc. Rossubb lett a
köuUAtás. bevcuttEk a jegyrendszert. ~I
cgyre-moisra eltúntek az 07.letekbi51 azok
az Arucikkek, amelyek gyárúsa valami.
képPen a hadigazdálkod!ssal ruggtek
ösne. Egyre IÖbbstilr h.aUouuk • nWcinktól, hogy ezt $c Ichd kapni, azt $C •. .!
Mind gyakrabbIII hallottuk a biztatást:
..Majd ha béke lesl:... !" Me~lentek • kü.
lönböw pótanyagolr. (szója. naharin,
p~anta tea), a músúlu te:\liIi&., a fatalpú
cipök. sót ml!g a ker&pirgwnil pStollli
hivatou rug6s faker~kptnl is!
nyen . .mÍlJ"ostos" körtllm~n~k kömlt
ktnWódtllnk decemberben lU utolsó. m~g
úgy-ahogy bBtésnek mondható Karicsonyunkra. N~gynobú laJcú.unk k~t
uobijil a $lüleink _ lilul6anylgtakaréc:tljiból - 1I;!ire 1cúrUk, ~. a.z
egyik. 11n. hidepzobibln gyfijlÖ~k Ö$ne
ItOkat az Ij~do!;kolr.lt, amelyekhez u Il:tletckben Ipr'nUnl howjutottak. &. no-

kass"
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ha máJ csaknem 10 tves voltam. rendOletlenOl hiuem az ,,angyal mesében" nem
úgy, minI az öcsém, aki sokkal Ic.ételkcd6bb volL Ez nála odrug fljult, nagy mindenáJon bizonyságot akart szerezni. Rájött arra.. hogy egy mis:k ajtó záJjának a
IcuIcsa pontosan beleillik a kúrt swWéba. ts amiko r a szWeink nem voltak otthon. kinyitotta azt. Gymneki lcíváncsiságomat ~n $Cm tudtam legyőzni. és nmi
viszolygással ugyan. de követtem ll: öcsémet a swb!ba., ahol a különböző ajándékok lAttin diadalmasan közölte velem:
..nl ugye megmondtam, hogy nem az ANGYAL hoZ7.L ..!" A tények 16ttin nem volt
mit vitatnom tov,ibb és meglehetó$Cn Jchangoltan, egy nagy-nagy il\úrióval sze-.
g~nyebben hagytam el a ,.hidegszob.it.. ,
ameJ~t az öcsEm tenn&zetesen vissz.a·
zárt. mintha ott sem jártunk volna. Igy
nemcsak egy szép hit fos7.l0tt szerte, ha·
ne m természetesen a meglepetésektóJ is
megfoutottuk magunkat - legal,ibbis akkor azt hittUk - mert úgy túnt, most máJ
tudjuk, hogy mit is kapunk Karksonyra.
Ezúltal elmaradt tehát az ajól ismert v.ira.
koro bizserg&. izgalom, amivel az Onnep
el6tt a meglepell;st szoktuk vmti.
Pedig VOll meglepetés. csak egészen
mis el6jeUel. Az IÖrtént ugyanis, hogya
lcz.irt w>biban nagy örömmelliltam
olYIII kisvasúti kocsikIIl is. amelyeket u
egy évvel korábban kapott k&zlet kiegénítéséhez kértem, hogy bövíteni lehessen
velük a szeretett j,itEkunkh l való foglala.
los'-'g örormt. Alig v;irum, hogy eljöjjön
a Karoicsony és a fa alatt meglal,iljam e:z.e..
ket I tehervagonokaL EIUpzelhet6 tehár a
meglepctkuiI. amikor az ~gvil'gon mindent meglaliltam, amit az el6wes "titkos
Jumlén" láttam. csak éppen a.z oly hön
áhftoll vagonok hiányoztak a fa alól. Na_

gyon e lnontyolodtam, és amikor nagy
6vlllosan rák~rdczlem I ,zUleimt61, hogy
miért nem hozott az Angyal vagonokat.
akkor azt a villant kaptam, hogy biztou.n
nem kapott a boltban. Bár ez akkor hihetó
volt - hin.en ll: .iruellárú rmg j,t& tekintell!ben is akadoZOlI mir akkoriban _
nem mondhattam meg, misunnt ~n littam, hogy voltak ilyen vlgonok u aján_
dékok kötiln. mert akkor rögtön lcidertllt
vollla a turpiss-igunk. Mil volt mil tenni,
~ Ie keUett nyugodni, hogy ,,ez biztosan
az lsten bllntelése, aid ugyebtr mindent
Járl ' gy lárta at is, hogy mi csalárd módon bchllloltunk I leúrt w.b,iba.. 1r.iRlr_
kénfllk a tilkot, ts fgy szól az Angyalnak,
hogy bl1ntet~sb6l vigye vis$U q,pen azt
ll: aj-indo!;kOI, amelyrő l tudta. hogy I legjobban v,igyakozom rA". Emilllt s11lyos
szemrehányást is tettem az öcsmnek, akit
joggal okoltam a történtek~n. hiszen az ő
hitetlensége ~$ Iúv-incsidga miatt estem
ej a vonatozás újabb ~lrnényeitóJ. A dolgok ilyen a1akultlsán l,ithatóan 6 is mélyen elgondolkozott. és tov,ibb őrizte a tit_
kot, miKtlzbcn egy kicsit hitelesebbnek
lfult neki a címben id&ett mondtls.
Csak sok évvel azután, már csaknem
felll6u korunkban tiszu\zódtak. a dolgok,
amikor any.inknak elmes~ltllk a törtE.
netet, hogy tulljdonkq,pen mi is tört~nt?
Ekkor tudtam meg, bogy nem ,Jgi inlhkedhre" maradtak. el a jlill!kvagonok, hlnem 6 vitte 'luna I boltba.. mert csak itthon dertilt ki. hogy nem hpcsolhatók
ösne a korábbi vagonokhI, mert mtls
rendszeru volt a votlÓhorgukl A megfeleJó
pedig akkor valóban nem volt kapható. A
vonat kiegénft~sére a kés6bbiekben még
a háború után scm kerillhetett sor sohahiszen a h,iború szele minden egylb ingósligunkkal egfUtt ezt is elsodorta _ felnóUkorunkig abban a hitben ~IWnk. hogy
mindez lsten bOntetése vo lt. aki ugyebú
nem bottal, hanem pl. így bünteti azt, aki
neki nemtel5wt cselekszik. Ekkor egy kicsilllgy ~reztem, ismtt Ial,ilkoztam Isten·
nel ... 1
Ez az csel bcnnOnk. gyerekekben eg&7:
fiatalkorunkra km a16an megemsítette azt
lll: erkölcsi tartást, amely segített bennOn·
kel a helyes út megtal,il-is-iban, amikor a
nabad. nem nabad, az illik, nem illik.
örök dilemma o ly sokszor eU5ad6d6 dönt&he lyzet~ben keUeU a követend6 irányt
megv.i1a.sztani. Vajha a mai gyerekek,
unokáink is kapnának olyan hitel erkölcsi
tám ant tőll1nk. fe1n6uekt6l, tanítóiktól
minI am ilyent mi kaptunk annak idejEn!
Akkor talán nekik is könnyebb lenne kiJlönbségd teMi a jó ~S a rossz közön. ts a
Byerekek jogi bIIntethetetlensége nem
cribrtana annyi gyereket I ross:z ún kevesebb lenne a gyermekkor11 bCinelkövet6!
Budapest, 1993. szeptember

Gy. Pap Zson
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---,- ,----Egy sikeres
konferenciáról

A Magyarországi Unitárius Egyház. a tordai ediktum
425. évfordulója tiszteletére 1993. október közepén Budapesten ,.Az unitanunus ma" címmel konferenciát rendezell.
•
Az értekezlet gondolata az Egyház Képvise lő Tanács határozatában már 1992. végén megfogalmazódou és mint-

egy záróaklusa voUajubileumi 1993-asév hasonlÓkUlföldi
és hazai rendczvénysorozalának.
A konferencia október

15~n dé le lőll

az egyh.:1zi közpon!

zsúfolásig megleli gyülekezeti tennében Bencze Márton
pUspökhelyeues egyházi elnök áhitaIAval kezdődött, majd
Bartók Béla f6gondnok távollétében dr. l...6rincz Emő fő

gondnokhelyettes mondon megnyitó beszédeI. HangsúlyozIa az esemény jelentliségét. az id6tálló dávidfcrenci mú
felmutUásának. illetve a tiszta, toleráns unitarizmus megvallásának és igényes kutat.ásának, hirdetésének szükséges-

Muszka lboly~ . a Hit és YID:láserkölcsi Bizottság, továbbá
Bencze FranCiska. a SZOCiális Bizottság vezetOje és felm_
laltl?"bck kÖlötl Néme!h G~a református lelkész, az Erdélyi GyUlekezet vczetOJc, aki a pesti RcménYség Szigetének egyUttmúlcödésN ajánlotta fel az unitáriusoknak.
A tanácskozás zár6napján (vasárnap) nagys7.ámú hivO és
érdekJödO rfs,zvétclévcl islentisztelelre került sor egyházu~k központi. Nagy Ignác utcai templomában dr. Kovács
LaJos kol07.5vári püspök igehirdetésével. Az Unnepi alkal_
mat megtisztclte jelenlétével Göncz Árpád. a Magyar KOz~g elnöke. dr. Frenkl Róbert. a Magyarországi Evangélikus Egyház országos feiügyelO gondnoka. Donáth
László ev. le.lkész. dr. Biszterszky Elemér államtitkár, és dr.
Szent-IvánYI István parlamenti képviselő .

ségét.
A tanácskozáson hitvesével megjeleni Kereki Gábor ny.
lelkész az angliai unitáriusok, I .azarovits Emő főrabbi pe_

dig a MAZSIHTSZ üdvözletét tolmácsoll3. Levélben vagy
távirntil:lg köszöntötték a konferenciát a magyarországi
egyházak és az Ökumenikus Tanács vezetői. továbbá a
frankfuni unitárius közösség és az amerikai univerzalisI3'
unitárius egyház vezetői. Az USA-ból egyébként végig
résztvett rendezvényünkön vendégként a David Keyes lelkész házaspár, - Kolozsvárról pedig dr. Kovács Lajos püspök vezetésével az alább említendő illusztris előadógárda,
valamint Kovács István teológiai tanár, Andrássy György
és dr. Mikó Lőrinc egyházi tanácsosok, illetve Farkas Dénes lelkész-levéltáros.
Az eM nap délel6ttjén ..Az Unitárius EByház alapílása
Erdélyben és Magyarországon" c. tárgykörbóllartott egyegy stinvonalas e1őadást dr. Erdő János főjegyző. teológiai
tanár (Kolozsvár) és Szász János teol. int igazgató (Budapest). Ezeket egészítette ki dr. Fereocz József ny. püspök előadása (Budapest).
Délulán (az akadályozott Göncz Mihály lelkész helyett)
Felhős Szabolcs beregi szórványgondnok vczelett le tartalmas vitáI a belmisszió. egyházszervezés. sz6rványgondozás kérdésköréból.
A ~ácskozás második napjának Nyitrai Levente koCSOrdi le.lkész szép áhitata ulán kedves bevezető szfnfoltja
volt, amikor az erdélyi születésű. r.katolikus építész-grafikus művész Vákár TIbor unitárius fel esége kért szót és átad!a a konferencia el6adóinak., szervezöinek fétje ajándékát. a homoródszentmártoni templomot ábrtzoló 12 db.
graf"tkál.
Ezulán a konferencia program szerint fol ytatódott és elhan~otl dr. Szabó Árpád profesS'L.or. kolozsvári rektor. dr.
ReZI Elek kolozsvári teolÓgiai tanár és dr. Sztank6czy Zoltán ny. egye'7mi tanár (Budapest) egy-egy érdekfeszítő el~a~sa az ~rutárius teológia fejl6désének , sz[nes problematikáJának IZgalmas témaköréböl. Az el63dásokat számos
magvas hozzászólás követte. Ugyanaznap a vitadélután ..az
egyhá.z társadalmi szolgálata" dm a1all zajlOlt Orbókné
Szent-Iványi nona budapesti lelkész, közUgyigazgató és
Szász János vezetésével. Közremúködtek refer.1tumaikkal

Az istentiS7.telet után a templombejárat fl)lötti kUM fa-

lon elhelyezett. az évfordulót megöröldtö emléktábla avatása következett; in az adományozó boffaJói (USA) Amerikai Magyar Öregdiákok nevében dr. Pragay Dezső. a MUE
részérol Orbókné Szent-Iványi Uona mondott beszédel A
táblaavatáson a már említett közéleti és egyházi személyiségeken ldvül megjelent az Egyesüh Áliamok budapesti
nagykövele. Mr. Charles Thomas is unitárius hitvesével
együtt, I azarovits Emő főrabbi . valamint Bárth Károly
mrivész. a tábla készU6je és felesége.
A rendezvény befejezéseképpen egyházunk vezetői az
egybegyűhek tiszteletére meghitt hangulatú fogadást adtak. Bencze Márton egyházi elnök köszöntötte a vendégeket és zársz6ban rövid énékelést adott az eredményesen lezajlott szimpóziumról. Mindannyiunk különös ~mére
szolgált. hogya hann:vtik konferencianapon me&Jelenhetett körUnkben az egészségi okból addig hiányzott főgond
nok Bartók Béla is, és keresetlen szavakkal szólt a résztvevők népes táborához.
Összegezve elmondhatÓ, hogy a Magyarországi Unitárius Egyház életében II konferencia év~zedek ó!a nélkUlD-:
zött. kiemelkedő esemény voll. Alduall'ádn és nemzetköZi
jellegén ldvül anii teile az unitárius egység go~o~ta. és
az unitarizrnus szolgálata, úgy is mint a múlt el6t~ Ilszteletadás, s úgy is mini részben tudományos, részbenJövóképet
kereső . szolgálati-gyakorlati egyházi szerepel. boncoló tanácskozás. Az eseményrol a Magyar Telev(zIÓ 30 perces
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dokumentumfilmCI forga lOI1 - mel yet november 17·én sugáro1.lak _, s az elhangzott el6adások, vitaanyagok a MVE
gondozásában önállÓ kötetben is megjelennek.
Nem lenne igazs.1gos a beszámoló, ha a sikeres rendezn~ny IcbOflyo lftásában fárad07.6kr6l nem lennék emUtést.
Elismerés és köszöne t illeti a budapesti egyházközség azon
tagjait, akik családias hangulatban lakásukon elszállásolták
és vendégül lálták az erdélyi küldöttség egyes tagjait, vala-

mini a Magyar Ökumenikus Szereletszolgá1alol, amely
szintén szállásról gondoskodolI vidéki ts erdélyi vendége.
ink S7.ámárn. · Dicséret jár a budapesti és pestszentl6rinci
cgyhá7J:Ö7.ség lelkes .. házi.1sszonyainak~ is, akik a konfe-

rencia szUneieiben a zsibongó vendégscreget szendvicsekkel. kávéval, frissfl6kkel üdflették fö l.

