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"MlliRT NEM ERTI A GYUMOLCS A TORZSET?"
•

" Megjelentef(e néked, ó ember, mi Mgyell a jó. és mit k(will az UI' tetöled!

Csak azl, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosa" járj
a fe Isteneddel. "
•

•Tavaszodván, ha SÓhajt a rét", amikOr a mindenség Ura·lste·
ne k.iárasz~a, kibocsájtja lelkét mindenekre, és megújul az egész
föld, a teremten világ, sokat és sokszor kell foglalkozzunk anal
a gondolattal, hogy milyen lesz a mi emberi lavaszOdásunk, hi·

szen oly sokszor megfeledkezünk nehéz, havas-ködös·fázós le!ekben a minden kor minden Nikodémuszához szóló jézusi sza·
vakról: SzOkség néktek újonnan születnetek! Kosztolányi Dezsö

1928·ban Irt egyik versét olvassuk: ,Mily gyorsan távolodsz a
nagy idöben I tölem" fiam I Már idegesen kelsz fel az ebédtöt, ,
eltúnsz, szaladsz ' Ujságot olvasok, amikor beszélek. / kurtán
felelsz / Barátaiddal vagy, Ores a szobád. I Üres a lelkem. / Nem
Látod arcomon botor szerelmem. / Nem veszel éSZle. f Csikorgó
hangom iszonyU tenéked. I Nehéz a ~zem . I Anyád lett megint
egyeden barátnőm. I Véle beszélek. / Igy hagytam el egyl«Jr én
is apámat. f 6 is Igy ment el. (Nehéz sóhaijal, bOszkén, átkozottan, / vissza se nézve.' Ó, e magányarégihez hasonló, , mikor
még nem éltél. f A reggelek hamut szórnak a fejemre, / szOrkék
a delek. , Este a kertben nézem az eget, / a fákat, a lombot, I s
kérclemmagamtól, M I ÉRT
NEM
ÉRT I A
GVÜMOlCS A T O RZS ET ?· (Azapa)
testvérem, e költöt-apai,szülöl szavak mindannyiunkra
a Kijelentés erejével, hiszen számunkra a Bibliánkkal. a
Könyvek Könyvévelr-.em állt meg, nem fejeződött be az lsten a
mi világunkat is teremtö, lonnáló, tökéletesUő müve?! igy ez! a
sziveHeiket tépO kérdést gondviselö jó Atyánk is felteheti nekünk, és el ls hangzik nemegyszer szelid, halk. hangon a teremtés koronája lelé, aggódó léltéssel tele intelmekben, amint azt
hallhattuk az elhangzott bibliai szavakbó\. Az életünkből csak
nemrég tovawnt Husvét onnepe ls lsten nyilvánvalÓ megújltó ál·
mát hozta és hagyta éleIOnkben, hogy miért ls teremttetllink az
Ö munkatársaivá. és hogy ml által válhatunk csak a krisz\usi-jézusi örOkkévalóság részeseivé: Igazságot cselekedve, szeretve
az irgalmasságot, és alázatos szivvel - Gárdonyi Géza szavaival: földre néző szemmel, égre tekintő lélekkel -Iá~uk utunkat
IstenOnkkel. A tavasz igézete- egyfajta s.z.ámadásra, leUU tükOrlle
nézésre indit. lehet, hogyavárosrengetegben, a beton· és asz·
faltburjánzásban csak parányi része érzödik, de kint, lsten sza·
bad világában, ege alatt elemi erővel zUdul rá az emberre a ta·
vaszodás.
Mécs László pap·költö irja gyönyOrU .Tavaszi zsoltár cimü
versében: .Yalald tavaszI, vál10zást patakoztat a világra: sziklákból. löldböl, áMatokból hangokat, szlneket, szinnokat, változást
cSIhol kl Valald·. Ez a Valaki. a Vagyok, aki Vagyok az embert is

