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Mi az igazság? 

Jézus Pilátus elOIl á ll . Saját népe á llította oda. ítéletre. 
Számunkra ismt'.rós a jelcncl - talán inkább, mint más nem
zel számára -. hiszen Munkácsy Mihály is ezt a jelenetei 
elcvenítcnc meg az egyik legcsodálatosabb alkotásában. az 
Ecce homo világhírú feslményében. 

Húsvét közeledtéve l engem . s még sok más. Bibliál olva
só. kedvelő keresztény testvéremet foglalkoztatnak Jézus 
élc Ié nek utolsó jele netei. á llom.ásai. Jézus a helytartó elólt 
áJI , midőn azt mo ndja neki: .. En aztrt szillellcm, és azért 
jöttem a világba. hogy bizonyságot legyek az iga7ságróL." 
(Jn 18. 37). Pilátus bizonyára mélyen elgondolkozhatotl a 
ha llot takon. hiszen szinte egyszerre teszi fe l önmagának és 
Jézusnak is a kérdést: mi az igazság? 

• 

Nehéz kérdés. Nem könnyű válaszolni rá Nem volt az a 
Jézus idejében, és ma sem az. Amióta clhangwlI. szinte na
ponként keressük rá a megfelelő. a k ie lég ítő válasz! . De ah
hoz. hogy elfogadható választ adhassunk a pilátusi kérdés
re . elóS7-ör talán az igazs.1g fogalmával kell(enc) röviden 
foglalkoznunk. Gondolkoztál -e már cl azon. kedves testvé
rem. hogy mi is az ig3.7.ság? Mi a valódi. a teljes. a tiszta. a 
rcllis. az igazi igazság? Lehet. hogy kérdésemre azt mon
dod: én nem igazán szeretem az igazs.1got ilyen. úgymond. 
jelw s megn evezéssel. S igazad lehet. Mert én sem szere
lem. teszem azt. a demokr'áciátjelz.6s értelemben. Nem iga
zán szeretem az ún. nemzeti. népi. szociál is demokráciát. 
de igenis szeretem magát a demokrXiát. Csak {gy egysze
ruen. körülírás. megnevezés nélküli demokráciát. 

De térjünk vissza az eredeti elmélkedésünk tárgyára. az 
igazságra. Az igazclg abból a S7..cmpontból, hogy tudunk.e 
azon változtatni vagy scm. kétféle IchCI: olyan. amin lehel. 
s olyan. amin egyálmlán nem lehct változtatni. 

I . Sokszor szoktuk mondani - éhesen. f:1rn.dun. szomja
san - azt: az az igazság. hogy éhes, fáradt, szomjas vagyolc. 
Nos. ezen nem nehéz változtatni. Egy kis élelem. ital. ki
adós pihenés is elég ahhoz, hogy ezeket az érzéseket. me
lyeket tény.igazságként tapasztaJunk magunkon, _ mint 

• olYat, ami az ember S7..ámára kellemetlen érzés - legyőz · 
zük. megválloztassuk.. 

2. De hogyan :Ulunk azzal az igazs.1ggaJ szemben, és ho
gyan keU illor cselekednünk, amikor olyan igazs1gokat 
közölnek velünk. amelyeket nincs módunkban megváltoz
cuni. Men van ilyen is. Mil tehelÜnk akkor. amikor egy or
vos közli a betegével - aid lehetünk mi magunk. vagy le
hetnek s:zerelleink is - hogy: az ig:l1ság, nagy vabki : 

- gy6gyfthatatlan beteg. 

" Pilátus (gy nóU hozzA: Mi az igalMg?" 
Jn 18, 38. 

- rákos megbctegedésbcn szenved, melyból nincs gyó
gyulás, 

- egy pár hónapja. esetleg csak hele van az é letből. 

- AIDS-betegségei hordoz. esetleg a Down-kór jelei mu-
tatkO'Lnak rajta. 

Ilyen és ehhez hasonló igazságok megválloztatásán nút 
nincs hatalmunk. E7..ckel megváltoztatni már nem tudjuk. 
Ezek ellen tenni semmit sem lehet. Ezek szinte rálumlcént 
jelentkeznek. nehez.ednek az életre, mely ellen emberileg 
vajmi kevés tehető. Egy valamit azonban mégis tehelünk. 
Ha már ezek ELLEN tenni nem tehetünk semmit, legyünk 
Mt az ilyen dolgok ELFOGADÁSÁVAL valamit. 

Hogyan lehel ezl megtenni? Ahelyett , hogy hosszas ma
gyarázatba. fejlcgetésbe bocsátkoznék, engedd meg, k~
ves testvérem , hogy a mindennapi példftból merített egyik 
legszemléletessebbel adjak választ a reltett kérdésre, a h0-
gyan-ra 

Egy édesanya mérhetetlen bánatát. szenvedését frja le 
abból az alkalomból , amikor megtudja azt. hogy gyermeke. 
kislánya szellemileg visszamaradott a rej lőd.ésben , a 
Down-kór tüneteit hordozza magán. Elmondja küzdclmél, 
próbálkozásait. melyeket gyermeke betegsége ellen CoIytat. 
OrvosIÓl orvosig járja az utat, küzd. harcol a leheletlen el
len. Küzd a megváltOztalhatatlan ig3.7.ság ell~n . Na~y és 
sok á1dO'/.at árán keresi a gyógyulást ana, amue tulajdon
képpen nincs is gyógyír. Közben önmagára is fi gyelve lefr-

(foiyf01fu a 2. oldalon) 



ja al" II folyarnlllot. (Imi benne megy végbe ez idö alan, s 
/lmi arra indflona. hogy az igll7.s.1got Iass;m mag:~vá ke ll 
tennie. el kell fogadja. Az e lsb lépés. amit meg kelleti ten· 
nie az ig.11.ság elfogadásához. az ahhoz való kÖ7.eI.edés. 
amiben van. ami mcgtör1ént vele. vel LIk. Elfogado. az t, 
hogy cz az esel mcgvált!Yl. l.al lmt.1t lan. A bclenyugvás abba: 
ez nem fog "elhagyni" engem. Ennek a tudomásulvétele. 
majd elfog31!;k1; ncm kOnnyu folyamat. Bár az e lw lépést 
ehhez meglelte. de mindig ou voJt annak ti kfsénésc: Mtha 
mégsem igaz ... 

VégUl is a mcglönéntel meg ncm történ tté lenni lehelel· 
len. s C7.ért lassan az első lépést is töb~.ör mcglév~, e lfo
ga~13 ti valóságot. Magáévá tette az Igazságol, ami ellen 
tcnni nem lehcl. 

Közben szerelenel és nagy gondoskQd:\s"al nevelte a kis· 
lányát. Amikor a gyermek. aki soha nem n6 m~ fe~ - aho
gyan az édesanya fogal maz -, eléne az élele 117.cdJk évél. 
akkor elérkC7.ettnek lát la az idői ahhoz. hogy kislányát inté· 
zelbe adja. ahol életkorban és bclegségbcn sok más. hozzá 
hasonlÓ gyerek társaságában élheli a maga éleiéI. 

Ez alall az i dő al:!u az anya még kilenc mi ... hasonlÓ be· 
tegségben szenvedő gyerekeI neveli fe l a sajál maga áJul 

aiapiiott menhelyen. S mindezt teile a valóság, az igazság 
teljes megértésével, ami ELLEN lenni semmil . ele annak 
ELFOGADÁSÁVAL nagyon sokat. !.?.inte mindcnalchelCiI. 
(Peari S. Buek: ,,A gyennd~ .. aki már soha nem n6 fel- .) 

Senki scm tud~a azl. hogy az igazságOI mikor, milyen 
formában kell majd ludomásul vegye. ami kimondoltan ön. 
magára, sajál magára vonatk07.ik. S azl scm, hogy mit kell 
llldomásul vennie magára vonalkozulva. leljes igazs:'ig_ 
ként. Lehel. hogy ez sok-sok lemondással, s7.envedéssel, 
keserűségge l . eselleg fájdalommal és kereszthord()"/.á.~sal 
ját. Dc az igll7.st1gol. bármikor és bármilyen formában is 
jön. el kell fogadni, tudomásul kell venni. 

Erre legyen jó az az alkalom, ami még a húsvéti Unncpek 
érke7..éséig van. Gondoljunk arra, hogy eZI tette a m17.áreti 
Jézus, a mi igaz lanílómesterünk, s kérjük a jó ISlCnt arra. 
hogy segítsen meg abban, hogy tudjuk elfogadni a szemé
Iyllnkle, az élelUnkre vonatkoZÓ igazs..igokat. úgy, minI 
ahogy aZI az O legjobb gyermeke is lene. 

-Amen 

Kászoni Józse' 

Az Erdélyen kivüli magyar unitarizmus története 
a XVI. és XVII. században 

" 
Oebrecen lelki válsága" 

Az akrm nem \Ölem .-táflnaÚlt. Révész Imre, a kiváló refor-
máJUS egyhtzlÖrlénész akadémiai siII! lc.foglalójának adta e7..t a d 
mcI. Mivel az ó munUss!ga igen fonlos a témánk szempollljá
ból. klllön Ici kelll~mem a tanulrnányiÚ"a. 