Dr. LlIrincz Ernl!

Az Amerikai Magyar Öregdiákok 'Ilal adoml'inyozot1
bronz 'ábla. (A 7. sorban levö helyesfrásl hibái
mig a tlibla felavatása elÖli kijavitottlik.)

Dr. FrenkJ Róbert. az

evangélikus egyhaz
orlllz8g08 felűgyelö gondnoka az Evangéliku8 tlet
c. hetilap 1993. nov. 7-i IlIzaman.ak címlapjan szépen
méltatja ,.Ax unitariz.mUIlI ma" c. októberi konferenciánkat.
Az allibbiakban cikkéböl idézünk röviden:
,.És o uoUdlJlJzobacUág? Thlán ~nkmes lenne, okár a.t
évforduló fényébe n, ezzel mélyebben foglalkozni. Vol/4&s=bocUó,g o világban, uoUdss:{ZbocUó,g o T1UJgya. r Mrsadalombon él - tolán furcsá n hangzik - uollássMbod80g a.t egyházban..
A voUd88zobodság - omi o viló.got illeti - o j ölJÓ ~1.Iez
red feladato . Szép lenne, ha az ENSZ olapelvei uolóbon
viló.gszeru elfogodásro toMInának, o gyoJrorlatban ~.
A demokro tik us ó,tolakulásnak, o.: állam ~B (I': egyhá.:
u~tvá loutó,8ána k egyik fQ km~r6je len, megvo l6B ul~ hoz6nkbon o voUásszo bods6g. A uónak oz eredeti, rordaio kiilönb&ó uoUások tgyen.rangúon, szabadon gyokorol~t6k - és az egyu embert érintó értelm~ben. Senkit nem
~rhet hátrdn)' - elóny sem - uoUása miott.
.. És. oz egyhá.:b07! ' E l tudjuk~ fOKodni egymó, st, o kli.liinbo:6 kegyességi tlpU$Okot, o.: ökumenikWlobbalcat o
konuroo tiuon egyhá.zia.sobbalcat, o pietisUiJrat ... És' el
tudju/c-e fo.G ?dni nemetok o hozzánk közei6IM test uéregy.
h6zok to~d tutuérekiii a Krw/usban, ~nem minda:olcat, ollik Öt ooUftik Mesteruknek. És m41 nehuebb: való-ban jó n(1)~el elfogad/uk.e, Mgy minden embernek joga
lIOn mó. h,tet IIO lla,u , uagy elutosítall i o hitet' és a mi
fe,?da.tun k nem oz [t~lkeÚB, honem oz imádság é. o
m ..szió. ElIOngéliummol és éle/ul.·
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Emlékezés Szervét Mihály
mártírhalálára
Máglyahaláft szenveden 1553. old6"., 27-lkén
AJ. (Imbon azellem caodoija u omlékeU!a. Általa jelenbe IdH.
helő a múlt, egym.úho~ közelIthct.lik a t4vollévók .
Etek. gondolatok ju.tot.tak eszembe e cikkem megl"rid... 1<6-

a&Ulve.
Sromonl v81lúUirt.6neti eseményt, szomoro napOl. Onnepeltunk. közelmúltban. Sok ub évet kellett viuu-mennonk a
történelemben.
SZERvtT MlHALYRA, a XVI. n'Uldi rerormtció idöuaU.
uk k iemelkedó tudó. egyénillégére és hitájltójba emléker.UlM , mlrtffha"ltnak 440. évfordu lój ln, II Budapesti Unitéri_
u. EgyhbkliWg Nagy Ign ic utcai kö!;ponti lemplolD!ban
1993. október 31-én tartott Qnnepi gyllazistentiuteleten.
1563. október 27-én Genfben, fiat.alo n, 42 évesen máglyán f&jczte be éleUt.
HiU-ben 'l\ldel'ban, Navarn egyik m vlf.rotilban s%Olet.ett,
spanyol nemea c:aalidból. C':: 5Ilmókorában nO lei VillanovIlb.
klllUlztek, ahol atyja a kiré.lyi jegywség kitllntet.ö megblzatá"t
nyelte eJ, melynek folytán a család emelkedett ulnvonalú életel Colytat<:lu. St1llei buzgó katolilru90k voltak , s az á1t.elúol
vélekedés uerint fiú.kat papnak ntnták. Kevél teljesen bizl.oa
adattal fendelkuonk gyermekkodt illetően, de minden jel a_
rint amhiciózul iijl1nak kellett lennie, aki 20 éves kora elbtt
mir e laaj'tftotta a latin, a SOI"Ög és a Mber nyelvet, s ottho n
volt a matematik'ban ós a skolantikus filorofiában is.
El őbb jogi, Imjd OTYosi p'i)'ira lépett. A jog, a midrajz, a ma_
tematika, a caillag"u.t, a b6leeelet é. az OTYo.i wdomá.n)' terén
egyarint mélyreható ismereteket azenett. FeIredezte a kimrk IIrt, él mu~lte az IIsszehll80nlftó mIdrajzot.
Ezen llOkoldalú tudomá.nyos rnunkáutlga mellett af.Onban
mélyen érző éa hivO keresztény volt, aki a vall" igazságait a
tudomány igazsligaival Osazhangba kfv'nta hozni . Szervét lehét .panyol katoliku l ember volt.
Már egyetemi haUgató, amikor egy Biblilit kapott. Attól kezd~ az lett lelki életének vezére é8 világou 'ga. Abban ta161ta
meg a WrUndi Ji zu st, akiről azt mondta, hogy Ó oz egyetlen tan(tórn emrl:.

.

Sze rvét úgy érezte, ez a k Ooyv u ég ajándéka volt azámára,
mert abban a filozófia és az összes tudomány elyan rormában
lalálható, hogy egést életére magukhO% <iliocoiják ot. Idáig
ugyanis ut tanltottAk neki, h ogy a Szentháromságnak u akkor i i dőben magyarázott dogm'ja és BZere~ttAsa lill epz ke~I!tény vallás kOzponti gondolala, melynek el nem fogadádé rt
joggal szenvedeu megklnO%tatáll és halll.lt a vakmero. Ennek
elleDo!!rc, Im int a dogmát az iskoléban taaulta, halott dolognak
túnt II fel e16t.te, mely a valiboI életre nézve IIt!mmiréle ihlető
or6vel nem bír, I mindOasze arn. Iwlgll.l, hogy szórn.álhaaogató
viták tém'i legyenek. Moat nagy meglepct.é8ére él megkOnynyebbOléllére Úgy tAlálta, hogy minderrő l a Bibliában egy 'zó
si n~, hanem ahelyett tele van ez a kOnyv élettel, Krintullu·
retii , megértó l llvének csodálatolan megkapó é8 lelkesitii leldúval, melynek folyUn a világ I~álatoeabb könyvévé maguzto!JUI az. Minél tóbbet olvutA, annll.l i~ább megihlette e
könyv, I annál jobban 1lrőt ~lt rajta az a me!IIIYÓződés, hogy a
Swnth'rom9ág dogmája oelT\C... k II ui dók éS a mohsmedánok ,
de minde n gondolkozó ember nli mll.ra is II legnagyobb ak adll.i)'
a v,!lúo. élet feh.l veww Úton . Lasaank<'inl elhatármta magát,
h ogy kifejti 1lnnek a dogmának a téves voltát, s megmu~tja at
embereknek , hogy mi o. Biblia igat t.anítáaa Istent é8 Kri attu st
iUetiiclD. És ekkor mOll' cs ak titcnnyolc éves voltl
Mlelólt rátérnék S~ervét Mlh41y munk4saágára, szQkségel
néhány történe lmi tényt ;9mertetni.
Abban az időben IIOk olyan dolog tórtént SpanyolorsEAgban,
ami fll k1l11,m, hogy gondol koda..en t'gy o.lyan kOOlOly. gendolkcn.á.u r."tal1lmbert.. mint Szervét, a valiibI kérdélM!ket illetően.
Ferdin4nd 61 Katolikul lubells (Ill a trónon, arr" tIIrflkedve,
hogy nemtctilk politikai egyIlÓgét a vallállOl egyformllság ke.
rcuW.1vit1l!ével támulZák " Ili. "'Ennflk folyU.n a legtürelmellencbb ortodoxie vetett1l a kormliny intéUed<'iaeit. 1492.ben
800.000 zaidót IZlimüzt1lk a királyságból, mert azok oem akar_
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Szervét gyermekkonlban egy nemudék Illatt több mint
20.000 uid6 é. moh.medu &ldontol ég!:tUlk meg hiUlkért . A
n abadUBuerelö ""'8Ónok tiltakolu. elleMte beVflCttek az
inkvidóS intézményét., hogy kiirtUl: az eretnebégnok még II
gy4kerét I • .
Mindnek biwnym élénk benyom,.,bt hagytak II fiatal
Szerv!!! lelkében, I lerakUk alapjait élet.e a, nenvedély'nU.
Ezután térek viAu SleJ'Yét munktsdp.ra. 1531·ben jelent
IDeg al elllÓ hittani müve: ..De Trinitatu CrroribUI libri septem"
(Hét k(ln,yv II SzentMro"r dogméjánalr. tévelygéseiTŐl .) Ebben
II m-uvében ÁriuAtal cgyQtt vallja ugyan, hogy Krisztus az 81
isteni erő, mely 6ltal II dolgok oanege ter<lmtetelt, dc ar.ért
minden gondolatát II tört.!neti Jbul nemélyére irinyftja, aki
több II dicsGstlg lényénél, mort at {, arc6.nak fénye viJágltja meg
IZ eget. Benne meg lehet tal'lni latennek minden bIIlcaeaségét;
mert uéjliban van Istennek igéje, amely minket az Atyának
megismerésére vezet. Ohirdette az evangéliumot, 8 at il unItaBaiból nyeri az opletolok minden tanfl.48l1. az értelmét és vilá.
go>aságát. ATra irányul at apostolok minden pródilui.lása, hogy
elénk állítsa az; é16 Jétust, • megg)'Óuön minke~ amll, hogy ez
az em~" Jtzu6, az Isteo lia. Álta la fedte fel bten magát elótttlnk, • at 6 kije lentése által jutunk el Itten titkaiaak gudag.
ságához;. OdvtlssógCInket is csak az embe r Jétus által várhatjuk, vagyis úgy, ha hisZ1lnk benne és követjOk öt. De i1dvtlssé·
gCInke~ mégis puutá.n a magunk erejéből el nem érhetjilk, mert
az; az; Isten 8IlndvilJ(!létét.ö1 filgg elllÓlIOrban.
Ilyen volt a 20 éves SUlrvétnek Jéz;usról való felfogása . E fel·
fogása meg nem rendol~, hanem mé lyillt, tintult és még bibli·
kusabb lett a 42 évcs korában kiadott _Chri!Itianismi Re!ltitu·
tio- (A kereszténység hel)'l"CálIJUsa) d"mli munkájlihan, ahol
Krisztus előképét látja lU ÓlUlvetség eseméayeiben; mert Ő .a
kHdete és vége minden dolognak". Benne van a mintáj.. esz..
mindennek. Ennek a Kriutusnak igaz
ménye é. teljemegismere~rt. a belőle nogárt6 világouágért kön~rlig uOatelen.
Igy kezdődöu vele egy új és mélyebbre ható reformáci6, B lett
az újkori kereszténytégnek előharcosa .
Mégis a Swnlhárom.ság dogmáját vall6 kora Krintus klirom·
Ibát látta frbaiban. Emiatt állandó bujdoúl volt a IIOrsL Hevesen össreGlköt.öu a Sunlháromúg kérdétébea Kálvin Já·
nOIS8.I, akinek ,.lnstitutio- ctm1i. könyvébe .zéJjegyzeteket frt, s
úgy kUldte ut vinil! részére, amiért ennek h aragját vonta ma-

*
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Szervét végwtes útja 1553-ban Genfen át vezetett. Ott elfogták. A genfi tanf.ce máglyahalálra Itélte, amit ugyanazon év ok·
tóber 27~n végre is h~Lottak.
"Jéws az; örOk IBtcn fia, könyöruJj rajt.a.ml- - ezek voltek
utol86 otavai a máglyán.
tgy fejezte hát be életét e kiemelkedően Igéretea tu dós elme.
Fiatalon é, mennyi tervvel távozott az élők 8orából! Olyan ter vekkel, amelyek mcghat.árou. jelent.ó8égliek lettek volna u idő
ben a vaOUrefonnd.ci6ra. Swrvét emlitett két könyvén kereszUll1"8gsdta meg a goodolkodó ember fIgyelmét Úgy, bogy a fejlődés aorán a modem unita.rilmul fejlődött ki l.anítáaaiból.
Ezért nem lehet több adt év távlatában !lem meghatódottaág
nélkfll emlékezni Szervét Mihály mártfmalálira.
Sz.ervtt lelke mélyén őuinte hívó kereutény volt. ABibliát
minden mU könyv Ilnf: helyezte, 8 teljea adVV91 tiutelte él nerette Jéwat, a kélz vol~ igatnu tartott elveihez hu mar&d.n.i
mindhalálig.
Sajno. egyes akkori egyházi vezetők iparkodtak őt, mint eretneket a \eggy\ilöletcaebb IZir1ben feltflntetni . ÉI ez a \egf'jdal.
muabb tény!
Nem a mb hitelvi felfogást. n06 teatvéreink véleménye ellen
vagyunk, de le ken YOnni éppen a vallástörténelem tintasága
és realitáaa é rdekében néhány t.&nuldaot. Nevczetuen:
1. Stervét Mih .. ly és IOk mb hitújltd kivége~t.eI.éM! megrúó_
an nagy t.rag6:1iája a rerorm6ci6 ezen idöuakának és a Teform6c:i6 illor! rejlodé~Dek. MUként alakul, a1akulhawtt volna
a reformáeló 10m, helyz.el.e, ha etek a beillŐ IJOndok, hltviták,
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hitviszá.lyok, m~d tr~diák nem OIz;~ák meg er6it. Gondol.
junk csak arra, milyen a%Oktég lett volna az évadudok viha.
rai IOrán a három történelmi protetUni egyhát egységére. Mit
jelentett. volna az az; e(t"hhaink fejlOd&e nempontjlih617 S erre az ~ lIajnálatosan nem kerult lOr!
2. A hitvitákhot minden vaUufelekczetnek joga van, de a vi·
tákon kialaku lt vélemlln.ykf1lönbségéJ1. megtorlúra sem állami,
sem eg)'házi méltólágokau nines joguk, nines joguk mert az
térti alelkiitlmereti subadU.got.
3. Thleráosnak. a málOk véleményével Ir.embeni megérté ...
nek kell megnyilvánulni egymáshoz való emberi viuoD,)'Unkban. ElllÓrendű kötele_gOd tehát megérteni embertá.ruink.
ban a más-.Ii.got, el kell jutni a teatvéregybdukkal - ~dene
ke1őtt a történelmi prote~ el!)'bdukkal- val6 testvén meg.
értésre, szeretetre é~ egyUttműködétre, mert
4. az indulat, a harag, a boutú és a gyU lölet nem jel, pontosabban nagyon ront tanácsad6, I e tragédia nem történt vol.n~
meg, ha u akkori kor egyháti vezetői betartják .a lzeret.et .IlJ
parancoára" vonatkozó, • e cikk beveUltójdben már eml1tet~ .UItentiszteleti Unnepi beszéd alapigéjeként Itmertctett jéwll tnt.elmeket, bibliai igék(l~. (Jánol evangéliumI 13. r;!lzének 34. és
35. velllC.)
A több mint négy éVlZúad elmúlúával lU O~döúst ma már"
e1UéljOk éti a torelmenl!gd hirdetjOk. SzervIIt kivégr.éBének helytn Genfben é. Európa több vllrotQlan uobrokkal .. emlék·
m:vekkel tiezt.eleg as uwkor lU 6 nagysága elOtt.
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Dr. Kis Zolt6n
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A ma és a holnap unitarizmusáról - 3. rész
A krisztusi hit egyszerűsége
Az egysterü legkev6sW bonyolult keresztény hit .ut
aUj hogy J6~ulnak Istenről azó16 kinyiJatko:ctat..hPI 68
v 8,beri világról való t.anításai iga:r.e.k. 11gy ahogyan az