Mikeás 6.r.B.l'.
tavaszodásra készte~. E lind~ja az önvizsgálat tisztM hóolvadá·
sát, jégzajlását, s amig fortáslisztává nem tesz az életünkkel való szembenézés, addig nem lehet igazi tavaszodás, újjászüle·
tés, mert szennyes iszapból, hordalékból csak dudva, gyom nOhet ki, nem pedig életet széppé tevO, gazdagftó, ild~ö növény,
virág. My Endréhez hasonlóan lá~uk be figyelö lélekkel eddigi
életünk, egyéni és közösségi életOnk magyar uga~ál. .Elvadult
tájon gázolok: , Ös buja földön dudva, muhar. I ... lehajlok a
szent humusig: ' E szüzi IOldön valami rág. I Hej, égigny(Jló gizgazok, ' Hát nincsen itt virág? / Vad indák gyOruznek körül, ' Mig
a föld alvó lelkét lesem. I Régmull virágok illata I Bód~ szerel·
mesen. / Csönd van. Adudva, a muhar ' Agaz IehUz, altat befed
I S egy kacagó szél suhan el l A nagy Ugar teletf'.)
TesIvérem, ha lsten szava benned, beMOflk, a lelkiismeret,
r-.em tudott kettöképpen ~yelmeztetni oly sok esetben, oly sok
dologra, most e felajzott hangulatban, amikor lelkOnk, egész lényOnk mindenre sokkal érzékenyebb, sokkal befogadóbb, halijuk
meg az életünk magyar ugal}án elsuhanó kacagó szél Ozenetét,
figyelme ztetését, hogy értelmi-érzelmi-akarati Világunk. lényOnk
nem válhat a gaz földjévé, hiszen lsten lilike ott lebeg a magyar
ugar, s így mindannyiunk élete fölölt is. Es r-.em csak az Alföld·
jeink fölM, haf"lem mindenhol itI. a Kárpátoktól ölelt tájakon, és
mindannyiunkból elő aka~a hozni a tavaszodás!. Amikor rálehel
a hegyek h6s0vegére, amikor rálép a lolyóink)egé~, ~,hogy
megroppan a jég és a vizek felharsannak, amikor elindítja délrol
a vándonnadarakat, hOgy megérllezzef"lek Idejében hOzzánk,
ünneppé téve munkás napjainkat, amikor pacsirlát nyilaz a magasba, hogy végtelen fáradozásunkban az énekével gyony~r.
ködtessen, amikor színpompába öl1özteti a fáka t, még a tOVl~bokrokat is, hogy évente egyszer azok ls szépek legyenek, amlkor atyai gonddal vigyáz arra, hOgy zöldiJlJene~ a ~nyér,..,e·
ménység vetései, és legyen csalán ls és 9Yl?09yY1rá9 IS, aml~r
vadakat Járat az erdőben , amikor kiáradó, kiönlOtt lelkével min·
def"leket meguj~ , vegyOk észre. hogy ezt nem az Onmaga ked·
véért teszi, hanem értiJnk, az Emberért.
Mert sokSzor csak az embeIből nem tud tavaszt kicsiholni, kj.
csikarni hiszen sokszor;obb az embemek a téli k6dös títvesztö
az iga.z;ag ulja mellett, kényelmesebb a felszegeIt. bOszl(e ~ '
és ezerszer könnyebb a szeretetlenség, irgalmatlanság hóva ságában szenvedni, Pedig a teremtmény ls tudja, hogy nem erre
hivatott, hogy részt kell vállalnia lsten teremtö ~eryének~'
• hajtásában. K61töi m~fogatmazásban is, de a BIbliánkban IS el·
hangzik, hogy már szinte az lsten ls Iéi. .m~bánta , hogy em ·