A 19. S'w.ad evohíeiós szeml~lele egy5éges fejlődési ulat vélt 
felfedCUli a rcfonnkió ~Ietébcn, amelynek csúcsán a liberál is 
eS"UJ1e kilcljescdése lill a lelkiismeret i szabadsággal. Ell elsówr
bIlA az un iláriuJ törlmelfrás karolla fel. biÚ" a lelkiismereli sza
badság képviselői máli feleke7..ctekn~1 is fe lbukkantak. A husza
dik l"dzad els6 évtizcdeinek tényei és kutatásai e S7.cmlélelmód
nak elknlmondani l't$1..ottaJc, ts refonn'lus rés7.ról Révén Imre 
kri til.áha elóször átgondolt kritik.hal. 

Szerinte Magyarországon, éppen !Így. mint Európában, a kél 
reformAciÓ5 fóiránynak. a lutherani7.musnak é. a kálvinizmusnak 
kiindulási alapelve a7.0nos: egyedül a hit "tal. és egyedül a kc
Iyeltmblil való mcgiga7.ulás létele. Ez áll illor is. ha az alapelv 
kifejlé~énél mir merilltck fel ellenl~lek kŐ7il llÜk. Eucl az objck. 
t{v felfog'S5a1 szemben keletkezett .úmClS szubjektív irányzal. 
ittekinlhctetkn wrzavarral. átvéve a középkor és a renes'ÚrlSZ 
lellc..i (orm'it. Ezek hol dogmalc.ri likával. hol vakhillel. hol miS"lti· 
kus 5zubjckJívi7.mussal, hol a radilr.il il uínadalmi refonn vlig)" 
VII igyeke7..t~k átalaIcJumi II világo\, messi:!si v"akozásokkalte l. 
len. Ig)' alakul ki I reform:ici6 ketlÚ$ irányula: a7. ige objckliviz
mudra ~piIl6 reform'lOri protestantizmus. és az emberi I~lck 
analizálb"a ~pIlló nemrefonnálOri protestaniamus. 

Ne ke7..djllnk polémiál Rév6iz Imrevel. A későbbiek IIOriln 
úgyil előjönnek a megállapítádnlllt clfogadl1ató énékei. de kép. 
tekruoEgei is. 5zcmpootunkb61 mosl inkább az eredményei a fon· 
lOSak. Megállap'tja ugyani!!, hogy I nemrerormálOri prol~~lantiz
mUi, amelyhez s7.crinle az unitari1.muJ éi! az anabaptizmus, mint 
k~t k~er6llCbb enmei irányzal tanozik Magyarországon. hBtBI_ 
mas vlhan keven a Tiszá!ltúlon, JÓl magában Debrecen vArus!
ban is, annak lelki váldg't okozv.l.. A váldgOl esak fclidtzni 
tud~, megoldúára a:ronban M~li ul71k b: a "crorm:itori protes
I.anh7.mu~uk" lI"ákll\5úláJd. polilIv, ig~n alapuI6 hile volt Dlkal
mu .. Nos, a v'llI:igollr.~llénnyel igyekJ7.ik bizonyitani: az antilri_ 
nJlmld Ka.ötrpeterdi A.;ony Tun'l felll-ptévd, és a .J1épi forra· 
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dalmat kirobbanl6" népvezér. Karácsony György tragikus W r
lelével. . .a fekete ember hisI6rilljával". 

Köröspeterdi Ar",ny Tamás 
,,Mindmáig leljes homályban van elóllünk a század egyik leg

zavarosabb fejű, de épp ezérl is kgérdekesebb magyar val lás- ~., 
egyh'tiijít6nak eredete ~ el~I(!le.·' (Harminehtt év m!Í lva Mu
kai Unl6 teljesen eUenlmond ennek az értékelésnek: alapos 
e lemZl!s ul'n a következőkel {rja: ,,Mindezeket tudva, ... megle
pelésltl kell tudom buJ venni, hogy Arany Tamás rink maradt 
leoJógiai nhetei úgyszólvM ellentmondásmenlcltn illeszthe\Ök 
önze olyan egysége.'! konc.epciód. amely egyáltalán nem uva· 
rOll, MU. 7.agyva. hanem szigorú bels6 logikával épOl fel egy 
sajálOS teol6giai aJapgondolalra.. 'I 

Megállapítható, hogy Arany Tamás részben F. 5tanearo-nalr. 
J&'U$ .,igaz istenségét v&ló", éi nagy vihart fetkavan Szenth'
romság-védc lm~nek hatása nyomán az énak-o[as'l antilriniláriu
sok hawirQ éplleue ki sajálos hitbeli rendS7.er~t. Azl már emlí· 
lellem. hogy az észak-olm eszmerendszer nem voll egysége5. 
eill!n Arany Tamb soha nem jirhalOlI azonOll úton D.tvid Ferenc
eeJ. VizsgáJatainak iránya is más jellegú, mini a Szcrvét kÖllyvé
liii megihlet~1\ Dávid Ferenc reformkiós munkája. Eredményeik 
i, mások voIlak. Bár egyes unitáriusok fel tétclc7,ni vélik, hogy 
később Arany Tamú Dávid Ferene.!k mozg_Imához esallakozoll 
volna. ennek nincs iCmmi emltke. Az enm& ts tanrtúok p.trhu
Zl/nba állítása sem leszi igazolttá az ilyen n~tekct . 

Lássuk azonban a törlénetet. 1561 . november 30-á\ÓI 15 napon 
keresztül Arany Tamással viwkoztak Méliusz papthsai, ts maga 
I plIspök il. I dcbnx:eni SZl. András tcmplomblll. Nem ludtált 
m~ggyózni egymást. Erre a vit.a állev6döu a VIÚ"OS Ri ldesuránu.lr.. 
a Thrök esaJIkt debreceni kastélyának D lermeibc. ~$ 7.árlldSl1ivé 
villt. Újabb kél hét alatt D disputkió ,zinte bírósági eljárássá ala· 
kult , .. és igen valóu(nfl, hogy fenyegetésekkel k~nyneritctték 
arra Tamú papot. hogy tan'lásait viS5uvonja, é$ a vÍ$5Uvooú
r61 .J~Hnálist" adjon. 51.;:nt LuCI. napján kcJteZlék IZ ír"'ban is 
kiadolI revcrdli~t. amelyben Arany TamIis vis~zavonja a Janlti
nil, és fOgadalnllt teS'.!. ma. hOBY azokal elhagyva, meBufr IZ 

igaz kere5Z161y (kiJvinista) hi~. 



J:;rdekes. hogy IX egyik jcl(!5 e8Yhhi joglönén&:t. elemetve a 
rcvcn4lis jeg)'WkOnyvét. IX uon uerepl6 aliCrúol;lt és az al'
írók foglalkozádI, arra a véleményre jut. hogya megnfint kato
likus Unonjog 4Jtal kialakított eljAmt és b!rúkodlosi módot peSt. 
landó. egyUzi protestáns jogi fonnul't teremtctt és mutal a Ko
röspeterdi Arany Tamis féle rever7..!lis jegyz.6könyve. 

A jegyzőkönyv eredetije ugyanis megvan. TiszAntllli Refor
m'tU$ Egyhli2kerlllet debreceni levéltárÜlan. 

A tekele ember históriája 
Emlftettcm. hogy IX ige objektivizmus,", épüló rclonn'tori 

protestllltizmussal sumben RévEsz Imre egy kalap." vesz min· 
den szubjektív ihletésii vallws mozgalmaI. Sól IOvábbmegy, • 
túsadalmi forradalmi ihletésfi radikális anabaptizmust egy kllap 
alá veszi .u unitarizrnuual. Debrecenben cm: jó a1kalm.t adott 
Kanicsony G)'Örgy Sunt Had .. A népvezér - fellételczhl:tóleg 
valamiféle hatást kifejrve - kövctöivcl hatalmas népmozgalmat 

- indítolL Tábon gyújtött maga kOré, és Debrecen környékén tábo
rozva. val lásos csapatot a1l1kItoU ki magl1nak. lIffiivel a lilrök c l· 
len kívánt indulni. Rcndszeres vallm! gyakorlatokat tartottak, 
szent háborúra készl.lltek a törökök etlen. A város ve7.clése e leinte 
támogatta őket. Sokan csatlakoztak h012ájuk II végvári vitézek 
közll l. Kll lönöscn Egerból. az o ttani vár6rség katonoiiból sora· 
koztak (el sokan e népvc7.é r 7'!ttlaja alá. Az clókészll letck után 

meg~sérelt& Bala.n.entrnikl6. (a mai lbrtlkn.enlll\iklót;) liIr6k 
dneamak elfogl.ll.sát. Mini rajongó csapI!, Ilgy hit~k. hogy II . 
ten. ~ Ugyllkkel van. és fegyver nélkUlldja kezubI' IX et6~g~ 
Nllvltúulmak borzatmlll vErfllrdó leli I köYelkczménye. A r' uk 
tMladó !Örök örség az .. l)Slrom\6" hadak legnagyobb r~!I1.ét~ 1_ 
puszlftotll. A csapat romjlival I vetér ll; .... '""- .. __ ,,,' 