: :tlliumokból elénk t.ánJlnak. et az alapvetö k övet.k m~8 nem logikai érvelésre és tudományos elemdsre
10;01. hanem olyan uellemi-lelki bi:tOnyo~ amely az
emberi bensóben gyökerem. Az, evang~liurnok tanúság~
uerint Jézu. máT a keres:telkedéekor 18, de Ceaarea Fi·
li "né\ a Péter vallomására adott vilastból következteth;~n mM" egész határol.ottdggal tud~t.Áhan volt Istenhez fijzódö egéuen kivételes, Atya - .Fiú k!,pcaol.atlln.ak.
JI!tUIJ maga jelentette ki, hogy: ,.senki se~ ISlDen a ~Ilt,
csak az Atya, é, az Aty'~ I~m il1Jle~ senki, csak a Fiú 69
akinek a Fili ki akelJaJelentem (Mt ll, 27). A tanít:Zkyok talán közel jutottak ennek a kijele~Usnek a megIIrtéséhez de Jézus halil. óta - úgy tetsZIk - ez az ~gy.
szeri iga~ság félreértések és hitviták fotTása lett, bizonyára azért, mert Jézus azemélyisége ie sz~repe t111~o
san nagyszeru volt ahhoz, hogy az emben tudat téljességgel magába tudja fogadni. Igy azonban az ember va1lásának fonnálása keretében - megkezdte Jézus személyiségének és ezerepénsk átfonnéJásli.t és dogm~kb~
norftását. A kereszténység ezzel letért az evangéliuDll
egyszerűségek útjáról, éa Jézust isteni hasonlóságából
kiemelve alig érthetó és igazolható érvelése"kkel va1óságos Iste~né sumélyelJÍtette meg, illetve másik v~glet:
ként az evangéliumok bizonysága ellenére Jézus lateru
haso~l6ségát nem tudta hitébe foglalni . A niceai zsinat
óta tart ennek a két irányzatnak a szembenéJIása,
amelynek feloldása tovább aligha halasztható, hiszen a
vl1ágmindenség evolúciójának törvényszeruségként való
felismerése alapján J ézus Kris:ttus-volténak megvallása
is új dimenziókba kerül. A kérdés most már nem az. kelle ne legyen, hogy emberi és isteni természetére nétve keressük a váluzt, hogy Istennek vagy isteninek valljuk-e,
hanem az, hogy egyáltalán mit is jelent Jézus nak istenhez való hasonlósága.
Az. elsö keresztény közösségek meg voltak gyöz/idve arról, hogy Jézus személyisége, életre, tarutJisei és halála
révén Isten rendkívüli bensö élményhez juttatta öket, és
nem Jézus személyiségének vonásai érdekelték öket elsósorban, hanem fOként az., hogy mit kaptak Krisztus révén Isten től . Az. egyszeru, lényeget megragadó keresztény hit Jézust az6ta is, most is nem eaupán egy újf~ta
etika tanft6jának és egy újfajta igehirdetés prédikátorának tartotta, hanem olyuvalakinek, aki saját személyében valamiképpen Istent mutatja meg az embemek. Az.
is általános keresztényegyszeruBég, hogy nem elég Jézus tanításainak a megismerésére t örekedni, szükségét
érezzük annak is, hogy s zemélyes kapcsolatba kerüljünk
vele lelkünkben. Olyan vonzalom eZ Krisztushoz, amelyhez hasonl6 bárlO más emberTII kapC30latban sohasem
alakulhatott ki. Az. egyszeru keresztény lélek úgy érzi és
vallja, hogy fUggetlenül minden hitvallást61 és dogmát61,
Jézus személyében és személye révén Istenre talált, és
megtanulta tóle azt is, hogy mbban is felfedezze Isten
jele nlétét.

Amikor a ma unitarizmusa Krisztus személyiségére és
szerepére kerlli a v61uzt, akkor egyt'észt vill8;1:atér az.
ev~ngélium tiszta értelmezésére, mwúzt pedig annak
felismerése vezeti, hogy az Atyában a FeJ1ódés Istenét is
lásea, az emberban pedig a világmi ndenség feJ10désének
tengelyét, minthogy az Univerzum értelmezését az embeT felfelé töTlkvó, l8tenhez tartó szellemében tal6lja
meg. Az a vall6si élmény, amelyet Jézus ·tanításai, önre-láldoz6 élete éa halála fejeznek ld, egyben az emberi léte-
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zéslegmag.... ebb Tendü megjelenése il. Jézueban az ember méltósága ée tTanszcendencillja egyedül6116 kifejezését találta meg, akiben nin~ dinhannónia, behatároltság, hanem a.% egyetemes élet minderurAn.Y\l lüktetése,
aki tökéletes 8Zeretetat l ugároz maglb61, félelem nélkül
és önzetlenül adja át magát a benne hlvöknek. Jézus valóban az Istennek szAnt élet legcsodálatosabb példája, és
ez jelenti az ö ieteniségének egyszeru mintériumát,
amely ugyanakkor ígéret és cél lehet minden emblT azAmár&. is. Ez az isteni természet, amely Jézusban tökél&-tesen és teljességében nyilvánult meg, 68 Pél ap6.to1la
együtt mi ia azellemi-lelki bizonyosaéggal vallhatjuk,
hogy Jézua Krisztusban laten dicsÓ86gének fényét ismerhetjük fel. Pál mondotta volt, hogy: Tekints Jézusra, az
emberre, jellemére, cselekedeteire, éleWre és halálár&.;
hallgasd meg a.% igaZTÓl éli a sZéPTöl mondott beszédeit.
Ha 16ttad ia hallottad mindezt, Ilgy arra gondolj, hogy
maga lsten is ehhez hasonlatos.
Az.ok a prób61kozáaok, amelyek Jézus személyis6gének
isteni vonásait nem kívánják elfogadni, és az. ö embervoltát úgy kísérlik meg értelmezni, hogy az emberi terméazetröl val6 ismereteiket vetítik visaza Jézusra, csak
téves útra vihetnek. Miközben ugyanie tetteit akarják
lUtelesen magyarázni éa ehhez egyben le is egyszerulJÍtenl, elveszfthetik magát a lényeget, és éppen a azellemilelki miniis6gének egyedülval6aágát tévesztik el, ami pedig misztérium, hit-tiOOk, következésképpen ilyen IlOOn
soha nem fejthetó meg. Jézus evangéliumi történetét olvasva, megismerhetjük és megcsodálhatjuk az. emberi
szellem nagyságát, amely isten ~ándéka. Ez a történet
egyszeruségében is olyan bámulatos, hogy csaknem hihetetlennek tiJnnék, ha nem lenne éppen az IstenN és az
emberre irányul6 gondolatnak egyszeru és megingathatatlan megerősítése. A történet egy rövid, de csodálatos
emberi életrol sz61, amely a legigazabb jóságot tükriizi, a
tökéletes önzetlens6get és a taljes önátadást mutatja be,
mint a legnagyobb emberi erényt. Jézusban, akinek éleWt és müködését az evangéliumok csak részben tárják
fel , olyan személyiséget ismerhetUnk meg, aki m~gha
ladja minden emberi érUkfogalom határát, és aki számunkra csaknem érthetetlennek és követhetetlennek runo életviteIt valósított meg. Az. evangélium a szeretet
története egy olyan emberben, aki tökéletessé tette önmagában a személyiség lehetóségeit és képességeit, tanításain és életpéldá,ián keTlsztul megmutatta az embernek Istent méghozzá nem az embertöl való különbözóségének, ha~em a hozzá val6 hasonlóságának erejével. És
sz61 ez a történet egy olyan keresztény misztériumról,
amely megerös{ti az embert abban, hogy Jézus csodálatos ám rövid élete nem ért véget a kereszten, mert ö a
benne bívo embernek ma is veutóje, Ura, akivel a keresztények szellemi-lelki közöuégben ldvánnaIc: élni,
alOt követni akarnak, és aki az o számukra Krisztua,
Megvált6, Szabadidö, Egyszülött Fill és Úr egyszsr:e,
mert személyisége és szerepe mindezt maglba foglalja.
Ezek a minósítések külön-külön él együtt is mind helytáll6ak, egymást egyáltalán nem kizár6ak, hiszen Jézus
valami olyan eredetit, soha nem hallottat hotott .az ~m:
beriségnek, a világnak, amelynek fotTása valaffil. ónási
alkotó erö kellett legyen, az 6 világot átfonná16 kris:ttu8!!ága. Jézus KriSZtUI önmaga m euze felülmúlt !s meghaladt minden vele kapC30latoa hasonlatot és sZlmb6lumot, amikor Istent, és mondhatjuk, hogy saját isteniaégét ia kinyilatkoztatta: "tn él az Atya egy vagyunk- (Jn
10,30).

Dr. Sztank6czy Zoltjn
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"A felekezetek együttélése
az erdélyi fejedelemségben"
(Nemzetközi konferencia az 1568. évi tordoi orB%ággyQU. emléWre
1993. okt6ber 7-8·ikán)
.A Magyar Tudominyos Ak.Mmia1brt&\ettudoIllÚlyi Bizon.
dg. Törttnettudominyi Inl~" b ~ ,E uropa In$titut Budapest" konferenc:iit rendezett c:~l . címme l. amely~ a pro Reoovarl/h ClIlhU'K Hungariae Es • SOrol alaprtviny is ttmogilJOtt.
Or6nunel liúmoloJc be uo escmmyr61. - amely egy h~tel • mi
konfm-mciÚlk e l6tt ujJOlt le - mert nem ~ egyhhtörttneti
von&!koúsban, hanem ' n4!pek kOuJebbhoúsAnI.lc is rnegb!k6lá61ek szolg'-latQ)an is n:ndkívl1l át&cset alkotott. M EIIÓ vol!
Torda szel lelmihez..

TermEnetes, hogy lapunk: Wjedelme nem teszi lehetóvt min den egyes el6adbnlk rfszJetts ismertet&tt. Bú clegendó lenne
ami! Igy csak annyit lehettünk, hogy' jellegzetes &téketet. is a
belUltlnket unitári usokat ,peciAliJaJl trdckl6 kérdéseket próbálom

kihang!aUyomi al&hOlottan mtgismttclve, hogy ha valamit nem
említettem, nem a t6na ts IZ eU'.iadás kisebb érlékú$égtt jelz.i, h.nem W, hogy olyan spedllis terUletr61 van mS, amely bermonkel kö~vetlen(ll nem ~rin!'

Ki ke ll hangsdlyouam a konferencia legnagyobb énék~t, a felekezeti hi nemzeti to leranciu. amelyben C$upán egyetlen szempont volt a fontos, a történeti tények igaz felt4rása és a különböÚJ táborokbó l sz!nnaz6 tömnetkut.at6k pozitIv,jelent lpílÓ mWlkisdga az egyes eU5.dboK keretiben. Ilyen vonatkozásban mélt6 vo lt a tordai orsúggy{il~s hatMo'Utai hoz.

A konferencia hivatalos megnyitása utin, Benda Kollinin elóa-

R. ",:úbmyi Ágnes. a XV~ l7'z" i IOIeRnciil: EnWyben lb
elJlÓpal I)snef\lgg&eiben vlUgilta nalY . ikm el/í"""Nn
S~,!-y ~rene (B ...... ped~ a
.rb.. i h6doltdgi vallob. vISzonyok. egyik 1egkivil6bb 1Smer6jC, a ItirQyi Magy_Of_
nág is a bódoluq IOlenneiij"'-ü a kár'á& boncolSllt, lUllai
Jino. (Boo'f!st), a Szent Atyik ÖiÖine _ Megyesi PID lb Viúr_
helyi Diniel vilf.ja c6nm btek"V'lt, De.MnY lAjos (Bukarest) a
reformitus fnckeskOnyv 1642 . tvi foröítását mutatta be. Miskoley Ambru. ismerteue az ój fakrimile ki .. '" a Gyulafehbvi_
ri BibIiiIÓ l. Sipo. Gibor (Kolouvár) a romAn tlm&bol. klpt"'lódva mutatta be a reformkió toviÜlWI~1 hilszegi rom&nokkl)..
zött.
S"'-dor (MarosvAdrhcly) IZ erdélyi fejedelemstg bu·
kása ulAni idókb61 boncolglll.l a tolerancia kénUstL Keser1l B4lint (Szeged) az unitárius felvüigosodJs kulai"" vetette re!.
Igen érdekes volt Szabó Ferenc SJ. (Budapest) gondolatmenete
"Tolerancil Erdélyben katolikUJ szemmel" cimen, v~g1I1 Benk6
Samu újkori témAjú elemzése. Er~ly két nagy fiáról, ,& Áronok (M6rton Áron és Tamúi Áron) katolieizmusAnak 17. szbadi
gyökere;'''
Jegyzeteimet ál- meg Atlapozva kmytelen voltam e!tbni ere·
deti terveml61, n~hány elő&dú kieme.lblt61. Inkább felsoroltam
mindenkit, rhizletesebben semmim\. Bátorított a meghIv6 alján
leírt rg~ret: Az előad'sok megjelennek az ELlE romin tansz&é..
nek ,.Encyclopedia Transy lv aniea" dmCi könyvsoroUl4ban.
FigyeljIlk ts várjuk, mint;1 e16bb.