bert leremtett a löldön·. Ezért nem mond le szándékáról, hogy uj
és uj tavaszokkal gyermekét ls uöáteremlSe. Szere~ Atyánkként
a teremtés csödje helyeit ujra a teremtés koroMja magaslatra
kiván emelni, azt akaJja, hogy gyaltizata helyett az O diCsősége
l&gyOM, a .hétlajdaJom· helyett, az Og~~~ru~gél'é gyógyuljunk. A Mikeás proféta intelme mellett mily szivbe markolóak
ezek a sarok: .Te vagy az lsten állandó nyugtalansága, (te vagy
az lsten boldogtalansága,) tavaszodj végre akarat szerint, Ember (és légy az lsten boldog békessége.)
Az egész lényében megrendOIt, most már tavaszodni akaró
embemek ezer és ezer gondolata támad, hogy milyen legyen a
tavaszodása, hogy annak olyan gyOmölcsellegyenek, amelyek
evangéliumi értelemben harminc, hatvan vagy százannyit terem·
Jenek sok·sok éhező, szomjazó léleknek megelégrttetésére.
TesszOk ezt, és kell tegyOk ezt azért, mert életOnk, lutásunk nem
őrők tavaszok sora csupán, hiszen Istenhez hanyatló árnyékok
vag)o1Jnk, s a termés beérése után jOn a számadás, és kegye!lenség Atyánk elölt Ores kézzel, szivvel megállani, amikor O
annyi termi, nagyszeru álom mal, elképzeléssel küldött bele az
Élelbe! Tavaszi vergö<!éseink. nagyelhatározásaink központi
gondolata legjobban e sorba sOrahelÖ: •... nem nyugszom addig,
(mig hitedet meg nem nyerem.) EnélkOl bizony virágtalanná,
hanglaJann.1, erőtlenné, tartalmatlanná válhatik bárkinek a tavaszal Felvértezve e legnagyobb Isteni adománnyal, ajándékkal,
bátran elmol"\dhaijuk jégverésben, viharban, hordozzon bár karjain a szerencse, vagy érjen utol a szerencsétlenség - ahogy
imádkoztunk konfirmáláskor, vallásos tavasz·korunkban - .Nem
szabad hinni senki másban'.
olyan ez a Mikeás-pr6fétai üzenet, mint a régi bekeretezett
háziáldások otthonaink falán. Benne van ebben ls egész küldetésOnll lényege, lsten szándéka, elgondolása. Ahogy anyáink,
I\8gyanyáink belehínezték a háziszóttesbe, vagy ezermester
apáink, nagyapáink ráirták Crveglapocskákra, vagy belevésték erdei, erdélyi t6lgytadeszkába, tavaszi fogékony lelkünkbe, mi is
Igy irjuk bele a szentrási Ozenetet, minden más isteni ihlettől ve-

.
zelen kéz nyomán szQleten tavaszodásra, megUjulásra szólftó,
ösztönzö, hivó·k0!d6 úzenetlel, kijelentéssel együtt. TavaszOd:!·
saink. miként a tavaszok, annyifélék, a cél kell azof'oOS legyen!
Szabó lőrinc Igy biztat: ,Töröld köMyed, gy(lrd le lájdalma.
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ütlegel, kaptál elege!... I ... nézd a rétet, a nagy lényt .. I Tavasza
jön üjra a löldednek ... J ...s jobb lesz a jó, ha te is akarod I ha
igazán .•. mást és magadét, I Ugy gy6gyltod ama ezer sebét, { ha
az csord~ja megnyugvó szíved, I ami sosem elég, a Szerelet!· I
Áprily lajos Igy imádkozik: ,Tudom sokat bűvölt a gyász, I a hol·
lóS téli but daloltam. JA bátrakkal hadd mondom el: I p8MszI<.odIam, mert balga \IOltam. J Én Istenem, legyek vidám, I uüongjon
ujra puszta lelkem, ( mint rég, mikor falum felett I az elsó forrásvízre leltem. J Köt!ökbe csillanó sugár), vfg fecskesz6 bolor.d vi,
harban, I tudaUan gyermekhang legyek I a jajgató VIlágzavarban.' S akinek oly kevés tavasz adatott meg, akár Jézusunknak,
Dsida Jenó igy hivogat: .ErnberHlivnak a száraz téli erdOk, I
hogy virágba bor~sd a tar világo~ I szikkadt ó·kutak öble búg
utánad, I hogy kristMy-buzogású tiszta viuel I IOltsd meg őket:
ezért ma mély örömmel I hinned kell, hogy a kósza lel\egek mind
I biztosan kiszabott úton suhannak, { s minden lépted után nyomok maradnak. { Ismerd meg, fiam, 6 a rube fekvö} emberek bé· _
kefödőtt, szelíd, derűjét I nyisd ki már az aranykaput, amelynek , .
alján kék patakok zenéje zendüL} Mil"\den bUs madarat, szomorka bárányt végy öledbe, becézz, étess, vigasztalj! - légy vidám,
sugaras: légy szent, fiacskám!'
~estvérem!