, . ".. ... - ....,"'''''~ .. me '" vo-
nu t V1S~ t I lI<l lisra, dl~li.st követelve. vims eI61J6rós'a" 
tól. A nLlllbU$út vell<lteu veúr • vim, fogsf.g'bl ker1llt. és ki . 
vége~él,- Hada pedi, ~éthullotl. II 

Nanabaptis .... - unitárius klpQOhuokat Cf6ltetli Rtv&:r; Imre 
- elóvé.vén O'vld Fe~nenc:k korai Nlt.itrinit4rius munHil, f&ként 
a • .Rö~.,d magy~t -Dl. és ~~ latm eredetijél, ' • .De Falu et 
ve~ .. cÚlIri ~Jtemény(!5 Unitárius kúikönyvnck megfelelő ré
Szeit - teolópát konuruált. közc.1i világvlg& és IX örökös bE_ 

kesslget hirdetli Dávid Ferenc esunekön!r6I. és enel mcgpró_ 
bAl .... II ~él dolgot Ö$Suk~JlC$O lni. A dolog képtelenségére k6$6bb 
majd vlS$Z3tér1lnk. de • .)Cles református dogmatonmés:t. Katho
na Géza.. a . .szent Had" idcológi'j'nak elemző tIUlUIm4nyoús« 
után beblzonyftoua. hogy annak 1lI0pté2.isei a klÜvini hitrendszer_ 
ben. és K&rolyi Gásplir apokaliptikáj'ban g)'Ökereu.c.k. 

E12el lezlirul II Dávid Ferenc elöui. Efdélyen kfvll li f1ntilrinitá
rius törekvések története. 

FoIy/a/jllk 

Súsz Janoa 

HITÜNKRŐL 
V. rész 

ISTEN. a vallás tárgya 
Amint kitúnik az elóbbiekból, • vaUb a lelki énékeink. úm .• 

hit. a remény és a szeretet egyIIttese. E három fő val lisos eré
nyllnk -Jézus és P,il tanItba szerint _ magába (oglalj. az összes 
többil, me lyekről még sokat lehet és kell benélnünk. 

Ttt az ideje szólnunk Istenről. avallb tlÚ"gyánSl. Hitünk, re
ménységllnk és szeretetUnk célj't Islcn adja meg. aki erényein
ken keresztti l ura lja egész életUnket. Ó \IZ Alfa és \IZ Ómega. va
Iartlmt minden, ami a ke7.det és o vég. az első és az utolsó kÖ7.őtt 
része lehet az életünknek. 

Hangslllyt követel az II szomorú, sót ijesztő val6ság. hogy eZI 
éppen II legfejlettebb világvallás. II kereszténység hívei megkér· 
dőjelezik . O lyWl túlzást látnak be:nne. mint a nemzeti jelvényeink 
és múvészetllnk szllntelen igénybevételében. Az erőltetéstó l. ter
mészetesen. óvakodnunk kell. de attól ncm larlÓ7.kodhatunk. 
hogy értékeinket az ~rtéklelen, su,ititunkDt az idegen rováslÚ"a fel
mutassuk. Az slllyos mulasztás lenne hivatásunk te ljesítésében. 

Istent is fel kell mutatnunk, és nem úgy. mint aid az életIInk
nek esak a ~remél. mcg nem is úgy, mint aki csak a központját 
foglalhatja cl. Úgy kell 6t relmutatnunk, amilyen a kétségbevon
hatatlan igauág. Mint aki percrő l percre. lépésről lépésre tölti ki 
teljes egés7..ében az élcllInket. 

Ez elóI a val6sig elói csak a homokba dughatjuk struccfejUn
kel, vagy esak a bokorba rejtózhetllnk el Islen e16l. "Ordít az 
oroszll1n, ki ne rettegne? Az Úr, IX én Uram szól, ki ne prófélÁl. 
na?" - mondja Ámon (3:S.) .At. Úristen (AtIAIo1l a lenge lombo
kon). Ki'ltott IZ embemek: Ho l vagy?" ( I . Möz. 3;9.) Azl hisz
slilk. ha mi nem látjuk Istent. 6 se ltit minket: ha nem halljuk na
dl, ó $c tudja. mi mit ben.élllnk. C,ak az Isten-látó költó kebelé
ben feleltek neki . .hangos szfvve~$l:k": a lelküsfllcrel. a blinlu
dal, • követkewtények félelmének II azlvverbci. 

lsten v.én IiIIti ld \IZ életIInket. azét! kelltlKlnunk II jelenlétér61 
minél élménys~.erubbcn. ho!;y ne • bún ulán, hanem még előlle 
tudjuk rnegadni II v'llS1.unkat: "Soolj. Uram. men hllllja a IC 

szolgád!"' ( l.SIim.J;10 .) lsten szavát M.lllni. n6r6ln6ra meglr
leni csak annak adatik meg, aki létköZÖ5ségbe:n 100 lmi vele. Is· 
len. mi teremt6nk. gondvisel6nk: Atyánk & pisztorunk. A:l..én 
kell ludnunk a jelenlét~1. azén tölti ki életUnket. men nElkUle 
az első lépésIInk is a semmibe vezet. Semmi sc iglZ abból. hogy 
az ember ruggcllen lehet . MerI lehet. de nem Istentől. Isten a ne
rele tUnk. Isten a reménységlInk, lsten a hllUnk. lsten meg.nnyi 
lelki adománYIl A1tal van jelen az életIInkben. Sohue lehetünk a 
szeretettől. :I. reménységlÓl és :I. hill61 fllggetlenek.. Ezek egyUIt
véve képezik a IclltiismeretUnket. Az ember annál inkább ember. 
mi~l inkább ruSg a lelkiismerctétól. Teljes embemek csak az ne
vezhetó, Ilki teljes filggésben él \IZ Istenét!!l. 

Istentói val6 fUggés~t oz az embe:r k~pes átéln i, ak i isteni is 
meri. ,Az pedig az örök (hiánytaIWl, teljes) élei. hogy megismer. 
jUnk Téged. az egyetlOl igaz Istent, éJ akit te elkUldtél, ft Jézus 
KrisztusI" _ (Jn 17:3.) Ehhez csak annyit szllksé~es ~zzA~en
nllnk. hogy aki ismeri a három tri erényl. az Istent I$m~'fl. Minél 
mélyebben merUI cl bennük. anndl jobban ismeri hte~1. és annlÜ 
teljesebb leS'l oz élete. Mirc az örökéletbe: megérlceziJc. $zcmt61 
szembe találja magát I titkok litk'val, II hit. l rem~ny 6; a SZCfC

tct örökkévaló. hatalmas Istenével. 

Nem titkok e~.ck. csak addig. ameddig át nem érezzUk. az ~~ 
kllkcl, és leljes szivvel nem vágyunk rijuk. De 'tércZlIl nem 15 

olyan egyS'lCrli. mint amennyire gondolnánk. EI~bb (;lI~ azon t!. 
nódOnk el hogy I$tcn rnién is 16thalllllan. M'Jd. amlttt talIÜk : 
zunk vele' a hitben, _ reménységben és • szeretetben. tisztu lItI 
kezd a Illkör. (I.Kor.IJ: 12.) Rendre mcgrcjt6dik III • esodál .. 'IO, ' 

., á 'bbak leszUuA ,rejtvény amit életnek neVC"lOnk. Egyre .. v neJI nk L 
teme. Fokozódó vWÚ"t.Szcnvcdéllycl vetjUk. utána magu ~ 
Egyre inkább r'jövllnk, hogy korlátozott III Időnk. és hogy. 
ICllZ nekOnk III örökélet. nrnit ltIegismertllnk Istenb6lu ~Iet 4

o
IJI ' 

in. Ahogy ,zcrcUllnk. ahogy rcm~nykedlllnk a .-lCn:tclben, ah gy 
hiUlInk I reménylell Izeretelbó:n. 
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SlJmo« és sokféle alkalmat tal'lunk I$t~n me,i$~&m n 
élei rolyam"' , Ha ncm elé8gé. mert sohasem eléggé 111"unk: ri 1 
magunk életében. /Ikkor megfigyeIJilk mh. ISIC:nl kadi} embe
rek életében. anllb6l l1agyon hó YlihlSllék álla rendelkelbUnkre. 
Dc mindenildllmd: Vall egy kÖ1.öS vDluisa: E vonlb neve: im,italio 
Christi. Vagyis Jé~us kö"elése. é1ctpéldáJAnIlk UI:llllIbL Mmden 
!sten-kereső emocr elj teszi. 