XVI.-:XYn.
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elása kezdte el a soroUlot. A Károlyi G~ár református egyetem

rekto", az eghiz konferenciát összefoglal6 cimadó témával indftot!,a 16-17. szhad; felekezeti együttéJb; k~r<UslYel Erd~lyben .
A tolerancia Szddú Gyula sok vihart kiváltott megállapításai 6ta
viwlma. Az előadó nagyszer(i meglátása, hogy viugilni kell a
reális llel politikai tényezliit, amelyek a toleranci.6I I~lrehozták.
hi a tov4bbi fejlódts~t irinyftották. Ezután Van Goudoever professzor, a nemze~zi uniláriuS$ig egyik kivoll6 törtl!ntsz.e bc:sztlt
az antitrinitMius Wrletekról. Kellemes meglepetés volt szAmOrl1l1l K'-ldos János fialal kutató alapos Enyedi-tanulmán)'a. és
Bartha Gábor kutlltása a tolerancia Wsadalm i gyökereirlíl. Oszinte öröm volt s;Wnomra. hogy szem~lyesen is megismerhettem
Binder Pál brass6i kutatót, aJCi Dávid Ferenc élel&e kutaton fel
számtalan adatot 5WZ forrásokból. Binde r Pál szakterllletlYé
vált az egyOttélés probl&natikája népi ts vallási alapon, most is
ilyen kérdéshez nyúlt Prolesfáns egyhdznervezési álfedések Er·
délyben a 16. és 17. mtadbati eimmel. A Romániában ösuönd Cjas Chris tine Peters a katol ikus és orlhodoll kegyességet kutatta a
reformáci6 el/ítti korszakban. Katus Lászl6 a felekezeti egyUtt·
élés formáit kereste a re formátus fejedelmek alatt, mig Ladányi
Sándor a szombatossig sorsit viugollta ugyanebbe n az időszak-

"".

KlJlön bekezdést ~rdemelnek meg (5 ha hely volna. külön 01dalakll is), a romAn törtl!ntsz.ek szép létsúmú csoporlja: Victor
Neumann, (Bukarest,) Gheroghe Gorun (Nagyvárad). Ivan A\.Ile!
Pop (Kalauvár), Maria CraciWl (Kolozsvár) a mai, egyolItalán
nem rendezettnck mondható politikai helyzetben hitet teuek a két
n~p, a mlgyar ts romin ~p alkotó egyUu~I~~nek &téke mellett.
Tenék ezt nem csalt azzal a tiszteletrem~11Ó er6f~zíttssel, hogy
lémlojukat magyar nyelven fejtstk ki. hanem magival a térnlviIlIS71Iisukbl is. (Ezek kOlÖl csü negyiket emelem kj, Litiu profesnomak n e\6ad'd t lki egy 1713. január 3-ikán megkötöu
Nlgyváradi egyezs~gról 17.611, ame lyet a város ' kkori n~gy nem·
ulUotgCi bkouiga út ali a b6::h egytlll~l~sUkr6I, egymás seg'tts&6I, jólEtUk fokoddr61. A nEgy nemze~g, amely szenódésEt
lÖbbnör is megúj'lOUa, a mqyar, a romin, a ,zerb és I német
volt).

Budabbl IstvAn

A ptCSI DISPUTA EMI,ÉtmRE
(Vilaszútl György mono16gja)
Uram. lásd. mOSI sem alhatok. SWJJ"taSZ!
VWaljam a Disputál, &ted & Fiadért.
migunkért. kik félhazányi h.azAban mm--mú
hadtlanok letttInk, igen: á"ted. Uram, dIlalom,
pedig iti nappal is csalt a f~Lhold sOt,
s janicsárok jalagánja villan.
VWalom a vitál, Uram, mert hiábl köZÖS az
igaz. in a magyar Icu mm- a magyarnak farkasa.
Minlha mM leMe Pécs & Barac,.. s nem &tem,

Mi~rI neheztel rink Tolna. Jaj, Uram, hát I török
védjen meg bennllnkel?! Nem, nem. E f~JhazÁllyi
hazában is élni. reménykedve kUzdeni. ez sorsunk
Uram, mert nem m'gly4kat kell iti gy11jtani.
embertársamat h6Mmü adni. - Nem, nem!
Legyen hát vita, én vWalom is ezl immár,
a Te 19azad&t. uram. - kiállok. s a Hil fegyvertveL
a Te Tanftlisod iguáv al vfrtez.cm csak maSam,
imri csalt Igy lehet az majd. hogy múok is
megisme~k a Te Ignad, s minket is. - Uram.
Nem, nem mondom le ezl a Dispulf.!, Uram,
mini tette vala ezt Decsi Gúp,," \.Ilam.
A hely~be lép6 Skariea Mátét is vUlalom,
vend~gkátt látom, nemes n'ndék.kal,
hogy csak vita legyen, s ne gy(ilölködfs.. .
hogy magyar kezel tudjon mú v~gre nyt'lJtanl
a magyamak. ehhez adj erol nekem. Urun.
s olIdj mes minke!, sokal lz.cnvedeUcket.
Mert em Tc vagy nek.Unk. benned hiszllnk.
Egyetlen, - Igaz. - él6lstenUnkl
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I . rész
A BmLIA
A Bibliát, mint • (eln6t.~kDCk 11.616 hittan t.úgyt\t, kétoldalu
'!'emként ~'n1.n'rn vlUfl~6d'Ir •. As érem egyik oldalaként
(al viugaJjuk meg mint kifejezé.formáL. majd múik oldala_
ként (hJ mint. kifC!,/et48 túgy" képellh mondanlvalót.
a . Mint 'i/~tfornt4 . • BlbU. az lraUaD népi hagyomilnyokWI Upl'lkolÓ kultiInI., tern>4nctbmcreL, UirténeUr" h sr.6p..
iroda/nm.
b. Mint molldoniuaM. kollekUv 68 ell)"énl ihletésen alapuló
CI~net al 6rUkelhet6lM!gen k fVOI alÓ vilqt,ól.
lu. unitAriUI dl uab.delvii teológia képviseJói viJignerte
egyetértenek abban. hogy • dogmahú tooliSgiikkal ellentétben,
• Biblia mindkét upektuút előrehaladott nézetek Brennt vitagáij4k.. Ennélrogva mindkett.6hen kiugró eredményeket tudnak
felmutatni .
Eredményeik 8()k részletében eU.6rnok egyroutól, dc valahol
mégillCHk egységes képpé állnak !!saUl, mint egy mouik, w.nit
bl!lÚlci ola nlmai mü~.zek kezdtek cl, Jézus e.rdnak megelevc.
nftéseként, 6. amit cuodévek mdlva se lehet abbahagyni.
De nem bdcJethetollen. Mu nUj" minden teológus befeje7..Clt
mukénl hsgyja hátra, mbok alak I1jabb részletekkel Ulkéletcsf.
tik. Abbahagyni már tohaao lehel. Annyi érdeklődést kelt maga
irbt., hogy mindenkinek hozd kell adni a mag'i!t
Felnőttek hit(lktlltásáTdl léVén uó, eleve feltételettIlk a W·
vck réuén'il is a Biblia alapvető lsmerctót. Néhány részes bitoktatásban a Blblia tartalmáról lehetetlen többet nyújta ni ,
mint amennyit mindenki tud. Dc lehet., 86t kell egy Ilj megvil'·
gftásL Meggyőr.ódé8em ia, hOflY et at, amit mindenki vár.
HalJptóúga ezl VllIU. Jhu stól ill, aki !gy fogalmazott.; ne
gundoljátok, hOflY a Ulrvéoy hatálytalan1tására jOttem, vagy
hogy mcgd.roljam a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy elUlrtll·
jem, hanem hogy beUllt.sem a magam módjb. Nem kell Jé1;ll.
mk leg)'ilnk, hOflY Wrki teológiaértő unitáriua, hivatást érer.zen
ugyanerre. (tUd.: Mt. 6, 17).
a. A Bibl~. mint It.if(juil{ormll. , meggyőwdtlsem szerint, a
nutp l!SuGteivel ugyanut monlija e~ ugySMlyan hi'nytalanul, mint .mit a termén.et- vagy a Ulrténelemtudomtny lefT,
ugyancsak a mag. l!SuGzelvel.
nemcsak eszkGzeikben, ha·
nem eélkiliiuseikben i. elt6mck.
A bibliai Irók Ilgy nétik • tennéuetet, mint teremtést, és a
történelmet, mint a törvény útját. Az alkotót keresik meg ben·
n1llr.. Aúrt nem a réuletek érdeklik, hanem az egéu, amivel a
benne felismert lsten jelenlétére hlvják fel a figyelmet.
~ver.redea népucrii~gét a Biblia annak kGuGnhcti, hogy Is·
tent felülml1lhatatlan tökéllyel mulatja be. EUlQfelül a terem·
tésben és a történe lemben a azép~get it felülmúlhatatlan töké·
leteuéggel ragadja meg, amivel kétl7..CrellCn II csodálatosnak
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mulatja be az alkol.6t; jónak il H gy(!oyllrlr.GdtcUlnek u. Mind.
ert forrbtiuta, 6I.e.n>deti Ulmll.--!ggol jelenni meg ami eUenlll.hatatlan erovel von~u. a mély érúkeD.Y*!g-u ol~-.lt..
Bcleeva magunklt • lenlmté8t.Ortf,net, a pAtrlf.rklÜl: a!dvonulb, a bfr"", a kirAlyok, a uolt.f.rok • pl"(\féták a r~ u
djjUpftéll, u evangéliumok é. apost.o'li levelek ~nyébe 'azt
ar. egéstet taláijuk meg, amiben minden rénlet benne v~ a
felfedezések U honfoglaláaok /IlIte. .tenúciójávaJ. Oly.n
pompúó n{nemben kapjuk, hogy az elle niUhatatlan v'sYat
ébrestt birtokba venni Isten vilAgfot, amit 6 nekünk alkotott..
b . A Biblia, mw Uu~I, al Ütenő akaraUnak kioyilvd.nJtása.
Ez az akarat határozottabban .!ÓI az olvu6 lelkibmeretéhel,
mint egy {lnkényl1r az a1altvalöjához mint rabuolgatattó a beBléló m.u~ac~zkllléh(lJ;, ~rt a félÍ611. IlZ.tlreUl A~a hangjé.n
uól a kicamyeihet. Az atya i félUlI pedlg miDdon erót felülmIlI a
B!oretctben, U nem tur ellentmondállt a gyermekét feoyegető
veszély elMrttásában.
Egy delpola akaralo!nak végreh9,jtálába az alattvaló belepusztulhat. Enel s7..Cmben Isten, ha keU, Gnmagá~lll ál doza.
tct hoz, hogy kimentse gyermekét a raga dozó karmai kll1iÜl.
A Biblia formai llép!lllgci igyekeznek ozt ét1.ékoJhelóvé tenni.
Ezek nélkül nem talé.ln'nk meg a bizlDsftékot arra néZve, hogy
a kijelentés lsten jós'goe neT<ltetéból lzól hnzzánk.
Egy indftóé.llás a Biblia belUje, melyrol az isteni azó felrIippen, és
kllrUli pály',. helyezkedik.. A bórllllttől az utols6
ámenig alig egy pillanat az lit, de at egén pályát meghatároz..
te, és lekGrllzhetetlen sebességet klllcsllnllt az Q7..Cnetnck. A bit
stám',. nyitott lelkek nonnal felilmerik, és utasaivá véJ.nak,
mint a ny'j, ha meghallja a páutor hangj't, él kllveti (Jn
10,1-16).
A na1adelv\i blbll.olva-.l nem a tagadáIban éli ki feHedor.é.Jét, Istennel való stemélyn talé.lkoúut. Erre akkor sinc:a
szüksége, h. lit eretnekség enyhébb, vagy nignn1bb bélyegét
siltik a homlokára. Ninal Izüksége hldakozni a tévutakkal,
mert Isten klltc~ védetté testi. betU és dogmaimádlttaJ
ncrnbcn, és erőt klllcsllnllz g)'Ógyftani a beteg lelkeket. Vil'gosan látja, hOflY a releketcti toklzef'iség bármelyik. kllnUlsét ki
lehet Ullteni ugyanaual az élettel, és gy(!nyGrklldésseJ Ullti el
lelkét az éló hit toknfnÜsége .
•
D'vid Ferenc mane elmont a biblishamisftétok btrilatol._
ban, de tanll.Uják a muvei, hogy tohaae feledkeU!tt meg a UI·
relmcsségről, ás kiindulópontja nem. tagadás volt, hanem a
felrcdetctt igau'g. E~ a mi sunt IIrGkségünk, amil értenüllk
kell, és tov'bbadli.aát as alapftótól kapott mcgli8zteló felldatnak kelltekintcnünk.
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Nyitrai Levente

FELHívAs
"Sunkttel rezesslik egymást elő,.., IsJcnonz,dgfeUI"
BIIl6:u Fennc
A Ke.lct.-Magyarorat'gi Snbadclvü
Portci1.é.n1 KIIr sullemi é. aQYagi támagatásával ism.!t beindul a ,.BalAn Fe.
re~'

BEREGI NÉPFÓISKOLA
Az IIt6dik évfolyamába lépett kllulcli
n.~plOWr.ola 1993. okUlber _ 1994. jllliu.
Iig tartja el6a~aiL
N~plOiakolánk OI!\ja, olyan kllr.életl kerel%tény fiatalok nevelhe akik téj~ko.
zód.ni akarnak korunk n~lIemi ~I lelki
~\ct.ében.

eszményképekre van Idlkaég(la
mai fiatalH.gnak. A ITIÓltat ójrs kell te.
reml.enfln~ . A stebadelvii kerentéoyaég
Unoadalml eIkMeloteU.aég..t i. jelent, te.
'I\aZLa
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hél bekapc80liSdunk a nemzeti liberális
.U!lIemi~gü. kllléletbe.
MlII!tani rendo~vénysorotatunk kll~·
ponti témáji az iljl1ság hlufiu é. IIku.
menikul keresztény lzellemú nevelése.
·A réntve.rok önkéot jelentkezhetnek
iskolai végtettaégflktól függetlenül a
népfOiakolára.
Nem lzervel:llnk vingákal, nem
adunk képesltéal, csak emJéldappal ia.
merjük el a ré~telt.
Népföiakolánk k GtllllSégekben bidolf.
tja a~ il meretuerzést, az alkotó viult H
a párbesudet.
A rcndMvények Ci!rg..lyiugumyjf,n,
NagyvllnoAnyban, T'iszaadonyban, 'nsn.

ltalUn és VbáTolnaményben a helyi is·
k olll.kbao, illetve I gimnázium kllnyv·
tárolbln lesznek megtartva havonta l-l
alkalommal, minden hónap utolsó srom·
batJán délut.é.n 3 6r'tól.
A néplOt..kola idol évfolyamának bein.
dulása október 22"'n du. 3 órakor e vá·
d.roanaméoyi gimnúium kllnyvtárában.
Az 5 éve_ jubileumi ünnepaég 1993.
doe. 25-én déJuuln 3 IIrakor lesz a na·
b.delvii prol.elUnl Ur gyi:llekezeti tcr·
mében
A fCndezvényekre jelentker.ni lehet d·
mOnklln:
V"'rosnamény,
S~abads6.g tér, 9.