Mosl már tudnod kell, Igy tavaszodva, .mit kNán

az Ur tetőled'. ,légy vidám, sugaras: légy szent, fiacskám!" Ezt

csak Ugy hJdOd életmű rangra emelni, hogy igazságot cselekszel, szereted az irgalmasságot, és alázatosan jársz a te Isteneddel!
Amen
Balázsi LászlÓ

Az Erdélyen kívüli magyar unitarizmus története
a XVI. és XVII. században
EI&keztOnk 5Orozatunk ulOlsó, de legercdm~nyesebb h leg_
houubb sukaszAnak i$merteIEsfkez, a baanyai h dUllinlúli
ullitarizmus IÖrt~netékez.. Ez a misniÓ százhúsz évell keresztü l
él!, milltcgy f~l$l.h gyülekezctben voltak unit!rius k~pviseI6k.
Európai sWIIÍL Riiskolát tanonak fenn Pécsett. RagyogÓ kitvitát
tartottak, amelyen nemesak kitük igaz.dgait vtdték. kanem egyetemes emberi jogokat ts igauágokat fogalmaz.tak meg, az ellenW tiszteletét is kih.8fC(llvl. Olylll potgárokat neveltek. lIkik kitUk
~s erkölcsi elveik védelmében teológusi tájékozottsággal vitatko~ta.k. Egyházközségeik létét $1.ázkús~ évig k(iséggel6ri~t~k. és
létüket az. ellenrefonnáció csak a fegyverek erejével és adminisUrAlCv eszközökkel tudta megsemmis(telli a felsubadílÓ Illi.
boník viharai közölt a xvm. $1.had elli6 karmadátlak a v~g&e.
Gondolmik azonbm felbullillllak lOvábbra is Barallyfblltl. kitelveik pedig, és a Dávid Ferenc 'Ital k~pviselt tistlas'ga meglermékeny[teUe I kolozsviri unitirius Riiskola nellemét a rdonnli.
IUS fejedelmek elnyomisa. majd a Habsburg-uralom (elsúmolisi
kís&letei alatL
Legend a

és va l6szín üs íthetö lö rt f: n tle m az unitarizmus
m egjelen ésé rö l a DunAnlúlon