Sokan vannak. akik credctiek akarnak lenni. Úgy vonzza ólr:ct 
17. eredetiség délibábj:t. mint ~iieli lepkét a túz világ •• és megper_ 
7.sc1; II ~drnyuk8t. FOggctlennck és erooct inclc is Ir: clllennUnk. de 
nem III Islen megismerésében. Mert l ~l,m csak egy van. Ahogy 
egykor minden út Róm'ba ve:.cclell. Istenhez is sok_sok űt ve~t. 
AhAny ember. IlImyi út . oe scnld útj~ak s~ lehet m~ I cé!J"
mint ami l!;:us életének a dlj3 ' ·olt. Mmél IlSnább eg)'lstenhi t a 
hitllnk. ann" biwnyuubbakk5 dlunk ebben. Ann" linliibbm 
fogjuk láUli. hogy Ur.us élele emberi rejtvény. de nem egy a sok 

közlll. hanem az. 1l1Ode11. mely mindenJd él~lmek • minajlllc
hel. Hogy JélUS élel~ I tökéletCKn megoldolI reladviny. mert 
cé.lját ~léT1.e . ~lindannyian ugyan:ll.t • fe ladv'nyl kapjuk lstmt61. 
mIndannyIan ug)'Bnatnl Al. eredményre kell jussunk.. Különben 
té .. es a megoldás.. 

. Ne. essUnk tévedésbe, minden élet mis. A megoldúhol. vezeló 
J~. es7.k07.Ök alkalml d u mindenki életében mb. VIlahol 
m~ndenk.i maga ~ell H:Ji\)'l:n I maga J&usa. bten mc:gismerésmc:k 
S3J'toS albimiiban IS • • A te hited gyógyított meg tégedl" _ 
mon~ta. Jézus annyinor, A leggyakor1atibb. a legmindennapibb ... 
leglOldlbb próbalételekben a Jélus-moddlb61 mindenldnek magt 
magát kell megminUb.nia. és senki $c lehet más, mini Ilkivé lsten 
lIkarja formáJni. emberben biai. reménykedó. mennyei u~gú 
és &lességú atyai szeretetté. 

Nyitrai Levente 

Egyház és modern társadalom 
A Frialrich_Naumann-Stinung (AlapítvMY) lm. febru!r 17-

20, k67.Ö1I Viscgridon, a Hotel Silvanusban .,Eg)'há: ls "lOdern 
r6rStlda/o"''' dmnu'l konferenciát rendezetl. A mintaszeruen 
megSZcrve7.e1l konferencián 1-1 elóadlis illetve korreferotum 
haQJi\ZOlI el. Csaknem lehetetlen feladatra vállalkozik az. Ilki /lZ 

egyes eJ6adások tanaimi összefoglalásil próbálja megadni, hi 
nen a nyugat- és kc:Jet-curópai filo1,ófiai·vallási ir:inyutok 
ntljdnc:m ntindc:n frnmlatának kép,'isclói S7.erepdtek a meghfvott 
előadók közölI. Ezérl e benámolómban - a teljesség igénye né l· 
klll _ csakis néMny, érdckl6désrc számot tartó. jófonnán tómon· 
datokban vlsszMdott gondolat közlésérc d llnll,;'Oroatollt. 

Ime egy néhány: 

L) T"obb nyugat-európai ol'$Úg kép .. iselője panaukodotl. 
hogy az orsúguk IlIkoui kOlÖn kisebbségben vannak amk. Ilkik 
n é letüket a vo1l4sos elvcl:. elóírMok szerint alakitják. 

b,) Sok személy ért.i ,JIlOg:myOS hllfCQs"·nal: magát. Al indivi
dualista $l.Cmlé1et _ 411hpont mintha ke'l.denc eltérni o korábban 
neki súnt szereptól. 

e..) A kiveu:'l;; utal abbm látják. hogy a kÖlÖsstlgbcn kell :ll: 
é letcél! keresni és mestalálni. és hogy felelősek vagyunk egymá
sért. a jövó közös IIlaJdládért. A m~gyar közélet egyik jeles kép
viselője Ilgy fogalJJlal,ou: S7.c.rct vClldéglóben ebédelili. s7.ereti a 
jó konyhát - de szomorú lenne. ha esak ~s)'etlen ,'etKiégló létez· 
ne! 

d.) A kommW\izmus -ID tINe alau I trusadalom - klil.te a ma
CIIC tirsadalom is - .. tkuumba kmil!. és ennek oUt az. •• egyh~
till.llanftás" (,.cgyMziathmodis') (olyalllahiban lehel felfedezni. 
(Egy soomorIÍ adaI: egyes nyugati orn.ágokban az újszülöttek kb. 
2{)%-a nincs megkcreszteJve!) A fcln611ek kb. 1O%-a hit nélkill 

At unitárillS elO hh deleg'dójll II 
' lIli i rendt'un visq;nidi konrett'ndli.n. 
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él. & • ímnmandó kb. 30% is csak fonn!lisan tagja valamelyik: 
ecMznak. 

e,) Az egyik legnagyobb kihívást a $:dldoriz6d6 jelenli, pa 
egyik e l6adásban elhangzott. hogy Bajorország egyik városában 
az egyik lelkész nem .. en részt III ~gyh4z(a) munk4j~, de et
lól Rlgsetlenlll nlig tagj3 U egyhb::inak. csak éppen . .sukulari· 
2:41&1ott". 

r.) Végezetül kiemelésre érdemes a konferencián elhangzott 
egyik meg1l1apítás. Ilmely nerint az elmúli 40 évben IZ "Iam 
egyre erosöd6 adminiSZlIatfv beavatkozása lll. egyházak életébe 
folyamatos konfrontációl idézett elÓ. E konfrontáció egyik Idvál
t6ja egy ellentmondás volt. ne,'ezetesen lZ, hogy:ll: egyhhak Is
ten mindenh316s1iga elvét vIUDuál:. és ezzel élesen $zembehe
Iyelkeden III 41lam mindenhat6ság4t hirdet6k tábora. Más 12.1-

vakkal: engedelmesség - de kinek tartozik ezzel Dl. ember, illet
ve: ellenállás - de kivel SZemben. 

• 
A konferencia utols6 napján lezajlou két esemén)tt- hf\'()m fel 

I:,*,"e$ ol\'uóim lig)'dmét. 

I.) Teol6giai lntézetilnk igazgatója. hú: János a délután el
hangzott egyik c\óad1s (dr, S;ebik Imre eVlIIIgf!ilrus pIlsplik: .A 
protestantizmus jtivójc MlIgyarors7.!gon") fdkéT1 houásmlója
ként az wlÍtarizmuSl'lak. mint Európa - és a v ilág - ~gyik vlllbi 
irinyutdnak a jövőJt rnegal3pozounak. elóremutalÓnak és pen;. 
pc:ktivikusnak ftélte. Honáuólását nagy elismeréssel íogadták. 
kélÓbb löbben is utaltak az 3bban ~lhangwllakr3. 

2.) Tckintettcl II. Fricdrieh-Nawnann-Alapftvdny liber4lis szel
kmiségé.rc. a l.árónap utolsó ponljaként egy k~bsztal·beszé l· 
getésre kertl!t sor, amelyen az egyház és a pártok m.gyarorsúgi 
kapcsolata voll napirenden. Résztvev6i.:: dr. Bo/beril: P6l (római 
katolikus). dr. S:~biJ: Imre (C\'lIIlgéliklG). dr. M6rkMs MiM/y (re
íormátus). dr. Bodnár ÁJ;os (rcíorm1tU5): dr. SlUjón Ládd 
(KDNP). dr. Kunc:t Gdbor (SZDSZ). Orbdn l'Íb'or (Fidesz) l,.u. 
káts MilJ6s (KDNP). Moderátor. Balog Zoltán (rcform4lUS). 

• 
A rendkívül huZllos. sok·sok. megfontoIMra a1kalmu gondo

lalOI fel,'eten konfcr.:nci4,'a1 kapcsol.lban ószint", szívből jö,-6 
k6s~Onetünkd fe~~,zzflk ki I meghfvó Friedrich_Naum3nn·Abpl't· 
dny magyarol"5úgi vezetóstgének. szemily $zennt Prölúe Ger
gtly úrn.k. 

• 
Szorosan I konfercnei4hol tartOlOlt 17. .. fogadás. amit ll. Or· 

J.Úggyúlts Emberi jogi, Kisc:bbs4!gi & V.UisiIgyi Bil:ottsf&a d· 
!\Ök", Nbntlh Zsoll adotl ez év februú IS-án est.: :Il. Orsúghú 
Vad&nlennétx:n. 

Gá Iffy Gábor 



A ma és a holnap unitarizmusár61 
5. rész 

A bűn örök talánya 

Az utolsó két évszázad tudományos haladása olyan vá
rakozásokat ébresztett az emberi gondolkodásban, hogy 
az ismeretek bövOlése, az értelem uralma megoldja a 
rossznak, a bOnnek visszaszorulását ls. Mindez ábrándnak 
bizonyult, és ma is annak vagyunk t~nül. hogy éppen a 20. 
század és kOlönösen annak második lele valóban csodá
latos t~dományos eredményeket hozott. ám a rossz mind 
az emberi egyedek, mind pedig a társadalmak életében 
ugyancsak egyre nagyobb méreteket öh, és egyre üjabb 
változatokat hoz felszínre. Az unilarizmus, amely magát 
még ma is szf,{esen vallja az .értelem vallásának", szIve
sen nézett szembe a bOn, a rossz kllldésével, és ennek 
megfelalÖ9n teológiájában, hittanában sem forditott erre 
kOIönösebb figyelmet. A tények azonban makacs dolgok, 
és az unitarizmust is arra fogják indRani, hogy az emberi 
gondolkodás és érzelem fej!ödése iránti optimizmusát ápol
va, ne tévessze szem elöl a rossz és a bOn általánosan ta
pasztalható térh6dltását, és keresse az ellene való küzde
lem bensO erOforrása~. 