Fejezetek az unitárius sajtó történetéböl

1861-1947
5. rész
Az öllldik ré.Slcl e16ri":lttlnk a IOllOzat vl!gl!hcs. A kedve. 01vuó • jelen ismt!rtctésben m~g öt uoitáriu. lap Ulrténetével ta·
I'lk~.t :

JU,vel:öté8
UnitAriul Evangélium
Unit.áriu. Hfmtlk

..

Unitáriul JOvend6

UnitdriuI Swrv'n.Y
AKtud/J4ú ifjú"g! rolydirat.ot. D'vid Ferenc Egylet Iijúe4·
gi Köreinek Egyeteme. Swrvewte adt. kl 1930 é. 1936 k~tt.,
havonkénti mO!8lclcné_1. A lap tipog1'tUiai ko lllnlegcslll!ge az,
hogy a nyomdolk évonk4nt vl.ltotUk cgyméet. U...uk, mel,y he.

lYeken nyomták ki • KévekOtést: Tord'n, KézdiváBárhclyen,
Braas6han, FogarallO n é, Kolo uvUt. Swrkeut6k voltak: Ba.
lázs Ferenc, LórloC'l i Unió, Máthé S'ndor, Gyallay Pap Zsigmon d, ilJ. SuM Sámuel, Fikker JIlnOI, Urincli Mihály é8 Simén Dúln!. Az iijú.4g'i l I.. rvewt mcgbíd.d .b6! a arerkestt.ó8o!g
Székelyker e'f.túlTÓl irÁnyItotta a lapot, eo folyamatos melÓe1e-

nést u egymáat feldll.6 nyomdák biztosftották. A Ktwl«Jlü I.
évfolyam" • naptárt. követOOn I!'mottll (Januártól d_mbe.
rig); a n . évfoly.mt.6l kezdV\'! az iskolai tanévhez igllWdott, ok.
t.6bertól auguntusig te.rt.ott egy-egy évfolyam. A d:m nimhoJj.
ku. jellegére ute.1 ifj. Szabó Sámuel .urkcBltói elOuavában:
.lU a célunk, hogy öurerogjuk. kévébe kllssOk az el'-rvult me!.Iin ledőlt rejeket ... Új ute.t keretilnk al élethe\\ és Ilj hetet at
igazatg leM.- { 1932. V. évf. 1. n. 8.11
A Kévekötéa IIsneköt.6 kapocs k!v'ntlcnnie AJ: egy~" városok lb lalvak unitárius liBtalúga kör.ött. Iv'-n Unió hathozot·
tabbu fogalmazott.: . .... el kell kénolnOnk arra, hogy a mai,
romladoIÓ egyhhi é1etonket nekonk (ti. liataloknak) kell lij
<!letre tAmantanunk. Cll: at unitárius megdjhodú." {l933. VI.
évf. 2. 81. 3.11
A fentiek IreUemében a ninte évente v'ltotó ne rkenlÓlég a
lap egyes rovataibu igyekezett céljait megval6!lltani, amelyben
&ef!1taég~ nylljtot~ munkatanaik: Balb. Fe renc, C80ngvay
LaJOll, MikiS Imre, IG. Ormö,1 Ktroly. ~ Egyaahu tkl ~de
teB beazámo16t adolt a Dávid Ferenc Egylet üjliBégi uervezeteinck munkálkod"~l. ABazi1seU,d II lIolldUól e. rovatban a
fiatalok hit<!leti vallombai kaptak nyilvánOSlItgat. A Kévekö·
téa tudclsllott a caerkénet tevékenylM!gél'Ó111. Rtjtvhly rovatá·
ban elonllr jelent meg kereutrejtv<!ny magyar nyelvű unitári·
UB lapban; a megl'ejliik kllzöu könyvjutalmat 801'8Oltak ki. AKt·
ve~U. ~dn u, ~állozalol tartalma é. uellemi összefogiS ereje
nuatt nunden bizonnyal népneni üjúatgi lap volt.
Az Unit.ári".. Eva n p liu m lzerkOBztóje, Kin Elek elosla·
v.ában fejczte ki a megjele nteté. célját: ,.Az Unitári".. Evangé·
lium II rllmüzenct az igui unitáriu80knak, nem elmélkedni, ha·
nem szint és ért.\!ket akar adni a reménytclenné valiS, eiuinte·
lencdett életnek·. (1SSS. 1. é vfolyam l . u.)
Ar.. egy ~ Illtal uerkeutett Unlt.6.riul Evangélium 19331934 kÖzllttJelent meg havonta, e kel ouVli.ri Grafic-~rd és a
Henne l KIInyvnyomdll által nyomtatva.
A szcrkesztő a rovatok kialakltWban mindvégig következetel maradt.

•
. A lap . toVlibb! ta~alml jel1e~, hogy rend.Rere9O!D
foglalk?zik IIZ unltánuI u6rv llnyokkal. Ar.. olvll8(\knak egész·
1lÓi!'l8:Y."' t.an4eaokat i, IId, é. olvlUl6tábora figyelmébe ajánlja IIZ
umt6.nuI feLekezetu kllzéletl embereket: orvO80kat., ngyvlldeket.,
épltétzeket. kcrctkedMccl.

unltáriu.
bavonta

""'0'
.
hlt<!letl trúolr. !e.

kl.

Tartalmi jelle8Zl!teldgként lelket e..o.ltő
lentek meg a lapbu, valamint kör.érdelni unlt'rh.. hiTek aBu.
kaf'elltben m . a Reglltbu 1l16k námárL Az ..A:ruykllnyvi" be.
jegyzések Lájik01:tat'at adtak !IZ edakoútokr.s1.
Az Unltáriua J lSvendö a b,...61 lelkénkIIr gondod.u.ban
jelent meg 1939.1.61 1942.lg heV\'!nta, KDv~ Lajo. Izcrkeeté.
!Iében. A rendazcru megjelenélt a 'npogralill Soiml Carpaüloor
és a 'njXIgrafia Bodor Bruov nyomdák bitlollltották.
Az Unitári".. JlSve ndö egyhá%tánadalmi hitélet! és
miuu6i célokat szolglll6 lapkdnt indult. A .zerlr.~m6bizolt"g
sz1lklM!gét dtelte p'rté rdckl.Öl. minden mb befolyástól menta
lap létreholád.nak, amelyben mindenki bAtran elmondhatja
véleményét az unitáriu l egyhIIza és hite drdckdbeo. Egyhu! lb
vilAg{ trolmlllr. ill helyt adott a lap h .. ábjain. Az elKl három
szám .mutatv'nynllm".ként jelent meg.
Az Unitáriua ,Jövendö AJ: egyhul rerormért, !IZ IIntudatosabb unitaritmuSl!rt hllJ'OOlt, .z1lk.otge.oek l'lta ... egéat.IM!gtelen egyhui nellem megtilllUtúát. ~ 1940. nov. lwl R0.mániai Egyhbi ~pvi..16 'I'anáea megtiltoC.ta AJ: Unitári".. Jö·
vendö nek at UniLáriu••16 ha81nllletát., a lap alOnban. vllltozatlan dmmel folytatta müködtsét, a .zerkent6 1942-ben be·
kIIvetkezett heláláig.
~ Unitáriua JlI ve ndö hangja mindvégig kritiku. maradt.
Tartalmi jt:J1egzeteuégkdnt Cundu dro dmmel imll.ilal kllzlllt,
a Sumll·benjelentek meg s kemdny h angú renw6k az egyhll!
éleU!vel kapcll'lletbu. FoIytaU_ lrt80k il megjelentek a lepban. PI: N6srbvetségek a vaaárnapi iakelák Bz(llgIIlaUban
(l939.); Gazdlllkoo!b·Vallomt80k; Egyhúi &ene a fejleuté. érdeUben (l940.) eimmel.
Az Unitári".. S:uS I"'VÁnY e múodik viltgb'boni után 1947.
ben jelent meg Debrecenben. SlIjnálato., hogy mindö&aze 1947.
rebruár és november közlltt elve.halták caak el6deink. A TI·
nánWli K6nyv. ~. Lapklad6 V'lIa1at, utóbb a Deb~ város
és 'I'iaúntllll reformáw. egyhár.lWn'llct kö.nyvnyomd4jiÜlan
nyomtatták III Unit.áriue Sz6l"'V á nyt.
Szerkeszt.6je Buzogány lUlmán V\'! lt.
A lap elmében a nórvány swval a milli velláad~ kiliti el.
8~rtan beékelMölt mu (ill unitárius) fclekezetü k1llebb em·
berc80jXlrtra utal.
A kb terjedelmü Unitá:rl".. Sl6rvány felhlv'80kat k~~ll
elvB&6ival. A .&erke81tó lelkéti lIIfr.efogiS .zerepel UlIUlU be a
hit'Okben kör.ö" de egymáaWI táVCIIl falvakban. él6 emberek kő·
!lill, célul Wlve ki Ulbb neme. elgondol'.t, pl. debreceni uniUI·
ria aZl'!kely templom épltétét.
A r(lvid meglelonés al.tt kialakult rovat aN6Ic uiJ.dgo, Imely.
ben a n6k ISIIOll)'Ok problemlllval !oglalkowtl. A H0rv1:,..1ld·
804 rovatAbBn a lap helyt adott a .wrvll.oyban 1l16k tr'ulnu .

•
~ egén Ilven át tartó rovatban tilenhárom I.p. r(lvid Ulrté-

nelA!t mutattam be az Unitáriu. e let ked ....... olvudmu: uw e
szilrl Mkkal, hogy felelevenfUem 41 unltárlul nellenn hagyomtll)'Okat, h hogy akultu rllll. fol,yem.atoaaágért n:'u~lIlk0d6
clódemknek emlékllt '\1Itse.k. Remo!lom, hOlD' as UD.1tánu, mil·
...... 16déai eat.ménycll: folyamatoaaága ,Italunk és folnllYÓ fiatalja·
Ink "tal billo. ltott lel!.

Muszks Iboly_
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Ifjúsági rovat
Áhitat
Kedves Testvéreim!
"Én nem fgy képzeltem CI a rc.ndct ....·lársada.lmi. po,lilikai és személyes jelentéssel WIlJUk. meg. Úgy ld6zgetJUk.
ismételgetjUk J6zsd Attila sorát.. Ebben a törvények és tör-

vényszetúségck merev fonnAk és lemerevedeU gondolkodások világá"'; az ember. mint a leveg61 szomjúhozza a

re"""
Az elgondolkow ember fennakad, ha helyét keresi a vi-

lágban. nAzéIt vagyunk a világban. hogy valahol otth~ legyünk ~nne". _ csak elindflja a választ bennUnk. Am ikor
nemcsak elfogadni. de hozzáadni is tudunk környezetünkhöz amikor megleremljUk az Olthonénést, akkor adunk válaszi a kérdésUnkre. Ha lélezésUnkel. mint benns6séges lényeget és oko( fogadjuk el. elju l~nk. mint hites g~lkod6
ember. a világ önmagáért való tJszlcl4éhez. fgy világosan.
a teremtmény a lbaiosságávaI lá tjuk az egyetlen eredő!. a

Kezdetet, a teremtő Istenünket!
Mindenki számára i smerős a kiválasztoU textus. Avatottak, mélyebbcn érdek16d6k tudják: a zsidó- fogság idejétől
kezdve a teremtés kérdése jelentős szerepel töltött be Izrael
népe gondolkodásában. fgy a fogság után a kánaáni-babiloni mitológiából átvett jegyekkel született meg a Papi író
műve, Deutero-Ézsai:!s ismeretével, a feltétlen monotcizmus alapján áll, melyben az egyistenhitbOI fakadÓ laIl'tás
az emberiség egységének hite.
A 7,.SidÓ vallásos szokás hatására egy sabbat- a7,.8Z egyhetes periódus keretében ábrá7.olja lsten teremtő munkáját. A teremtéstönénel - prehistoria. Ezzel a mitológiai kép·
pel vezet be a Szentírás a hit világába. - nemcsak keresz·
tény, de természetesen a zsidó és még az iszlám hilgondolat
szerint is. A költészet nyelvén mondja el a korabeli zsidó
világszemlélet alapgondolatát. nevezetesen, hogy lsten a
Teremtő. Más, hiszem, hogy ismenebb, ez a teremtéstörténet a modem kozmogÓniánál. Nem is kiván vetekedni, még
kevésM vitatkozni a ludomány precizitásával a vallás tin·
neptlyes bája. a bibliai versek költői emelkedettsége.
A teremtés, azaz a lélezés kezdete feleulstcn áll.
Igy lesz önmagában teljes a történet. nem mÚS7.erekkcl
mérhet6::n. nem emberi ésszcl beláthatOOn.
Az e l ső mOl7.3nat: lsten megalkotja a világ színterét, az
egeI és a f'ö ldet. Van ill egyfajta sorrendiség, el1~ször az
egei, majd a fö ldet. E7.zel taJáJkozunk az evangéliumban is:
Keressétek először Istennek országát!...
Az égről ill azonban kevés szÓ esik, an nál több a földről.
A kietlenség és pusztaság - .. toh u vá bohu" - az alaktalan
anyag rendezetlen, élettelen, zúrzavaros képe. A mélység"Iehom- - az Ilss7.cvisszaság, a káosz fenyegetése, amelyen
csak az lsten teremtő ereje változtathat a rend világának létrehozásával. Tehát az emberi viS7.onylagosság pólusa lesz a
.. lent" és a "fent", ez a világm indenség képe bennünk. E pó.
lusok mintájára születik meg minden eUentétpár. jó _ rossz.,
világos - sötét, mély - magas,...-mindennek ura a teremtő
ISIen. az egyetlen és egyedüli.
We.öres Sándor Igy fogalmana meg a teremtő és teremtell v1SZOnyát: ..Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás.
alattad a f'öld, IblöUed az ég, benned a létra."
fgy hát létezés Link a lent és rent közötti inlervallum. Isten
létezése az egés"l tér. Isten egyberogja a póll1sokat, meg·
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szabja a rendet és őrzi is: ~Isten lelke lebeg vala a vi7.ek relell"
A teremtés isteni privilégium. BennUnk is az isteni rész.
az a1kotó-teremt6, men ,.az ő hasonlatosságára teremtette
az embert". fgy mi is a kis teremtéstörténeteinkkel élünkhalunk. vagyunk részei a nagy teremtési mtmkának, amely
még ma is folyik, vagyunk részei a REND vágyával.
Felnőné akkor leszUnk, amikor már nem okoz gondot.
hogy bennünk van a két pólus, a két vonzódás: az égi. mint
az imádkozó énünk, a földi- az élet fenntartására irányulÓ
anyagiosabb gondolkozás. E kett6 megfér bennUnk, kiegyezik. nem oltja ki egymást, egyenslÍlyban tan. így tudjuk vállal ni a döntés fele lősségét , mikor, melyik terilleten
vagyunk. - a teremtés méltóságával.
Sokan bebizonyították. hogy rendben áU a világ, legalább ennyien az ellenkezőjét. Kinek higgyünk?
ValÓSZÚlúbb az. hogy a bennünk l evő rendet vetftjUk ki
olyankor, ha SZÓlunk, szavak.1taJ ItélkezUnk. Az univerzumOI nevezve a teremtett világnak, behúzódunk porszem várunkba. A k.icsi. a véges a végtelenrol nyilatkozik, tennészetesen kábultan a fejkapkodástól, men hát beláthatatlan,
átfoghatatlan a világ.
III a prtdikátori hiábavalÓság a kicsinységünk szédületében?
A bennünk levő rendet vet'tjUk ki, mondtam, és rácáfolok a hiábavalÓságra! Nem vagyok elveszett gyenneke ls·
tennek, ha belátom, ha hiszem: az O teremtő munkája ben·
sőm rendje is. És ha isteni a re nd bennünk, a nagy egészhez
aclnyuló hannóniában van vele. Alkotórésze és alkotó része lehetek a teremtés tervének, a tökéletesedés pillanata
pedig: lsten országa.
Ha Igy képzelem el a Rendet. nem fenyeget már létezé.sem tériszonya, lsten gyenneke vagyok, és büszke munkatársa a teremtésben.
Ámen.
Mlklóst-Várl Katalin
teo.oglal hallgató