Az. eddig ismert legkorábbi tekilllélyes. nem unitárius tanú B
PéC;S környéki "llriánuSClkr6l"· Plizmliny Péter. A XV U. súzad
elcJén két ÍZben is kiaoou ,Jevelei"·ben. amelyet Alvillczi Péter
encn [rt. • következőke! mondja; ,AbbIIn is jól megYan.zátok a
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bagari'!, hogy Magyarorsúgon nillCS ki Ilyilv'n m.gát Ariimusnak mondlIlIi. Erdl!lybell is kevesen vannak.. Mert Pc!csell és vidékibell nyilv'n regnünak az iriMusok az. Áriinusok. mivel- .
kogy az. ottlüó CalYinistik Dávid Ferellc iskollijliba mentek ~."
Púminy teMI egybtelmiiell arról ben.!l, hogy a Barlllyliblltl
é16 magya lüosslig Dávid Ferellc hit&e Iért. Kérdésünk mOSI
már csak 117., oogyan ts mikor.
Euel kape.solatban már emlfteltem az. a1fl1ldi urutari:ununal
kapcsolatban egy idillik us legcIldá!, amely szerint Basilius fiatal
misszionárius lelk~5"teket kIs.!rt VOl1l8 el Szegedig, a lista partjáig, ott meg4tdolla volna őke!, útjulcra boesátván Bliesoll. Kü1!6·
dön, N.gyllanánYOIl keresztülkódíts.ik meg Pécset. Sajllos • legenda ellen stámtalan lörtélleti téllY lépet! fel eáfoló!.g. E fiatal
miuziolliriusok közül egyiknek a ~vét sem emlegetik a forrá·
sok. AhitvitIDc keJyét olyan topognlfi.i össuviuudgball eml(tik I feljegyzések. hogy igen sokfelé kellett volna naladg&i a
fiata.loknaJt, hogy a villDcon résztvekessenck. Al. elt6 p6:si unitárius lelkén nevét Mih utódj. (azeI6t1i iskotamester). V"aszl1li
György emlftettc. Jinbenlllyi György volt a Ileve, és legfObb jeles~ge, hogy nem b(rtak vele a vitákon. Idősebb, tekillt~lyes lel k~sz Icllc:teu, Ilki a Pb;si Disputa lez.jlilsa el6tti időkben halt
meg. A problémlDc lovlibb staporodtak. Nagy Barna kiváló ki!tantörténés l egy kisebb tanulmányában kimu talja, hogy SkancZ8
Mdté, B kor legkiválóbb helvét hit ű teológusa mAr akkor küzd al
unitdriu.ok ellcn. amikor Basilius SimándolI, majd Béko!scll hit -

,

vilá:r.il: B klilvini$lákkal. Tudjuk 81.1 is. hogy Alvinc1j György, a
később f'lagyhardnyban mlitlrrhal4ll hnll unit4rius lelkész Baranyában ulaz1a 50f'" felkereste BomcminUl Péteri és o~an m~nl
lovább fehélclc7.hctllleg Trombillis János nagymarOlóI harmm·
cad-v"'os binok".. aki ekkor mM DAvid Ferenc fanatikus Mve.
Talin segit is Alvinczi Trombilils Jánosnak és papjának. Csapó
GYÖlJynek abban, hogy unitMiusd lcgy~k S~kesrehérvru-t. Polg4rdir és SzabadbauyllrU.
1570-ben ugyanis Veuprc!m v"'-nak lOkapilinyI és • kömy8c
katonai parllflcsnoka, Batthyány gróf, Po lgMdi és Ballyán fóldesura figyetmezlci6 levelet kap udvari papjálÓl. Bitha)' (egyesek
szerin! BkJa)') Istvánr61. hogy. ffiuraknak és fejedelmeknek k6teles~ge Kriszlus cgyhWI ohalmuni az cretnelr::ek eUen. MIlrpedig az <:rdélyi eretnekek befé$Zlcelt6; mB&ukal SúkesfcMrvllrra, Polg'rdiba és Bany'nba, I:úi tell,,! ur'l. hogy lépjen fel elle·
,,",.

•

ÖSszegezve az eddigieket. fellélelezhetjllk. hogy Dávid Ferenc
hile ugyanakkor bukkan fel a Dun~nlúlon, amikor u Alfóldön IZ
156O.as évek végén. Leglclke$Cbb pÚ'lfog6ja és támogat6ja egy
gIZdag hannincad·vlimos kereskedó: Trombitás János, aki unitá.
riuss~ teszi NagymaroSI. Majd IOv~bb terjeszti hililnket Székesfe·
hérvár. Polgtrdi és a mai Szabadbattyán felé. Esetleg eljutnak a
lérítóik a Somogy megyei Gölle községig.
Innen jut el az unitarizmus dél fejé, a tolnai hitvitán keresztül
Pécsig, D környék szellemi és anyagi cenlrumáig. Ennek a
misni6nak három egyhb.l irányrt6ja Csapó György nagymarosi,
Alvinczi György nagyhanányi és Jászberényi György pécsi lel·
készek. Ide számrthat6 még Sikl6si Máté és Tolnai Lukács Amb·
rus, akiknek ~llomáshelyét azonban nem ismerjlIk. A misszi6 vi·
lági vezetóje és harcosa Trombitás János.
A baranyai misszi6 keretei már kialakulhattak, amikor a mÚo·
dik hulh1m is felsorakozik az unitarizmus lelki $zolgl\Jatára. Eze·
ket a fiatal lelkészeket kísérhette el Basilius [SIVán a TISzáig.