Az ószövetségi teremtéstörténet elbeszélése szerint Is
ten az embert saját képmására, önmagához hasonlóvá te
remtette, megáldotta és arra r~ndel!e, hogy ha~sa ural~a 
aJá a földel. Ugyanakkor meglIhotta nekI, hogy egyék a jó 
és rossz tudásának fájáról. Ez a tilalom a teremtéstörténe
tek papi szerzOinek azt a meggyözödését tOkrözl, hogya 
tudás megszerzése szembehelyezheti az embert vallása 
követésével, és ezért jobbnak látták volna kikapcsoIni ezt a 
hajtóeröt, mint sátáni ösztönzést. Az Istenhez való hason· 
lóság ereje és a tudás megszerzésének vágya azonban 
nem ellentétesell:, egymással szembe nem is állfthatók, hi· 
szen lsten önmagához hasonló teremtö, alkotó embert hI
vott életre, aki a földi uraJom megszerzésére szóló megbl
zatást éppen tudásának állandó fejlesztésével oldhat ja 
csak meg. Az emberiség egész története tanúsftja az em
beri gondolkodás és tudás állandó fejlödését és csodálatos 
eredményei\. ~s az emberiség egész történele tanúsltja az 
emberi rossz és bOn hatalmának elszomorhó és kételke
désre indft6 er6södését is. 

A bOn, a rossz eredetét az ó- és újszövetségi magyará
zatok kUlsö befolyásban, a sátán, az ördög szerepében je
lölik meg. Az un~arizmus modernség ének egyik fO jellem
zOje az emberfeletti, Islen es ember közötti tények szere
pének. elvetése, Igy sátánek, ördögök világának tagadása 
is. AbOn, a rossz eredehit magában az emberi fejlődésben 
kellene keresni, és olt meg is lehetne találni. Az élet a sej
tekkel indult, és ezzel indult az ember teremtése is. A mai 
emberi fonál visszalelé követve feloldódik az 6sember, az 
eIOember megjelenése elötti élövilágban, ahonnan fokoza
tos tudat-fejlOdés révén emelkedett ki . Az ember szellemi
erkölcsi fejlOdése csak viszonylag újkel8lIJen érkezett el 
oda, hogy megkülönböztesse a jót és a rosszat, hogy gon
dolkodásában és viselkedésében mérlegelje a közöttük va
ló választást. Miként az egész élOvilágban, az embernél is 
érvényre jut a megmaradásért, a továbbjutásért lolytatott 
kü~delem ösztöne, amely ösztön létének kezdeti fokozata
In még kizáfÓlagos vezetöje volt. Hosszü lejlOdési folyama
tának k.ésObbi lokozatain jutott el az ember arra a szintre, 
ahol az önzés természetes vonása mellett megjelent, és ki
vételesen gyOzelemre is jutott az önzetlenség, a másokért 
való étet értékének feli smerése. A közelmült, a jelen és a 
közeljövő emberében a szeletet, a másokért való élés, 
akár az önletáldozásig elmeoö önzetlenség, egyon él a 
magánakva\6ság, az önzés, a kimélelIenség , a szere
tetnélkOliség tulajdonságaival. 

Minden fejlOdés általános vonása, hogy a magasabb fo
kozalok felé haladva növekszik bonyolullsaga és egyben 
sérlllékenység9 ls. [gy van ez az ember tudat- és érzelem. 
világában is. Egyre magasabb fokú agy- ás idegrendszere 
az ember tudal- ás érzelemvilága! ls egyre bonyolultabbé 
sérű!ékenyebbé teszi. Erre ulaI a rossznak, a blinnek terje: 
désa a társadalomban és az egyedi emberben, ahol egyOtt 
fejlOdön ki, egyOtt van, és lellel6 haladva is együtt marad a 
j6 és a rossz, az erény és a bún. Az egyén és a társada
lom egész )övOje múlik azon, hogy milyen mértékben lud}a 
mérlegelni a választási, és tudatosan dönteni a jó, az On
zetlenség, a szeretet mellett A vallas talán éppen ebben 
lehat legnagyobb szolgálatot az embernek, az emberiség
n~. Minden emberben van képesség arra, hogy önzetlen 
fagyon. és ennek révén a legtökéletesebb élatot élje, és 
mégis ennek ellenére nem Igy él, és nem ilyen vonásai 
uralkodnak. Az ember tudja jól, hogy a legnemesebb erény 
az önzellen szeretet, ám ezt az erényt vonakodik gyakorol
ni, azaz nem azt az életet éli, amelyet egyébként a leg
többre értékalne, hanem eltér ettól, s6t erre az elfordulásra 
még egész sor mentséget is keres és talál magának. idéz
hetjük Pál apostol sorait, aki szerint: .H iszen nem azt te
szem, amil akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem 
akarok, a rosszat" (Róm 7, 19). 

Vallásunk tanlásai Jézus életvitel6nek és halált is vállaló 
önfeláldozó szeretetének példáján keresztűl bemutatják az 
emberi tökéletesség, bár egyedülálló, de mégis reális I9he
tőségé\. Jézus Krisztusban megvalósult a teremtés célja: 
az lsten képmását és hasonlatosságAt tükrözO ember. A 
kereszténység egész története tanúshja, hogy lsten és em
ber iránti szeretetben és hOségben embarek egész sora 
vállalta a mártfromságot is, alárendelve magAt mások, a 
társadalom, az emberiség jelenének és tövöjének. Ha erre 
gondolunk, belátj uk, hogya bún re~élyéhez viszonyItva 
még nagyobb a jóság, a szeretet, az önzetlenség ugyan
csak az embernen kifejl6dö és él6 re~élyes erénye. Az ön
feláldozó szeretetnek nagy emberi példáira nem .a cserébe 
várt valamilyen viszonzás vagy jutalom volt az mdfték, és 
nem húz6dhatik meg mögötte adok-kapok szemlélet sem: 
Jézushoz hasonlóan nem lehet cserébe viszonzást k~ánnl 
az önfeláldozásért, hiszen őt a kereszthalál kilátása sem 
tántodtotta el az amberek szeretetétől. A bensöségesen Is
tenben hivO és b[zó ember gondolkodásában és magatar
tásában nem lehet vezérlő motfvum az elkövetett bOnökért, 
a rossz cselekedetekért a földi életben kiróható bOntetéstöl 
való féleiam sem, söt a halál utáni kárhozattól való félel~m 
sam Jézus csodálatos tanftása nem csupán azt mondja, 
hogy az emberi tökéletesség, az Istenhez való. hason~~I? 
minden ember számára lehetséges, de azt IS megj ' 
hogy ennek egyetlen útja van, a szeretet, mi~enJ flele,~a~ 
át ak. még az ellenségnek ls a szeretete. z e en I 

;os~z a bOn legy6zésének igazán ha~ékO:;," t~J~~~n 
embe'rben és az egyben az életben e nye ~ ~ 
boldogság' eszköze is az egyedl életekben. cS nincs m 
út a társadalom egésze számára sem. Isten ~ e~~~~á~ 
hozzá való hasonlóság ra teremtene, ám ezt a ~sdl f ly 
got, üt ja v~én.,. a beteljesO.lliskor érheli maJdb:~ ~ann~:ra: 
Ion lejIödnie, tökélelesednle kellé t,s t~~~ a társadalom 
dásának zálog~ is, mert n~m ~ : gyOlölködés, a szem
sem az embenség sem az onz '. b csak szere
ben~lIás ",ján. Isten fenséges terveit ~ em er 
tettel igazsággal, áldozattatteljeslthetl be. 

, Or. Sztenkoczy Zollin 
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Missziós munka, szórványgondozás 
I.M év ok16beri kooief&nCiánk az un~arizmusr6l- gazdag anyagá

nAllogva _ megérdemli, hogy lapunkban (a m~ m~örlént ü~ éf· 
tékelésén túO IIQY9S résztémAk Ismer1etésének IS teret szenteli ünk. 
Ilyen belmisszió egyMru&rvezés. sz6rványgondozés Ié"!akbre. 
m9ly a

8 
szirrt()Ólium 'egyik viladélUlAnjá! t6ltÖl1e ki, s ame!yn&k nyitó ela

ad".' FeIh& Szabok:s. a VasároSnamén)tlól éfk&zen sz6rvAnygond
nek aktiv tanár és proIestAns-k6rv91eUI tartona. 

Fa1h6S alyátlkfia elösZÖf ls ana mUlatott rt, hogy hazénk Sliflte mit
den régi6j~n taI.i/ha16k un~ériusok; azt is mondllalnánk, ~Y a MUE 
&gts! MagyatMZég sz6rvá1lygyülekezete. - Ez a tény pedI!! - messze 
az állag 1616 helyezi a missziós munka lontosságál. E n;un~ ~ he
lyes különbsége! tenni az Efdélyb6l ál1é1ap(1h .születen uM~ok, és 
a MaM m9ggyOzbdésb61 unil.iriussá !&It ,.áttértek" csopoItfal között. 
Mindké! kal9g00a esetében tarnlészetlls ~t9Iess.ége az Egyháznak ~ 
ht-lek 6sszéCarlása. lelki goodozésa. de lóeme. figyelmet .k9Illordlant 
az (lj egyI\ázIagok (éltérIek) sorai'lak 8i6slésél"e. bQImeSSZi6S bbvlásé... 