Merengések
e gy m enekülttliborban(ról)
Gyönyörtisúp nap volt szeptember hw;zonnyolcadika. Nek1lnk
tco lóg usoknak egyben az új lanév (kinek·kine k hlinyad ik) máso·
dik napja is. ~5 egy felejlhelctlen nap: gondolkodásra indflÓ, tettekre 5arkalló nap is. Ugyanis meglátogattuk az erfispuszlai meoekUln.dborl.
Nem tudom a többiek hogy vo ltak ve le, dc én egy kicsit uoronglam az aJTa vezclli 11tan. Soha oem jártam m~g menek1l l!~
borban. , ha egy kissé mélyebben bclegondolok. szívesen ki 1$
hagytam volna a lAtogatást. Tal," mert félek lo1mi a szomorud·
got. a reménytelensége t. a nagy blinatot, és a keseiVe'i ki látásta·
llUldgot. TaI!Úl mert erdélyi lévén, nemrégen még én is ezeket
ére:tlem, csak egy kicsit kisebb intenzitAssal.
Ezért tapasztaltam magamban kitör6 örö met. amikor megllittam az er6spuwai menekUlttlibon. & mit is IAttam 0111 El6szőr
is egy ~pW6. sdpilló nagy hwt. munkát. Jólékony munkú. mert
hajlékot teremt azoknak, akiknclr. bljl&ál igazdglDlan bQ)onl
vette el; meri feledtetni képes _ IIlt gondolom - azt. amit soha
nem lehet elfelejteni: a mcgalá:tIDtásl, a menckUlést.
A menekllluáborban délvidéki mcncktlltek laknak: horvátok,
szcrbek, bo~nyákok, mag)'amk. Ok épftik, javítják aZI !IZ épllletct

..........---------------------------------------------------------.--...............'..
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65 lr::Omyék~1, limit • Ke~szdi Egyetemt61 veu meg az Ökume.nikus Sze~tctszoI8i1.t. melynek alapfló tagja l mi egyhkunk is.
Az lpftlceúst Kov4ts B~J. 1I.Ig)' s:z.eretettel ~s IcJuscn irinyítja.
ElmestIte, hogy nagyon .:tereli ezeket a tQ,orokat (kél tvig II
nagyharsányiban dolgozott). cgylltt 1!III!s i!1 alu.:ókkal, IáD veu
httköz. ~ Onnepnapj-ab&n, .bban, bolY jó .....gy swrnOIÚ hírekel kaptak haúj"k h6 1.
A menekOltelr:: az Ilj fplllet befejezkl!ig_hlszen teljesen Oli' VI_
rúsoljö: I húal· • konyha- &; i!tkezUplllec nagyobb szob~ban
laknak. Köttllk nagy az cgyet&l&. ide nem 101·kodon be az cini·
kumolr:: közötti eUenúgeskedés. Iti val6Sl.ÍnG. nem is fog soha.
Valahogy (gy gondolta UI .. Horv'lOrsúgból áku.ell magyar "'.
esi is. S:r.erinte I h'borot ••.nagy emberek" I hatalmasok, • veze.
l6t robbanlOl1Ü: ki, &; wtjü: most is .~lctben". Az cgyncrii emberde egys~en cuk emberhez m~Jt6an nerenelr:: volna i!1ni.
Azt remEI!&: btk6ben meg tudjü: oldani tEmgllk problbnliit.
Amikor er6spusztai életük rcl61khdcztUk, Lajos bicsi azt mondta: ,.NektInk in jó," Igen, ndcik in jó, itt embersúmba veszik
óket. itt visnakapjik meg~púott cmbeTVoltulcat. Itt vaU'sukll1 is
gyakorolhaljü:-több~gWr: moszlim vallú6. Kováts Béla euel

kapcsolatban mondta el, hogy' menckOJteket meg szolru1k látogatni a magyaromigi moszlim közösségek, a nagy Unnepcken
filicg. & a táboIban lehet6ségUk van a ntuIUis szertarúsokat is
elvégezni. Rögtön arra gondoltam: Kováts Béla cselekszi a SzeJeteteL A legfontosabbal, amire ezeknek az embereknek szUkségUk
van. ~ a menelc!lltek-6gy ~reztem és lirtam- a he lyzetUkhöz képest boldogok. ~ boldogok ha eLme~lhetilc lcálvbiijukaL Főleg
azoknak, 1IlCiJt segM kezet nyl1jtottak fel~jWr: , Fui< az emberek
bíznak Béliban és bíznak bcnnUnk is, hiszen mi is teszünk valamit azért. hogy 6k visszanyerj&. bizalmukat. Ez&! linam a sze..
mllkben az öromet és • szeretet. Lehel, hogy hitetlenkedőnek Júnők. de mindig is azt k~ltem, hogy a hasonló son6 emberek
mindig sírnak. Hogy képtelenek ak!r egy percig is feledni ul,
ami velük történik. Az er6spusztai menekUltck, dgy litszik, nem
így vlllUlak. HQa ~rtc IIZ Istennek! AUahnu, avagy IIZ Úrnak, a
mi IstenUnknck!
Amíg a táborban jútunk, néulódtOnk. egy z.sohárven járt a
fejemben; amikor mcrengéseimet Ú"Om, mú IZ egész zsoltár: a
Huszonharmadik Álljon ez II z.soltú in teljes egészében. és legyen lll: ~n merengéseim cs11cspontja; legyen u én könyörgésem.
k~réscm. h!lirn és dicsóftésem: legyen lll: én imidsigom.
,.Az, Úr lll: én pisztorom, nem szGkölködöm.
FOVes legelőkön tenIgeI, csendes vizekhez vezet engem.
Lelkemet felUdíti. igaz ösv~ny~n vezet az ő nevé&!.
Ha a halil ámy~kl völgyében j&rok is, nem f~lek semmi bajtól
men te velem vagy: vessz&! ~ botod megvigasztal engem.
AntaltlCrftesZ nekem ellen~geim szeme I"tára.
Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.
Bizon)' jóságod és szereteted elkísér életem minden napján,
és u Úr hWban lakom egész ~lctembcn."

Ravai Ráka Júlia
teol6glai hallgató

A Magyar ŐkumenikUf Suretelnolgdlat
október 3Q.!in szentelte fel Eröspusztán. új.
menekülteket befogadó központját. A tel·
8untel4:st dr. Hegediis L6ránd református .
püspök '8 dr. Harman Béla, az Ökumeni-

kus Tanács elnöke, evangéllku.s püspök vé>gezUk. A menekültotthont ünnepélyesen
adta át dr. Konrad Rauer. az Enh61'ak Vildgtandc:.ának főtitkára és ThOM" Bi·
TalA. az ENSZ meDekültflgyi töbiztosa.
Egybá.r;unkat OrbdkM Sze""lfJányl Ronale1kéazn6', U). Bencze Mtirlonné képvisel-

te.

Az Egyházi Képviselt\' Tanács Ülése
E:r. évi harmadik rendea
ber 25-ikén tartotta meg.
.
uokr61. a

ta
máról lapunk e16:r.6
A jogtalláeaosok a
Ugyekról azóltak. Vit.. után
az érintett elhunyta
perU;a e105tt tárgyalni
nem-bfr6aági megoldú

Az. EKT e:r.után megtárgJalta az 1993. okt6beri unitáriua konferencia el6k6azUleteit 611 jóváhagyta annak
ezervezeti, illetve költ.e4gveUIri kereteit. (A tanéeekozlbról éltalénos értékeléa az61 e lapazt\munk más hedbjain.)
A föhat6ság a továbbiakban
Unitáriul

Ugyaneaek
re8 zászló készítésére 26.000,-

A Képvi8elő Tanáea végQI. vileuUró1eg foglalko:r.ott a
kolozsvári anyaegyháual val6 kapclOlatépítéa problémáival. Vita után megeroaítette a:r. évente négyszeri ta·
IMkoz6 szükségességét. éa elfoga.dta egy, a jövo 'vben
tartandó egyetemes UnitáriUl uinat gondolatát, valamint az unitáriua egyaégnyilatkozat terveutéL Felhatalmazta az Elnökséget, hogy tovább tárgyaljon a.t érdekeltekkel a lelkészutánp6tlú magyarorazági gondjainak
megoldásár61, II ezen belül a budapetti evangélikulI te0lógián jelenleg tanuló UnitáriUl hallgatók hel)'l:etánek
kolozsvári közremúködéasel történő rendezél!léröl.
Dr. L. E.

Felhivás
A Budapesti Unitárius Egyházkö~ség idén ismét
ingyenes karácsonyi ruhasegély akCIót rendez erdélyi menekü1tek és rászorulók szár.ná~ a IX. ~er. Hő
gyes E. u. 3-ban. A fela,iánlások (jó mmóségu, használt ruháid gyújtése 1993. dec. 6-10-ig délután 3-6
között történik a Hőgyes E. u. 3. fsz. 3. sz. ala.tt.
A ruhasegély szétosztása: 1993. dec. 19-i istentisztelet után (11 után) va.lamint 20-án, 21-én délután 2-6 óra között.

Unitárius műsorok a médiákban
Magyar Rádió, Kossuth középhullámon, dec. 31;

én, 13.30-kor Hitélet c. musorban .Egy az Isten
címmel Wlitárius félóra.
UNITÁRIUS til ET 11

Egyházközségeink életéböl
BUDAPEST
Halottak napja elótt &ncze
Mdrlon egyházi elnök. OrMltné
&en.t-/v.ányi I lona lelkész és lb·
dody Attila kántor az egyházunk
nevében 22 8itYházi sírra helyezték el a kegyelet koszoniit..

•
November l-jén ha lottak napi
istentiszteletet tartA:lttak a Nagy
Ignác utcai templomban Szdsz
Jtfnos és OrbóJmé Szent-Iudnyi
Ilona lelkészek szolgálatával.
Megemlékeztek az elhunyt egyházi személyekról és atyánkfiai
hozzátartoz6ir61.

Dávid Ferenc
ünnepség
Egyházalapft6 püspökünk halá1ának évfordulóján , nov. 14ikén, vasárnap de. emlékezést.
tarrottak ft hivek ft Nagy Ignác
utcai
templomban
OrblJkni
Szent-Ivány; 11ono lelkésznö és
ÚOII Hopper amerikai unitárius
lelkész szolgálatával. Az istentisztelet után ft hívek 8: Dávid Fe-

ságot ismertette, amelyet az
Egyesült ÁJIamokban fejtett ki és fejt ki - a férjével együtt, mind
a mai napig.
Értesülésünk szerint a Williams-h ázaspárt a Berkeley-i egyetemen a k özeljövóben teológiai
díszdoktorrá avatják.
Az. erdélyi unitáriusokkal fenntartott kapcsolat ápolására az
Egyesült Államokban
eddig
mintegy 260 ezer dollá rt sikerült
gyújteniülc Egyebek között mintegy tíz, magyar nyelvú teológiai

munkát fordítottak le angol
nyelvre, közöttük az édesapa GelUrd Imre prédikációit és esszéit
adták ki.
Az. est zenei programját ugyancsak dr.. Ckll.érd. Judit szolgáltatta, és az amúgy is magas fokon
izzó hangulatot szép hegedüszólójával
tette
még feledhetetlenebbé.
Az. esti összejövetelt hagyományos szeretetvendégség zárta,
amelyet az egyh ázközség lelkes
asszonyai (Siska Fer encné, Pandúr Gézáné, Nagy Sándorné, Kovács GyuJáné) készítettek el.

Pestszentlőrinc

Október

24-ikén rendezt&.
Pestszentlő rin een az el ső őszi
gyülekezeti összejövetelt.. Dr. Jakob Jen6bibliaolvasásQ után Üt6
Endre, a Magyar Állami Operaház igazgatója tartott nagy sike-

rn

előadlist

som- címen. Feszü1t 6gyelemmel

hallgatta a termet zsúfolásig
megtöltö gyülekezet egy világi
testvérünk mély átérzéssel előa
dott hittani tan ulmányát, melyet
a közelj övőben folytatni fog az előadó. Az egyh áz tervbe vette
nyomtatásban kiadni a tanulmányt..
Ezt követ.Oen R Qjti Mihály és
Jakab Mdria szavalata kapott
sok tapsot..
A borsostokány vacsorát Bézsenyi Gyuláni vezetésével lozték a
gyülekezet asszonyai.
A tortaárverés - a torta Pálffy
CsUla ajándéka - zárta a minden
szempontból jól siken1lt hangulatos estét, melyen részt vett Bencze MárUm püspökhelyettes, egyházi elnök és dr. Urincz Emóiogondnokhelyettes hitveséveL

FEJ,OI vÁS

renc utcában elhelyezett emléktáblához mentek, ahol Bencze
Mrirton egyházfó mondott beszédet az ünnep jelentóségéról, majd
koszorút helyezett el egyházunk
nevében.