E7.ek l~gkiv'ló~ika ~álaS1.at! György. a Pécsi Disputa híres le.
ve7.et6Je és felJegytliJe. Neki k~711nhetjUk 17. unitárius vidék
mcglzervczés~t. a pécsi iskola fiSiskol'v' emelé~t. és a baran ai
s7.b.hdsz év. m~gal~p<)7.IId!. A továbbillkbln már nem ,,",súJe.
IUnk erdélYI mlllS:tJÓ' utánpótlhról. Baranya $lj't Oljára lépen
Legfeljebb lJ'. erdélyi OIdönetésc:k alkalmával bullln fel néhány
~CIl:~ltFP"'k""M.$'ban (így él ~s dolSOI:ik egy ideig Pécsen
og I ue as I!dÓS. Cgy maradI fenn n~h",y lelkbz neve a
XVII. szAzadból, akik megl'zoSattü: BarlnY'I. VISY onnan "t.
tek üzeneteI Kolozsvlirnl).
I
Köz.ismc:n az a I~ny. hoSY ll; Erdtlyen kCvüli unitárius misnió
el~ ~I$torikusa. rendsures feldolgozójl Klnyar6 Ferenc volt.
Óriú. munka elózte meg a hatalmas szinthisét, (CCm~: Unitkj.
u$Ok Magyaronúgon - Kolozsv'r - 189 1.) AdllfeltárlÚai nasy.
ncrúek. Sajnos értékelésein felbukklnnak a kornak felekew'
villli és
". '
. a. 514zadvégi
. . , unitllrius optimizus, amely hill ."b'.
--"I~gy
U uRl.lBnzmus a pv .V~d6s • . Ez sokszor u.arkantikussá tet.
le. és Indokolatlan Optunl1.musra VeUtell nála. A vittjval kár foS'
lalkolnunk. Egyhúunk k~pvise!e~ben adott is, kapott is sebeket
c sz6csat'~n. Minden, unitárius célt szolgl\J6 optimizmuSlinllk
n~hány ~7JSt!t awnban helyre kell tennIInk. Az unitariunus pécsi
dladal"'.an szer~t v~lt felfe.de7.ni Dudieh pécsi pIIspökRge ha.
tásának LS •• DudlclL val6ban kmevczell pécsi pllspök volt, de egy.
házmegy~jében, amely mú 1543·ban h6doltsági ter1l1et yolt, so.
ha nem fordult meg. A .János Zsigmond szem~lye b az apja {Ö •
rök barátsága (1) semm Iféle pártfog6dgot nem jelentett a pécsi.
ek számúa. Sztáray Mihálynak semmi köze nem volt az unilariz_
mushoz,. Pécs mellell van egy kiskö7.ség (Pécsdevecser), Veszp.
rémben IS van egy Devecser. Ha az unitárius forrúok említenek
egy Devecser ncvú falut, nem szabad egy egész Duntntúlt bell'.
16zó unitárius tömbr61 elm~lkedni.

(Foly/aljuk)

Szász János

(jyerme/(napra
Nyitrai Levente

Antoine De Saint-E:rupiry:

Bábel madara

•

•

F'iW*ek csak, milyen viligos a második palancsoIa1 Mózes S.
kOnyve 4. részének 16-18. ~&fSében: .Ne lajuljatok el, ne készlsetek is-tQt\$ZobroI sem a t6ldi üa!ok, sem a repkedő madarak, sem a VIZbeO
&lő halak brmájMa". - Mel1 egyedül Istent inetj meg az is1entisztelel, és
elösZÖf lőle kel kérnünk a segls&get is.
Az. emb&rsk szerLltik az álatokal, és ssgl$égOJtst is ig9n;tle veszik.
Ez csak akkor rossz, ha közb&n sHele~kszn&l!. a j6lstenröl.
Egyszst &gy állauenyésztö addig nemedene a kacsáil. mig mindsn
mb álalnál nagyobbra nem n6ttsk. Fémekkelléplálla a kacsáit mig
minde~ más általnál nagyobbl-a MIm nbltek. Fémskkel tllplálta a ~na.
gyobbikal, m~ az egyszer &gy témlojást Mim tojt. Kiks. b&1~e &gy Mm
kiskacsa. FémUpláléko1 adotl annak ls, és Istt belbie egy nagy fémka·
csa. M&gIan.otta úszni, bOvár\l.odni és repülni, és a hálán úszott búvár·
kodott, repOh az emb&r is ~eI& &gyOtt.
'
MitJtán mindent b&ulazon, büszkén dicsek&den. Azt hirde"s hogy
mindsnÚII já!t, ds Istent nem \alAtta, mer1 nem is létezik.
'
FülOn csPle ald<or a l&gkisebb mad", egy kis szúnyog: a lelkiismsre!e. Vékony hangján a fülébe súgta, hogy Islen van. De hozzá csak az
ImMség szárnya lud l&Iteplooi.
K&ll&metl&l'l vok a kis szúnyog, lb sehogy se tutloll szabaduhi töls
Bárhova !TI&I'IIIII.ül, mind&nWé utAnarep()lt. F&mkardprOl is trzAlll ~
~ ~ használt neI<i. A végén imiMIkozni Iwden. Alig mondla végig,~.
IS eljtJtott oda, ahova &&mmi egyéb nem juttana el, Istenhez. ();ja nem
üldözte már ka!l&m&!1en kis sz(myogja se.
C-sodltl·!~ YOIt. SOIIa t6bbet nem leI&jtkSZ&II el róla.
Ha van, al!i nem tudja, megtanullalja röte.

A kis herceg

(r ész/el)

- Te nem vagy ideva&i - mondta a róka. - Mit kefesel1
- Az &rrber&ke4 ksresem - mondla a !us herc&g. - M~ jeI&nt az, hogy
.megsZelídiooi"?

- Az emb&rskn&k - mondta a róka - pus~k van, és vadásznak.
Mondhatom, nagyon ksllsmillenl Azonf~ltyllkol is tenyészt&nek. Ez
mindsn étdskssségük. Tyúkokal ksressl?
- Nem - mondla a kis herceg. - Barátokat kQfessl1. M~ j&l&nt az,
hogy "meg$lelkllenl"?
_ Olyasmi, am~ nagyon is elfete~8ttstek - mondla a róka. - Azt jelen·
~: kapcsolatokat tersmtsni.
,
- Kapcsolatokat t&l&lllleElet-Itangok
ni?
a fiatalságban
- Úgy bizony - mondta a
r6ka. _ Te pillanatnyilag nem
F'lem, 8 csak n'zem a
vagy számomra mU, mint
szfvekbiil
agy ugyanolyan kisfiti, mint a
többi száz· meg szúez&!'. ~s ballag6 idót.
A meglopott bllk't. a vágyat,
szúks.m sincs rád. Ahofiatalságnak örök illatát.
gyan n&!led sincs énrám.
Ifjú nemek, ifjú nfvakeo
Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a mer eng6 d~leeg hitek.
16bbi szAz· meg százezilf. De Miért ia, mi'rt ia hull
az'p (ényetek,
ha msgszelidtBSl, uüks6gúnk lesz egymásra. Egyet· miért ia, miért ia lesznek
len leszel szamOlllfll a vilá· hontalan hazátok a
gon. ~s én ls egyetlen lesz&k v'nUlö életek?? ..
Mogyorósl Dén_ (15 év..>
a te számodra..
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XVll. rész
A lelkiismeret
Unitáriusnak lenni legalább olyan nehéz (olyan nehéznek kett lennie). mint bálTTlilyen más emberi minőséget viselni a legnagyobb, legfelelósségteljesebbek közül. Unitárius ezért csak egésl ember lehet.
Magamagáért beszél, hogy nem az az unitárius, aki
megkülönbözteti magát a többi vallástól. Ezzel csak
a löbbiből zá~a ki magát, bárki is legyen. De báoo
lehet unitárius, akii azzá avai a lelkiismerete.
A lelkiismeret a vallásgyakorlat fö fell ételezöje. A
vallásos ember, úm. a lest, a lélek, a hivatás és a
kaldelés kérdései után foglalkoznunk kell a lelkiismereIünkkel is. Hozzátartozik az egész emberhez.
A lelkiismereiről azt lan~juk . hogy lelkünk bensőjé