Az el6ad6 ezután a kocsordi egyMzJcézsógllez tarlozó beregi unitá
rius u6lvány kiaIalInlásilt és életé! vázolta az t975-ös kezdetektől nap
jainkig. 

A tisz1a jéMi keresztény valóság UlAni vágy, az egyetemes magyar· 
ságban gondolkodó érléklélmutatás és ér1ékmegónés jellemezte Qlt a 
sz6lványt, amikor megsz8M1z6dólt, és olyan szellemi eIÖd6keI válasz· 
• on magWk. miii Oá-m F9f1lf'lC, l"lebi Gáspár, Bölöni Farlw Sándor, 
Bmsai Sámuel, orbán Balázs, Balázs Ferenc, Bartók Béla.. 

Ezek III eseménykéflak sugárzó halist gyakoroltak az ernbereIa"e, 
l6Ieg az ifPságfa. s log9IIonnyá .enék 6keI az európaiságra, a Iilrelmes .. 
ségre; cs&rkészcsoportok, intézméflyek, utcák vették lel I\8VOkel.. Egy 
kOls6 nyom6s okolla huUAmvólgy Ulan az un~árius kózOsségéptés az 
t98O-as évek közepétől tovább lolylatódotl: , és a beregi szórvány IéIr&
hozta a KeIet-Magyarországi SzabadeMr Protestans Koo, meIY mliv&ll· 
ségleijent6 programjaival, ökumrius nyilottságával eIiSmetI h&/YeI vi
vun ki mag3nak. s a hazai UMáriUS sz6rványgon!loz,ú pekiaképéill _ . 

Ftlh6s Szabolcs a folyamai Uarjesztése éfdakében a lovébbiakban 
&Qyh4zs1eNezési indlványokat fOGUnazoll meg (nem &l6s.zór~. Igy 
szorgalmazta kórlelkészségek kiépWését, és Ol missziós léIlészek mUri
kAba é1lttasat az ország egész terOletén, hogy az ident~ásker8Só az Os .. 
mert szomOnJ háttérokok miatt csendes szlvárgással hozzánk érilaz6) 
áttelepOH, il. 6shonos un~ári.lsok lelkutalif!n, összarogha, leld g0ndo
zása szél&sk6túen I9hetbvé váljon .. 

Nem kétséges, hogy ezek az elóremutal6 javaslatok iIIeSZbdOek az 
tijjáélalt6 Magyarországi Unitérius Egy1\áz ralormtörekvéseihez, s meg
val6s1,úuka! csak az anyagi és szeméty; leHélelek hiánya káslellati. 

Végezetül az et6ad6 egy budapes,i misszi6s központ leIéIltása 
(visszaéIliása) mellen száJh slua, maly unitárius kollégiumo!, mOzeu .. 
mol, levéláraI és könyvt~ loglw magában. Ez valóságos szalleml 
mOhelye Ieh&tf\9 az UIlUriUS teológiai kutatásnak, a könyv .. és lo!y6m .. 
kiadásnak, a tovébblOOpzésnek és oktalásnak, szrnpóziufTl()\( reodez&,,,,,,,-

úgy Iflnik, hogy egy ilyen ~x inlézményreodsz9f létrehozása 
tévoli álomból reális közelségbe kerOl a MUE volt ingallanainak meg .. 
kezdöd6lt és Iotytal6d6, fokozatos visszajUllalásávaJ; - az Egyházi Kép
viselö Tanflcs egyes határozatai is mér &bbe az irányba mUlatl'lak. 

A vbindMhoz kapcsolódva Szász János lelkész a dullántOli, Nyitrai 
Lev/Hl/ea kocsordi, Göncz Mihály a györi sz6rvanymunka tapasztalatal 
ecsetelte . 

Egyatértbleg méltatla az ~&Sl ck. Erd6 Jánosprolesszor, dl .. Rezi 
Elek t9Ol. tanár és ck. Kovács Lajos kolozsvári püspök is. OsztOlnunk 
kel FeIIiJs Szabok:sbizakod,úfaba't evangéliumi hittel iparilodva a lellei 
és szel1erni igények kielégiésére, az igazi belm5szió kitarjasztáséval és 
falkarolflsávaJ gyarapodni, erósödni fogunk, mart a szátvflllakb61 közös .. 
ségek, a rltszekböl egész lesz a hazai unitáriusság }avflra., egyelames 
anyaszenlegyházunk 425 éves nemes kUldetéséoek SZolgálatára. 

Dr .. LlIrincz Emll 

Isten veled, Gyula bácsi! 
Március lI/o1s6 pin/tJ:ji" kisér/ük el u/0I$6 útjára. dr. I'U .. 

nn Gyula t'g),/lIb ral\Ócsost . a picsi .r.6n·ány .r.~J'eW/ gond .. 
noká/. A I~mdisen rClgtltgtn \'o/rak. A .r.olgá/a/Q/ S:ás:: Já .. 
IIOS dUl1ÓlllúJi It/ti.r. I·égez/t. A Fohalóság I.:os:OTújá/ ifj. 
Benat MdrlOll h~/yt!:/t tI a sCr(JII . 

Ró.-iddc/llalála eliX/ ill/ujú/ ki.r.(lell l'tle Bandi AndrM pl .. 
c,si újságCró IJMink .. A: U"ilárius t./el a ripar/ jtlcstbb rls!t .. 
il'e/ bút:sú:ik ei/isZ/a , e,uberi t'gylnislgétOl ........ .. .. 

Vernei' Gyula Mcsi annak ide~n sz első mem:kUhhull!m .. 
maJ ~acll Magyarorsúgra.. 

,,- EmIA:nem. amikor Budapeslen lesúl.hunk a vonatról 
lU. egyik !mullltl)6l. mlisikbll ~Iem. A hlUalmas pályaudvar. ~ 
~h!ll1ó a~lók. a . torkuk$1.akadl~bót ordib:iló rikkancsok. egy. 
SZÓVAl mmden ÚJ é$ érdck~ voll. Egy kollégiumban sz:ilJlisol. 
lak et bcnnUnkd .. ahol n~p mint nap v!nuk az új hfreket Ef .. 
détyb.1l. reuegtünk IZ OIthonm~radonakérl .. ,uLllán jön a tél. s 
egyetlen meleg I\Ihadlln!.bunk $CIn \'olt .. Ren~net~n hosszú .. 
nak tűnt I Bud3pesten 1Öltöl! rél él'. 

Apim ~~k6i binyáu ent~ suj .. sulótva a .... gyom! .. 
~)'Okk~. JOgi pilylin lépett .. A romin Cl5apatok viss1Q"loritMa 
u!!n v!SSUténllnk KézdivMúhelyre. ahol folyllltta Ogyészi te. 
vékenységét. tn is Ott folytaUlIm IIZ demit .. s mély nyomOI ha .. 
gyott lelkem?en II meleg$lrVŰ In)'lIlI)'cl>,j tanfl is. a hrusói né. 
mct nydvCJ ndeg oklatis ut~n . 

6 UNITÁRIUS t i Fr 

1918 Után 5cs6nmel II Kolozsvári Unitárius Gimnáziumbs 
ketilltünk .. Kolozsvár számomra az unitárius hittel való ~. 

Iyebb ismerkedést jelentene. A hit végigkísérI utsmon .. erot és 
vigaszt nyújtott nehéz piUanataimhan .. Ez lU. en hiletn .. de tisz· 
tcletben tJU10m mbok hitét. megg)'Ózódését Egy osztá'yban 
tanultam olyan késóbbi híres erdélyi irodalmliroklca1. mint Su .. 
bédi László, Borbély Samu, s vak5eiók idején pedig Kisbacon .. 
ban Benedek Elek kúriáján Benedek Msrcellal .. Tamúi Áron· 
nal. Nyim Józseffel. Szenlimrei Jeoovel is találkoztam. Abban 
az idében én is íroganatn. meg is n}'Crttm egy lemcs\'m lap 
irodalmi p~ywtit. de tslán I legbüszkébb II kolozsvilri Vnid: .. 
rius Gimnizium lapjának. ~ • ..Remény· .. · nd: szerkeszt6jeként 
eltöltött időre vagyok. ahol olyan jeles elódök munklljit foly. 
tattam. mint Kriza Unas. Kemény János. 

Tudod. sokszor gondoltnrn II visszatéresre. szOl6f3ldem -
Erdély _ mindig \'isslal'om:ott. De én ma és ill is teszem. ami, 
lennem kell. amil II lelkiismeretem diktál .. 

- Az ablakhoz hív .. A m3.gas platMlok !m)'él.'iban két szép 
reny&:semete ill. Büszkén meséli: 

- Utod .. U I a két kis feny6t II unolcjmmal illtellem. Meg .. 
íogantak. népen íejlódnc.k. A csemete kor~ ültetett ía köny .. 
nycbbcn gyökeret eresZ! .. mint az öreg. mélyre legyökera:ett 
'w. 