Endre
utca

*

Az. ünnepi rendezvényen ked.
ves vendéghézespárt üdvözölhet.tünk: dr. GelUrd Juditot és férjét.,
dr. George William$-et. Dr. Gel~éni Judit egy magával Tagadó eloadisban azt a misszi6s munkás-
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Karácsonyi

Hőgyes

November 20-ikán, szombaton
a Hőgyes Endre utcai gyülekezeti teremben Dávid Ferenc emlékünnepélyt és szeretetvendég4~t
rendeztek, amelyen evangelizációs
Gyülekezeti
áhitatot Nyitrai Levente kocsordi lelkész tartott. Az. egyházköestek
zség 6 ataljai nagy sikelTel adták
Ez év november 6·ikán a Nagy elő Gya1lai Domokos: ,.A kolozsIgnác utcai gyülekezeti terem- vári k erekkő szava" címu egyfelben egy igen jól siken1.1t. jó han- vonás9s színmuvél, majd - Bagulatban
lezajlott
szere· logh Eva elóadómu vész sajná latetvendégséget rendezett a Buda- · tos balesete miaU Oábtör ést
pesti Unitárius Egyhá%község.
szenvedett) - dr. Kádár Zoltán
A nyitó áhítatot Orbókné professzor mély átéléssel olvasta
Sunt-IuM),j Ilona lelkész tartot- fel Gyulai Pál Pókainé címo. ver-

"'-

.Az in unitarivnu-

"'L

Az emelkedett hangulatot csak
fokozta a gyülekezet templomgondozójának, Csiki Zelmdnak,
és segftótársainak: Szentpdli Lididnok, Mag Elu(TÓnak nagy hozzáértéssel elkéS%l'tett vacsorája.

istentiszteletek
A Buc13pesti Unitárius Egyh.1zl::Ozstg templomaiban . K.arncsony mindké t mpján. ÚlV3cso..,oszlással egybel.."Ötöll istentiszteletet l3l1unk. a Nagy
Ignác utcában de. Il órai. 3 H6gyes
Endre utcában de. ID ór3i kezdettel.
dec. 25-ikén és dec. 26-ikán.

Erre az egyházi ilnnepre is szeretettel hfvjul: és ''iljul: Ilh'einkel_hogy
részesüljenek. a szeretel kOZOsségében.

GYeI'wekkarácsonyfa

iinnepély
A l-i:l13kult szci:á.sokn3k megfelelő
en. ebben az esztendőben is megJbldtzzUl: a gyennel-kar.icsooy(a flnneptlyt a Nagy Ignác: utcai fülÖn templomunkban. 1993. dec.. 19-ilU!:D, ,1lSároap du. S 6rai knd~el. Erre az alknlolTU3 szeretcttel hrvjul: <I mclrosi urulárius gyenncl:ekcl horn''':vtozÓil-bl
egyQtl

~--------------_ ._.

Amerikai vendégek Pécsett
Pécset is útjába ejtette David és Judith Keyes
egyesült államokbeli unitárius lelkész és felesége,
Szász János dunántúJi lelkész és Szent-Iványi Ka·
tinka kíséretében.
A szabadságát Magyarországon és Erdélyben töltó házaspár San Francisco .OakJand-negyedéböl"
érkezett hozzánk, látogatásuk to célja a kolozsmonostori új unitárius templom építése körüli bonyodalmak tisztázása.
A házaspár annak szeretett volna utána járni,
hogy San Francisco és Kolozsvár polgármestere
(Gheorghe Funar) közötti megegyezés után j6váhagyott templomépítés hol tart. Sajnos a kolozsvári
polgármester, habár a román kormány az építési területet az egyház rendelkezésére bocsátotta, az
utolsó pillanatban nem engedélyezte az építkezést.
-A San Francisco-i gyülekezet testvérgyülekezetté szeretné fogadni a kolozsmonostori unitáriusokat. San Franciscoban 9-10 unitárius templom múködik 4-5 ezer hívövei, míg Észak-Kaliforniában és
Hawaii·ban legalább 35 templomról tudok-számol
be a lelkész- és a hivők között elég sok a Magyarországról és Erdélyból kiszármazott. .
Az erdélyi k örúton végigjárták az unitáriusok által lakott vidékeket, sok történelmi emlékmúnél is
megforduJtak.
David Keyes lelkész, aki részt vett a tordai ediktum emlékére rendezett.,Az unitarizmus ma" dmú
budapesti rendezvényen, erdélyi útján, Kolozsváron az Unitárius Teol6gián előadást tartott a mai
amerikai unitarizmusr61.
- A három hét, amit Erdélyben töltöttünk, rövid
időnek túnt, de mi a hangsúlyt inkább Kolozsvárra
helyeztük, az ottani Unitárius Teológián átadtuk
Earl Morse Wilbur amerikai professzor .,Az unitárizmus története" dmú könyvét, és olyan, Amerikába kimentett könyvek fénymásolatát, amiket a
Ceausescu-diktatúra ideje alatt sikerült kimenteni
Pécs szomorkás, esős idóvel fogadta amerikai
vendégeit, de ók ennek ellenére is arr61 biztosítottak bennünket, hogy j61 érezték magukat körűnkben , és szeretnének viszontlátni San Franciscoban! Mi azt tudjuk, hogy ez egy magyarországi,
mindennapi kenyeréért küszködó átlagembernek
csak álom, de álmodni, azt még szabad .

__...
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•
A Pécsi Disputa emlékére rendeutt ünnepségre a Kelet-

Magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör is ktszü\t.
Felh6s Szabolcs beregi szórványgondnok már 1986-ban
szorgaJmazta a pécsi történészek és városa!y:ik körében a
pécsi unitárizmusnak: emlékét állilÓ emMkmfi, vagy emléktábla avatását. Az augusztus elsejei emMktábla avatására
100 db. emlékJeveJez6lapot bocsátottak ki. Objektfv akadály miatt a koszoríizást egy későbbi alkalommal ejtik meg.
A fIlzesgyarmati unitárius templom tpftésblek 90. évrOl'*
dulójára a Kelet-M.agyaro,sz:ági Szabadelvú protestáns KOr
négy ms delegáci6vaJ veu rtszl Bekapesolódtak az Unnepségbe és megkoszorúzták: a templomban elhelyeu.u emléktáblát. Az évf'ordul6ra lOOdb. emltk1evelez6lapot adott ki a
protestáns kör.

Cserkészélet Beregben
Szabadelvű

Protestáns KOr kezdeményeúsére ts támogalásávaJ a beregi Itrstgben 199()..
ben liszaadQnyban zászlót bontott az. 1923. sz. BRASSAI
sÁMUEL cserkészcsapat. Ökumeni1rus islentitt.telet keJ'e..
Iében avatták fel az új csapatot (református. görög katolikus
és unitárius lelkészek kOzremúkOdéséve1.)
Azóta már több csed;:észcsapat alakult a körzetben. Idén
nyáron a szabadelvű prolestáns kör támogatásávaJ Csarodán körzeti tiszti és 6rsvezeIŐképzó tábor aIaku1t abból a
célból, hogy a protestáns körnek is új csapatvezet6ket ktpezzenek. Ennek kOszOnhetóen az összel beindulhattak a
Balázs Ferenc, 0Ibán Balázs és a Kriza János cserl;kzcsa·
patok. Szereblénk kiépíteni a testvéri kapcsolatot a budapesti János Zsigmond ls a Kriza János cserkészrsapalOkkaJ
Bízunk benne. hogy a Magyarországi Unitárius Egyház is
támogatja törekvésünket és segít az ökumenikus táborokkialakításában mind a Duna. mind a TISZa panj<\n, illetve a
Balaton panján.
A Kelet-Magyarországi

Vasvári Sándor

. Bandi András

BEREGI HI KEK
A Kelct-Magyarországi Szabadelvű Protestáns KOr tá-

mogatásávaJ az 1923. sz. Brassai Sámuel cserkészesapat a
Magyar CserkéS7S7övetség gödö1l6i emltktáborá.nak az
1993-as lamboree tiszleletére egy szép beregi famgású emlékkopjafát ajándékozoll A sötétbarna színben pompáz6
kopjafa a táborparanesnokság bejáratát dlszfli és hirdeti a
Bf'MS3.i csapat diesOségtt.
Sz.átsz.ó és az egyházak eimmel az 1943-as szárszói konferencia emltkére cikkel közöl a Honismeret c. folyóirat. A
Református Zsinati Levéltár adataira hivatkozva többek köUNITÁRIUS ti ET I3

Brassai ház Torockón
Házavató iinnep volt. 'Throck6n 1993. IX. 25-ikén.
Bnssei Sámue1 szü1ófóldjén. Kriu János szolgálati helyén sikerült, a Brassais Vén d j4k Alapítvány
házat venni
.
Az ötJet 1990 taVAszán született., amnor a Romárum Magyar Középiskolások Szervezete Iskolaújság találkoz6t rendezettTorockón. Az egész Erdélyból ösSV'sereglett magyar középiskolás gyerekeknek eak nagy neMzsb 'geJ tudtunk szállást biztositani,
Az ötlet. megva16s:ftása bárom évbe telt. A ház
.... ek 1994 májnsára lesz üzemképes. Még sok mindenre van srukségünk abhoz, hogy vendégeinket
majd eUáthassuk. Reméljük, hogy még sok segíte).
kész barátunk lesz.. A házat ugyanis adománybóJ
\'ettúk és tataroztuk..
Dr. GeUérd Juditnak, a kalifornia; Center for
Free Religion munkatársának segftségével az AJapítvány összeköttetésbe került a torockói szánnauisú kaliforniai egyetemi tanár Tóbiás Károly professvn, al és feleségével, Vörös Katalin asszmmyal
A házat a Tóbiás házaspár nagyleIku adományából
sikerült megvenni.

annak a háznak, amelynek kÖvei nem e:siszol6dnak
össze, téglái nem illeszkednek egymá.ahoz! Éppen
ezért épftke:m.i nem lehet békétJenüJ vagy gyúlölet.tel. A ház., legyen az bármilyen 1ciesi, a béke és a
szeretet gyümölcse..A házavat6 t1nnepség a fehér, puritán egyszeruségú tDlock6i unitárius templomban megtartott hilead6 istentisztelettel záru1t, ahol Zsigmond Kinga
volt brassais diák., ma ill. éves teológiai hallgat6 a
kö,:,etkezó igét olvasta fel az et,.l Erorúlteknek:..be
aki a szabaddg tökéletes törvényébe tekint bele, és
megDlarad meUette úgy, hogy nem feledékeny hallgat6ja, hanem tevékeny megval6sft6ja: azt boldoggá teszi cselekedete-. Jakab levele 1,25.
A . tevékeny megval6sít6k- mind együtt voltak Kaljforniából, Budapest. ól, a hollandiai ZwoIle--b61
és Kolozsvárr61 Boldoggá. tette óket a közös cselekvés öriime, és bizodalommal csendült fel ajkukról a
protestáns zsoltár _Tebenned bíztunk eleitó1 fogva-o

Hantz Lám Irén
a Brassai Simuel Liceum tanára, KDlozsvár.

•'Történelmi emlékek megőrzése és a kulturális
hag)"ományok művelése.az. a cél, amit támogatni
akarok adományommal- írta Tóbiás professzor a
ház8Vat6kh~ címzett levelében, melyet felesége,
Vörös Katalm olvasott fel.

.A há

nem profán dolog. Szertartásnak
kell lennie, amelyben az egybegyúltek azt ünnep~, ami nem kőben, fában , téglában van. Ami több,
mmt a ház anyaga, materiális szépsége--mondotta
beszédében Cs. Gyimesi Éva egyetemi tanár aki
nem .... ak mint voltbrassais diák, hanem mint ~
legit?D Tran.ssylvanieum Alapítvány képviselője
"'oltJelen az unnepségen. .,Mert a ház a közös mun·
ka eredménye, a szorgalom és az áldozat jelképe. A
ház megtestesUlése annak a szolidaritásnak amit a
közös erófeszftésben megt.apasztalhattllnk. Az építés, legyen az anyagi vagy szel1emi, folytonos egy_
másrautaJtságotjelent.. A másik ember néIkUI képtele~ek vagyunk rá. Téglái vagyunk magunk is egy_
egy ilyen val6ságos vagy szellemi épületnek. És jaj

P. S.
A Ház céljait támogatni 6bajt6k az alábbi dme--

z 3vatás

eo..

ken jelentkezhetnek:
Brassai Sámuel Alapítvány
H -l27? Budapest Pf.: 7
Pénzadományaikat eljuttathatják Magyarországon: Magyar Hitelbank 327-11596, ad6szlim
18038718-1-OL
Szíves adomtnyaikat elOre is köszönjUk!
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- _ .. _-,,Az Unitárius Alapítvány

felhívása
A2. 1993. IT. 27-én kelt okirnttallétrehozoll (lásd: UNÉL
1993. évi 2. sz.) Unitárius Alapflványt a F(ivárosi Búós:lg
mint Cégbfrósl\g 9. ?k. 60547 ( 199~) 2. sz.. alatt r., év VI.
8-án kelt végzésével bejegyezIe. Az mduló vagyon Id6közben dr. Kaplayné dr. Schey nona tO ooo Ft.os, dr. GeHén!
Judit és George willillJfls (Kalifornia) 100 - 100 dolláros
adomlinyával gyarapodon. Köszönet értel
A kumt6riwn vezetése július végé n megnyitotta az AIapftvány saját. önálló bankszámláit. Kérjük híveinket, rokonszenvewinkct bel- és külffildön egyaránt. hogy csallakozásaikkal. adományaikkal támogass~ k a nemes célokat

szolgáló A1apftványt.
A szdmlaszdmok: Forinl: 5 1580- 8. MNB 217 - 98292
Deviza: B. 102 085
Sz.ámlalulajdonoS: Unitdrius AlapfrwJny 1055 Bp. Nagy
Ignác u. 2-4.
SzámlavezctObank: OlP XIII. ker. fiók, 1136 Bp. Tlitra

November 4·1n délel6tt a Kerepesi temet6 Nemzeti Sir.
kertjében tisztelet-adAm kerult sor az 1956-0$ forradalom
és szabadságharc áldozatainak emlékére. A történelmi
egyházak vezel6i k07.Ölt a koszoruzáson jelen volt Befl cze
MártOfl egyházi elnök is.