A gyökerek mélyre nyúlnak. azoklIt elszakítani nem \elltt ..... 



Egyházközségeink életéből 
Február utols6 szombatján gyermek- és Ifjusági összejö

vel.llel avattuk lel a Nagy Ignác utcal löldszinli helyisége
ket melyek folujftva immár készen állnak. A kora esti órák 
ha~gulatát a Tatros egyOtlas és Sándor Ildik6tánchá.za biz· 
tosftoUa. Egyházunk legitjabbJal jelmezbe öltöztek. A jelme
zes bevonulás ulán a kát szOIöb61 és egy zenekari tagból 
álló ZSOf! az ötlates öltözékek viselöit tOrlával, könywel, 
csokoládával dijazta 

A megvendégatés az egyházközség, valamint a megjele
nO gyermekek anyagi és tárgyi hozzájárulásával történI. A 
meghNolI szUlOk és gyarmekek jól éreZlek magukat. mind· 
nyájan örültek az egyház újabb helyiségeinek. amelyek 
megoldási jelentenek a kásObbiekben többek között az ifjú
sági foglalkozások és események Jebonyolftásában. 

Muszka Ibolya 

NlIgy Igntic ulclI 
Egyházkö7.s~gUnk ;I Budapest V., Nagy Ignác utca 2-4. 

sz: alatti gyülekezeti term~bcn 1994. márci us 5·~n . szomba
ton d~lutÚll 5 Ómkor 11:Igyon jÓl sikerült gyUlckezclÍ össze· 
jövetelt, majd utána szerete tvend~gséget tal1otl. Az cst so
rán az evangcliz.iciÓt dr. Mwuug Amlor evangélikus teolÓ
giai tanár tartott:l, majd Vadady Virág ~s l-/arUS:li KI/talill 
adták elCi lY. A. Mo:art egyik hegedú-7.ongom szonátáját. 

Az est fénypontja dr. Ke/U/c Nta akad~mikus . Párizsban 
~ Iő unitárius testvérünk e lőadása volt. melyet .,Menjünk 
viss:a a mültho:? Dc melyikhez?" eimmel t1l10U meg. Az 
e lőadó a magyarság legutóbbi. több mint 1000 évre vissza
nyúló töl1énclméból mintegy 8- 10 (dc lehel. hogy ennél is 
több) történelmi :IramialOt - iránY7.atot emHtell meg. ésjo
gOs.1n tellC fel az .. akadémikus" kérdést vajon melyik múlt
hoz kell(ene) vissuunennUnk. - A nagy tetszéssel fogadott 
e lőadást követócn Gyt/rma/hy Sdn(Ú)rné uniL1rius testvé
rünk őszinte át~I és.'>C 1 szavalt. majd a músor bcfejezésckép
pcn ifj. Gergely Fe/ieidll - most már nyugodt szfvvel íma
tom - :1 tő le mcgszokott magabiztossággal. és - tú17.ás nél· 
kül - nem az udvarias(kodó) dicséretként frhalOm. hogyel· 
szavalta (a S7.Ó nemes értelmében véve) Dobos Hajnalka: 
Az én imám c. versét. melyet ez alkalOmmal is méltán ho
norált a I\~pcs hallgatós.1g. 

VégUl az estünk egy másik rénypontja. az egyházközsé
gülIk mm.onyai-Iányai (Nagy SdlU/ornl. RoMesi z'W:SII és 
húga. GunU/lif Lajosné. dr. Simdndy ZsigmOlldl/t!. Kovdcs 
Gyu/állé és Ba/(b Ti/tu/e) !\hal készft ell fz letes scrtéspör
költet fogyas7.thuuák il megjelentek. 

Köszönet az est emelkedett. jó hangulattl l biztosító min
den közremúködőnekl 

lIögyes .:ndre utca 
Havi escd~kes s7..cretetvendégségünket március 19·~n. 

szombaton tartotluk meg H6gyes Endre utcai gyülekezeti 
termUnkbcn. Sdlldor GYI/la Mdtyás eVlmgélizáci6ja után 
több érdekes elöad:'ls követkei'.cll. ElsCiként a lorontói (Ka· 
nada) unitárius gyUIt.:kezet küldöIle JOUII Harris mut.1tko· 
7.011 be. ismertetve egyM7J::özségc t örténe t~ t. A tolmácso
l:'lst Kds:on; J():srf homoródS1.cnunártoni lelkész végezte. 
Ut/l'UtOS Hifa főrendcző az • .Evangélium SzfnMz"-ról lar-
1011 kisebb előadást . (A szfnhái'.:lt az uni tárius. református és 
az evangélikus egyIIlu al:lll!tot13 és patronálja). A fOrcnde
ro úr bcS'lélt rt kezdeti és jelentegi anyagi nehézségekrő l. 
melyek csak évi két s'l.fndar.lb bemutíllás.1t teszik lehetövé. 

• 

Majd ismertette a követke1.ó premiert. 1994. iiprilís .3-Ao. 
4-én u UM Duna palo14bun eSle 7 órakor Tamási Aron: 
Vitéz lélek cfmú szfnmúv~ t mutatják be. 

Köszönjük Udvaros Bélának előadás.1t. és reméljük. 
hogy a magyar Kultúra fc1vi~goztatásá6rt tett komoly er6-
fcszftéseit egyre több siker koroná7.za majd. 

A szokásos vacsorát, mely az estet követle. ~s mint min
dig. mOSt is remek volt , Csiki Zelmdnak és Mag E/vir6nak 
köszönhetjük. 

PeS1Szenll ll rinc 
Február 27~n - VasámllP _ volt Pests'lcntlOrineen ez év

ben az első gyülekezeti összejövetcl. 
Bibliál olvasott Dr. JlIkt/b Jello lelkész. majd Bene:e 

MtJnon püsp6khclyettcs. egyházi elnök tartOtl el6adásl 
.. Milyen volt az Unitárius MisszióMz" címcn. A nagysikeru 
előacL'\st - forrásénékú lévén - az egyh,bl:özség magn6sza· 
lagra rögzített egy későbbi publikáció S7jndékával. 

Zs;gmoll(l JtJ:sef presbiter S.1j:\t versft adt.a eló. és sol: 
megérdemelt t:lpsot kapott. 

Üde szfnfoltj:l volt a műsornak lIZ a reneszánsz muzsika, 
amit VitdrillS Piroska hegedún. BodtJc:ky MikMs furul yán 
és SzabtJ Zsoll garnb.1n 00011 elO. 

Dr. Szathmdry a lma tortáj.1t két kisgyermek nyerte. 
A borsos tokány t Bhsellyi Gyl/Id/zé vczetésével a gyüle

kezet asszonyai. lányai készfteu~k . és nngyon ízlett min
denkinekl 

FELHívÁS 
Immár két éve napoota szemb&s01ünk a bosznialt ragéditlval. 

Némán és t9hetet\enúllogadjuk a szömy!l hh ket , bort~mas It&
pekel. Szarajevó romokban, Ia!\oSsllga &mber191ef1 k6rü1m~~ 
közÖlt tengfldik, s ami a legborzaSZtóbb, a gy&rmekak SOI'Sa· ki
semmizetl&ll, ANán, reménytelenO! és telve rémülelIel. 

A Magyar Ökumenikus SzeretetszolglIal, amely t6bb mint há· 
rom éve jelen van a hibofú sú~otta térségben, s lekésrlillségé! 
legutóbbi sikeres vapasc\gi ~VaJ ls bIzonylolIa, me/ynell so
rán 7500 csa!~t segten meg, P'nzadományokal gy~ a szaraje
vói gyermekek számn 

SegISÜllk a gY&mlekeken, legalább agy kis 1d6r~ leIedIessOk 
~ük az! a tengernyi szomotúsigol, amely klJtO/Y8Sz' 6ks1. 

Magyar Ökumenikus Szerllletsz~ 
Bankszámlaszirn: BudapeSt Bank. 209-23006 
(Szaraje'IÓ megfelöléssel) 
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Keresztények vagyunk ... 
1588 augUSllus 29-4t1 .• P .... , OispuIa l1'IáSOdiI ~, a vitatkozó lelek és il jelesebb po'

gfiIC 1sIv6n "'sAkhoz a kalcfl ' IS ~hoz volak hNat&-ak ebédl"e. A via a fehér asztal 
;m;',Oli.n islolylal6Ootl, ts al8$emények kr6niká:sa. válasz(Ai G .. "' .. 1f u.nt~,~I(ésZ I~zte,,' 
~ fttbslM káf1éf(, hogy ök vehpuél<; ál il kérdezgel V'Ila ..... _ , mert r.'~" er , 

il képesnek én'ik ~. A bM::S pásZlor ori3mest engede!! il kérésnek, $lJItöbbszÖl' 
ti:' ~!IIa!P' .m8lt az igau4gró! vak> WdakDwt\ak módja. hogy il kOzségnell szabadság :'ék il tIJdWDi:ásra. hogy amikor megIiIia IIx10rninyénak ilI'ejét, ŐI'/8I'ldeuék az iga7S.~ 
"'" . Azért it!ézlem 8 jeI&MIet men;(\bb l.IIIdriUS oN"asönk megksreseU, leIhábofodva. hogy egyi( 

mási: egyház ~ az l.OWIlIáriUSOka nem tartja keresztényeknek, mivel Jérusl nem a 
~twornsag eg)i( '''9ia''Anl imádjuk. hanem m~ !CIII~ásajt .~ .~Hájál k.öve!ni. 
Nem akarok én hMáI.~ annyi!, hogy vegyük ál pécsi elódeink UIlIIarJJS hiVSégéI , szeres: 
sük Ils kMssUkJézusl, mínl ök telték. Jézus sona nem f~~lO:U il ~!ISZIénység dogmalikai 
~. cs~ éIeIévlll JWárrta helyes wa t9felni kbwIöit. ,Talán O sem voll keresz-
léfJy?r . .. 

Mindegyik törlét'Ie4i keresztény ~ hatalmas éI1~ és képvisel)i vamalo: il mag,yarsig 
'iéres-WIa1o$ mú.jaban. Ezek az érlékek iéz~ YOItak. keresztények ~ ~ ma egyik V~ 
másík leo16gus az un~áriusok kirek&sztésében látja a kefesz1énység h&ly!eAIltását, ám .tegyel ~I 
aitól még keflmlények maradunk Jézus tanUsai szerint. Keresz1énységunket csall efkölcsi talaj. 
wsztéssel ~szIIal~k el. . 

Engedték meg nekünk, hogy kereszlénységimknek krilériJma Jézus taniása legyen: .EnöllS· 
m&I meg mildeflki,l'Iogy az én lantvinyain vagy1ok, ha egymást szere1i1ek: 

Szász János 

• • 
FELHIVAS 

Az Európai Proles/dns Magyar Sza· 
badeg)"trtm idei Akadémiai Napjait 1994. 
május 8· 4n a burgenlandi Fcls6ór (Ober
war!) re(onnátus templom"'an kezdi, 
majd aznap estétől mdjus 14·in dilig a 
sUov6niai magyari akli Lcndván (a LIPA 
tenntl·sdlJób.an) tartja meg. 

A konrerenei ... ! m~ja: Europai rigi61c
rigidk Eur6p6ja? A felkért elöadók név
$Ora: Balla Btlint (Berl in), B4rC'uy Gyul. 
(Auggen). Enyedi György, ~ger György. 
Glatz Ferenc, Kin Gy. Csaba (mind Bu
dapest). Hajós Ferenc (Lendva/Budapest). 
Horvlith 1ó:t.&ef (Gyór). Jenenszky Géza 
(Budapest), Kovács K. Zoltán (Mlln
chenIBudapest). Márkus Mihl1ly (fali), 
Nbnelh Zsolt (Budapest), Péter UnIó 
(London), Smaranda Enaehe (Marosviiár
hely), Subó Imre (Sárbogárd), Subó Má
té, S1..arka László, Szcnl_lvilnyi [stván (va
lamennyi Buda~t). Irodalmi eSI, S(Íra 
Sándor filmbcmulalója és táncház egésl1ti 
ki B mú50r!. amit reggelenként iMentiszte
Icuel vagy áhftanal kC1.dllnk. Igét hirdet: 
Balog Zoltán, B. S7.abó [stviln , I1I1.és Nó
ra, Sunt· Iványi Ilona (Budopest), Kolcsáf 
Sándor (Marosváslirhely), Soós Mihály 
(Bécs) és ml1sok. 

Jelcntkeds, érdeklódés: Kótai István. 
hasruh ..... eg 21. CH-8245 Feuenhalen 

Teleron: (004 1) 53129 25 06 (Svájc) 

Hírek 
Hiromnapos nemzelköri konrerenei:!t 

rendezett BudapeslCTl a KereS"l.tény.Zsidó 
n l'SaÚi: & a Konrad-Adenauer Alapit 
d ny. múcius 16-18 kÖl..ön. ,k e"J.red . 
r~du16 erkölcsi kihlvisal keresztény ~s 
l.Sldó S1.emponlból" eimmel m.:g.rendezell 
el6adbsorO"t.1lI és umácskol.M rendkívlll 
~rdekes kérd~sc:kel leu fel és próWih meg_ 

8 UNITÁRIUS ÉLET 

magyarbni jórészt bibliai alapokon nyug
vó Sl.empontokból. A háromnapos konfe· 
rencián egyh!zunk képvise ltébcn jelen 
volt: Bencu MlÍ rton püspökhelyettcs, 
O rbókd Szent· h á ny i Ilona lelk~znő, 
dr. J akab J enö lelkész.. dr. Lör incz Emil 
fOgondnokhclyeues és Bencu Franciska 
a Szoc. Biz. vezetője. 

• 
A Magyarországi UniWius Egyhh du

nafüredi nyara16ja májusIÓl lidülőket fo
gad. Érdeklódni lehel: Aradi Fercncnénél. 
Tel.: 113-2861 (hétköznap reggel 8-10 
óra közölt) 

• 
A Hógyes Endre utcában április IO-i 

kezdettel kElhetente a~ iSlentio;ztelet után 
dr. N~meth Emő vérnyomis t mér. és 
cgénstgllgyi lanácsokkal áll rendelkezés· 
re. 

Külföldi hírek 
J) r. William Schulz, aki nyolc évcn ke

re51;tOl volt az amerikai unitárius cgyház 
clnökc. ez év mtirciusátó l az Amnesly ln· 
terna tional föigazgatója lctt New York
ban. Új munkatcTÜletéhez sok s ikert kívá. 
nunk! 

Dr. Robert Traer, Vi lágszövetségUnk 
mtilldta máreius közepl!n mcglátogatla 
egyhhunkal. Tárgyalt egyházunk elnök
ségével jelenlegi probl6ntáinkról, va la_ 
mint a ny:íron Kolol.SVliron rendezendő 
teológiai konferenciároL Március 13·in, 
vadrnap a Nmgy Ignác utcai szószéken 
szolg:ilt Otbóltné Szent-Iványi Ilona lDl . 
mác50lisiban. Március 14-én de. részt 
ven az unitárius lelkészértekezlelcn Buda
pesten. kös:t6nlöllc a jclenl~vókel. $ meg. 
hallgatta a vidéki lelkének beszámolóját. 
vaJliserkölesi nevelésről. Hazánkból 10-
vább utazoll Kolo1.5vma. hogy mcgbe
széjje a leológiai konferencia részleteit. 

HALOTTAINK 

Ágotton e ube presbileriink 6laténlk 57· 
ik Mt.n tragikus hilelenstgQ8llllhunyt. su
dap ilti gyUtekezetiinlltlek buzgó tagja voll. ... 
tentislteleleink&n, bl>Ija/lfáinkon, és más gyi)
lekllzeti aIl<aImainkon mindig megjeleroll$mer. 
te eg)1\izunk történelmél, hitetvN, kind'Blmes 
életé! s azt a törekYésl, hogy az !st&rben való 
hjft Ül8II;-Iónek a Iekébe PI;\ntáIni IegI6bb lb
rekvésünk. Ebben a t&l<jntetben j6 péltit adott 
hithús6g8r6l, egyI\ázunkhoz való !arto1asar61 
Bbliaismerele imponál6 volt, a magyal iIOda
lOmI6I v~ tudása úgyszinlén. 

l:Iat tiSlvére khéne el Csabál UloIsO 0Ijira. 
az uj Költem&lflbe, ahol szúlei sijiba helyez
lük el UrnáPI, Bencze Marton pUspökhelyenes 
szolg~latávall994. március t7-4n. Szer&l8!\eI 
búcsuZlunk !ÖIe a lemelés utáni vasárnapi is
tentiszteleten a Högyes Endre utcai lempIo
munlcban, ahol jelen vohal< leslvlH9i, család
tagjai is. Adjon a jó lsten CS#'lak csendes 
nyugodalma!, logadja magához lelkél az O 
mindenün jelenval6 ors.zágAban megboc:sá!ó
irgalmas SZeretetével. 

• 
dr. szilard Zol tán belgy6-

testvérünk. Ko-

FalaI ... kiad6: 
8enClt Miirton 
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Orbókni Sltnl4vinyl 110M 

Sl8I1I8Szt6k: 
BtoncII Fmleitto:., Gi ltfy G' bor, 

Mu.~to:. Iboly. 

Surt<.eszlÖSégi 1iIlW: 
Sindor Gy. MMyis 

SZERKEszrOs~G elME: 
v .• Nagy Ignác lllca 2-4. Budapest t065. 

Te1&IoI\"Iax: ttl ·2t!01 
Terjeszti e Magyarországi Unitárius ~ 

EWll8thelli 
egyhizi kO~tWlkban. t . Ittkés;i ~. 
V8(fI ~ c:sel<J<.en. Unitánus Elt1~. 

-- lOvi el6b.llIsi :lj: 360,- Ft. 
Egy_ ,úrn iia 30.- Ft 

"hgj.I.nilr.IIa-.oon1a. 
KiMtokai nem 6!tQnlo; meg " nem kOIdllnk 

vissza. 
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