•

Az Országos RendlJr-jlJkapi/áflyságofl nov. 2-án rendör-

mártirok emlékére kegyeleti eml ékművet avatott Boross
Piter belügyminiszter. Egyházunk képviseletfben dr. JaMb JelJő lelklsz-jogtanácsos és dr. LőriIJC: erlJÓ f'6gond.
nokhelyettes koszorúzta meg az emlékmű vet .

•

Az Ausztriában élő erdélyi unitáriusok számára novem.
ber 7-én Bécsben istentiszteletet tartott Bencze Márlon püspökhelyeucs. Utána több órás beszélgetés következett az
erdélyi Wlitarizmus jelen helyzetfr61. Egyházi kUldOttst-.
günk, melynek tagjai voltak dr. Lőrincz Ernő f6gondnokheIyettes. dr. S:/anJt.6c:y Zol/án presbiter. ifj. Bencze Mártofl
egyházi titkár, S:lp/alus; István bécsi w pei es. a Magyar
Lelkigondo:ó Szolgálat vezet6jének meghIvására érkezett
Bécsbe.

u. 10.
Az alapítvány javára befizelell összeg az adóalapból lefr.
ható!

Külföldi kedves adományozóinkat kéljük. hogy hozzájárul:h:!jkat I..i.szpénzhen, vagy csekk esetén Money Order vagy Cashier's Check rormájában (ne magáncsekken)
juttaSSlIk el.

HÍREK
A Keresztiny - Zsidó Társaság október 11- 12~n SzentÚ"áStudományi szimpózion[ rendezett a Református TeolÓgiai Akadémiadfsztermében. Az újszövetségi el6adásnapon
Bencze Márton püspökhelyettes, a TIirsaság alelnöke tartott
bibliamagyarázatot a Makariznák (Hegyi besúd) cM téteIéről.

•

Az Erdllyi S:zövmlg okt. 1 6-17~n ..Erdély jelene és jövője" címmel rendezte meg harmadik tanácskozás-1t Egerben. A találkoz6témája a határainkon túl élő magyarok sorsa, gondja és fennmaradásának: esélyei, valamint a kOzösjövő kialakításának: Iehetöségei voll lbbb jeles résztvevő között relszÓlalt dr. Murvay Sámuel, egyházunk jogtanácsosa.
a szövetség alelnöke, és dr. Gyarmathy György egyetemi
professzor, ZUrichben éló atyánkfl3. is. A Romániai Unitárius Egyház részéről Ko/cs&- Sándor marosvásárhelyi esperes veli reszt az eseményen.

•

Az 56·os Magyarok Vi/ágszQve/slge Vildglalá/kq:zója al-

kalmábóloktóber IS-én ökumenikus istentisztelet rendeztek a Bazilikában. Az 56-as zászlót Tökls lAnl6, a K.irá1 yhágómelléki Református Egyházkertllet pUSpöke, az Emlékezés gyenyáját dr. Tempfli Józse/nagyváradi megyéspUspök áldotta meg. Egyházunkat Bencze Már/on püspökhelyeIles képviselte. Az istentiszteleten meghfvottként részt
vellek még dr. Kovács Lajos püspök és erdélyi vendégeink.

•

Október 23-án a rákoskeresztúri Új Köztemet6ben, a
301 -es parcellánál állami és egyházi vezetök megemlékezést és koszon"lzást rendeztek. Nemzeti UnnepUnk alkaImából Bencze Már/on ptispökhelyeltes veli részt az UnnepéIyes aktuson.

Külügyi hírek
Az 6sz során nagyobb vendégjárás volt egyházW1kban.
Korábbi beszámolónkban hín adtunk arról, hogy - hála istennek - erdélyi testvéreink szép számban vettek ~ az
októberi konferenci:in.
Kt rdi Gdbar angliai ny. le/Usz ts felesége. Joan tmszony egy hónapot töltöttek hivatalosan Budapesten, angliai
testvéreink nevében. Orömünkre szolglUt, hogy ismét Odvözölhettük öket, s hogy aktívan részt vettek a Nagy Ignác
utcai gyUlekezet életében.
Anghy Davidson Gyöngyi, Angliában élő kedves atyánk.
na is hosszabb időt töltött Magyarországon, rendszeresen
részi vett a peslsv:ntJörinci és a központi gyillekev:t élClében.
Nyk/t Seho/ten, hollandiai testvérünk pár napos hivatalos
látogatást tett egyházunknál, én:!ekJódötl helyzctünk:r61,
életUnkróI.
Rev. dr. úon Hopptr amerikai, és Grt/chen Thomas kanadai unitárius lelkiszek egy hetet töltöttek egyházunk
vendégeként Magyarországon. JövetelUk .célja az vol~,
hogy a magyarországi egyházközségeknek IS - az erdély!,
hez hasonlóan _ testvérgyWekezeteket keressenek Amenkában és Kanadában. A három fővárosi templom mellett,
vidékre is eljutottak. Szdsz János lelkész kfséretében a dunántúli szórvány életével ismerkedtek meg Pécsett, Szekszárdon és Polgárdiban. majd Gáljfy Gdbor kalaU7.0~
mellett H6dmez6vásárhelyre látogattak el. (A S.zeg~ lS
tervezett látogatás a hatalmas méretú havazAs mUlIt úsult
meg.) A vendég lelkészek nov. 14-ikén a Nagy ~gná~ IUetv~
a H6gyes Endre utcai gyWekezetben végeztek lStentiszte:
szolgálatot. Ellltazásuk el6tt igéretet lettek arra. hOgY m
hamambb segftCllCk a közvetlen kaPCSOlatOk fel vételében.
Rev. David Kt.yts ls/elesége hosszabb idöt töltöttek ~~'
dapest~n , hogy megismerkedjenek egy~unk él:!vellix: 1déki egyházi útjukról Bandi András pécSi hívUnk s
o .
Az MTA ruta! rendezett tudományos konferencián itt volt
Budapesten a holland testvéregyházunk neves professzora,
dr. Jan l'On Goudoevtr is. Hosszabb megbeszélést folytat~lI~
d; Fertnc: Józse! ny. püspökkel és Szdsz Jdnos teológIlll
intézeti igazgatóval.

'!i
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Felhívás
KOOves OJvnólnk!

Vitéz Vadady Albertné
S7.omor1l uívvel l)(lef!i7JaUa a Buda·
p«ti EgyhtTJdl7.ség n.ereleué, ugy listlelelberl oiJ I6 ör6köI gondnokát Vadady
AlhtMl. Böui ntnil. akit 1993. okt. 6·An
Id$érttInk ulO lsó dljúl Orbóknt Stent·
Ivinyi Ilona lelleé57.i nolg'Jatiu l.
Böu i n&lit 90 1!vcsen swlltott& mag'·
hol. • Mindenhat6, egy houW bctep!g

od . adÓ

éli lelkes gondnoka, 30 1!v~n 't

nolgoiJta unitúiu$ kÖl.Ös~ge életét.
Ttlrelemmel vi!C1t houUJ betcgll6ge
utm hirtelen hunyt el. Temet6sln r.év ok·
lóber 2-án az egyhb.i J7.olg~aIOt GOncz
Mih"y a győri ~gyhá;rJ::Outg lelle6ne v~·
gezte.
Pihe~se legyen csendes - eml~ke ü ·
dott!

,"".Az

1930·u éveklÓl kezd6d6en aktív
ta&ia voll az egyhli7..kö7.ségnek. előbb fő ·
ton majd Újpesten leU hitoktató. O volt IZ
els6 nái presbiter, majd évti7,cdeken kerCIIl.lDI gondnok .. 57,cllcm i. lelki és aktív
értelmében a pestieknek. Amtg mCiködh etcU 117. Unitárius N6egylet. annak volt cl·
nökasszony.. f7Amtalan alkal om mal eso·
magoIta ft karácsony i 5Cgélycsomagokol,
nyaraltana a gyermekeket MagYDrkúton.
Emléke legycn örök példa mindannyi.
unk súmára az egyház n.eretetéhtn és
szo lg6I!ll'ban. s adjon a Mindenható vi·
gasztalást kél leányának. Verának és Ág.
nesnek és 117. eglsz családnak.
Az. ' Idozalos leányok édesanyjuk em·
lékáe öteu r forintot adom4nyoztak az
egyh'lJ(öl'úgnek.

•

Eva Grasmuck-Ponyiczky
S1'~ BenC7.e Éva
A neva Wj)'i Benezék k:súnnuottja
volt Bencze Eva IeItv&1inlr:, aki fiatalon.
46 évesen hagyta itt ezt a fóldi viI "Ol.
Hosnú ideje FnnkJurtban lll. dc soha
nem feledkezett meg n0l6fllldjér6l, az ou
é\6 unitúiusokróléJ efejéhez iMrt.en min·
dig ICgltette őkeL
Nehéz. kUulelma sorsa vo lt, dc eros
hittel ' Ilta az ilet probáil. Kilenc éves Iti·
esi fi tnak. Andd.<;nak, férjének ls livbének adjon az ÚriJtcn vigasl.talút ls ~va
lelkét vezérelje IZ örökkévaló"g útján. A
temetési S7.ertartálit a franklurti temetőben
Orbóknt Sl.cnt·lvAnyi Ilona lelké.n végezte.

Kovács Dénes
(1913-1993)
Mtly mcgre ndll\é,,~ 1 vettUnk búcJ6t
Kovk. Dlncfl61. aki • w:gcdi unitárius
gytllekezetltivoiJó '-&ja volt. Ulekterm&e
ugy.zet1i., Wetc:a gyumOlctGket termett: a
.urctet, Oriim, békes~,. béket\Jr&. nl·
veulg, jódg. hliség. w:lídlig, m~ru!kle
tessig ~1cU'Úprt6 mcgnr illlkoz.úokal.
A hliségc:a, n.eret6 f~rj, 'Idoutoklt 110zó ~Ip' & nlgyapa lÁvol.'dval pólOl·
halallan 1írt hagyott .zerettei lelkEben.
Mint I mliyvorn4i Unitáriu! Egyhú
lanklo ... a "d,Wi unit6riUl gyUlckC7.et

16 UN ITÁRIUS ~LET

,

,

Orbán László
A Dunántú li EgyhhkölJil!g sz.6rvány·
gondnoka, az Erdélyi Magyarok Tolnai
EgyeslIle tének elnöke. az .Atalvet6" szer·
kC$z\Óje 54 évC$ korliban nemes lelleét
visszancIta \cremlÓjénck. Reform~tul kán ·
to rlc ént, unitárius hitoktatóként munkálko·
dott az emberek bék6i kö71ls egyUttéléstn.
a jézusi életeszmény megvaJósitádn.
1958.ban politikai okból 25 évi börtön·
bllntetésre 'télik, amelyból hatot le is tölt a
Szamosujvári börtönben. A vidéken .,mindenki j6\cv6jc~n t" ismert Orbán László
búcJ6zlal4sára gyliltek Om.c 1993. ok16ber 22-tn délután a mÖ7.si református egy·
hhközség imatermébcn. A:1. cgyhb.i S7.C1'wtást I helyi református gyUleketet lelkésze & Sándor Gy. M'Iy" végel.lék. Világi
~sz.r61 12. EMTE valamint a helyi Székely
KOr nevében hangzott cl bIlcs61.1a l " . Az.
elhunytat vigakaratának megfcJel6cn
1993. október 23-'" hcJyel.l6: ör6k n)'U ·
galoflU'l a Homor6dalmúi temetőben.

Örömmel

tá)ékoztatjuk

Önöket

egy:

hogy terveink szeri nt 1994. óvt61
hbJ lapu~k havonta fog megjelenni.
Ezzel eg}'ld6ben mcgszűntetjük a HEUR-rel. mint laptcr}iszt6vel kötött
szcrz6désünkct, és az Unitáriu, ~Ietet
sajá t, cgyh~i tcrjesztésben juttatjuk el
olvasóinkhoz. ~ppcn ez&! nyomatékosa~ ~k mindnyájukat, hogy akik
postaI uton, vagy átutalással fizettek
el6 lapunkra, ezt id6ben mondják le.
Az el6fizet~kct ezentűl egyházi
közpo ntunkhoz és I}g)'Mzközsógcink.
hez " UNITÁR IUS tLET" jeligéTC kell
eljuttatni. A számonkén ti ár ez után
scm változik, azaz 30,- Ft/lap, az
egyéves el6fizetósben 360,- Ft-ot jelent.

Az Unitárius ~letrc el6 lehet fizetni
a lelkészi hiva talokban is. Reményeink
szerin t 'gy pontosabban tudjuk majd
követni a b!.>fizetÓSCkct, a címváltozá·

sokat.
Külföldi olvasói nk szoká sos évi tá·
moga tá sukat változatlanul a már megadott egyh.tzi valutasz.ámlára, vagy
személyesen forintban fizcthetik be.
Mca:órtósiikct, közreműködésüket
e l6 re IS köszönjUk.

A SurbnJősq t4}ikcUn td sa:
Klzlra tokat n t m 6rz.iink meg ts nt m
küklünk visszA

Pihenése legyen csendes, cm l~ke ü dott!

özv. Széplaki Józsefné
S7~ Ihász Mária 80 éves

StM,. Mirton

Marosi Sándor 63 éves

F&Z8I'Itesz1lS:

Ftl,'~

kiad6:

ag)'h6li~

0ItI6kM Sanl.fv6nyllIoNl

Andrási Ágnes 96 éves
Rusznyák Kálmánné
S1'~ Csiki Zsófia 67 éves

""""""

IhneZlt Ff'lncllka, GiIftY G'bor
Sl.II'keI:z\l5$4gi itk6r.
S..,dor Gy. MMy"

Kis Gézáné
sz. Chlebik Aranka 86 éves

SZERKESZT6s~G elME:
Y.• Nagy Ionác Utal 2". BudlIt" lit, tOSS.

bten adjo n csendes pihen1!st eltávozott
\c$lv4reinknek IZ anyaRIld ölében. lelkük.
nek UdvOI~gct, a hátramaradt gyúzolóknak pedig vigasztalút.

T.....lIi. M~ Uri*i\.e E0fIU.
El6fiz.ethtli:
agYhiZi ~.' ',''k" i!ld&~bN1.
... ~ e..Id'MI. UriM set J rgll'll.
~.,; lI6IZ.tIkl Ifj: 360.- REg,'- .ám ... 30.· FL
M'Zlll"iil ha\Q't1a

Helyesbítés
Legutóbbi uámunkban Uve·
..n jelent meg Muuka Ibolya
.~tót.ört6neti cikk4lnek aMm •.
H elyesen: Fejezetek aJ: uniUri·
U li
.~tó tört4lneU,MI ( 18611947)
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