ben lakó bfránk. Ha jót teszünk, megnyugtat, ha
rosszat teszünk, vádol. Benne van ebben a tanaásban, hogy felettünk áll, tőlünk független ez a hatalom. Hogy lsten szava a lelkiismeret, amint "a nép
szava lsten szava".
A nép nemcsak egyének felett ftélkezik, hanem önmagának, a közösségnek is birája lehet. Lelkiismeretünk is sugalmaz, sőt parancsol mások feletti ítélkezést. lsten szavának tartjuk ebben is, mint az önmagunk feletti ftélkezésben.
Azt keU mondanunk, hogy lsten ajándéka a lelkiismeret, mint a hit, és mint minden más, amivel szabadon rendelkezünk (kell , vagy kellene rendelkeznünk).
Szemléletesebb, ha sáfárkodásnak nevezzük ezt a
szabadságunkat, és időszerűbb, ha gazdálkodásnak.
Lelkiismeretünknek ezért próbája keU legyen. Fontos
lelkierő az önbizalom, de önelleflÖrzés nélkül önkényes önbíráskodássá fajul. Ehhez senkinek sincs jOga mások felett, és senkinek se hasznos önmaga felelt.
Önmagunk ellenörzéséhez másoktól kell kérnünk
a seg~séget. Pontosabban: Istennek más emberekben, a közösségben, környezetCinkben fogalmazódó
ftéletéböltudjuk felépíteni önítéletÜnket. Ez az a lelkiismeret, ami megnyugtat. - Es nemcsak akkor nyugtat meg, amikor jóváhagyja, hanem akkor is, amikor
elítéli a cselekedetünket.
A t~lkijsmeret ítéletében nem. az a megnyugtató,
hogy Jutalmaz, hanem az, hogy Igazságos. Az Istentől faggő embert a dicséret nem teszi elégedetté. Isten soha senkinek sem azt mondja, hogy elég. MI.
25:21-nél is azt mondja, hogy: .Jól van, jó és hü szolgám, a kevésen hú voltál, sokat bizok rád ezután". A
megbizatás bolclogíl.6, mert kitüntető , de nem megnyugtató.
lsten gyermekét nem is az nyugtalanftJa, ha elítéli
a lelkiismerete. A bizonytalanság az, ami Igazán
nyugtalanll. Az élet azt ls kényszerfthetl rossz, vagy
kétes értéku cselekedetre, akinek van lelkiismerete.
Ilyenkor nem lehetünk biztosak, hogy valóban kényszerítettek voltunk-e, hogy mekkora a rossz, ami tő
IOnk származik, hogy mit tehetűnk majd ellene. lelkiN
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ismeretes embernek az a megnyugvás ha megszOlelik az ítélet. Egészen más nyugtala~sággal váltja
fel, ha az itéletet elfogadja, akár magának, akár másnak kell azt végrehajtania.
A lelkiismeret nemcsak Itélkezés, hanem lsten és
külső-belső világunk lelki megismerése is. Ellentéte
az ésszerű megismerésnek. Tévedésbe ne essünk
a lelki megismerés nem ésszerűtlen! Hogy ellentéte:
az nem ezt jelenti. A lelki megismerés átfogó, lényegre tö rő, nem egzakt és nem részletező . Az ésszerű
megisme~és m~nnyiségi, a lelkiismeret minőségi oldalról adja a VIlágosságot. Egyik a körülhatárolt a
véges, másik az örök és határtalan lét megismerése.
A:z éss~erű me~ismerés a sokszerű tökéletességre
!örek~?,k ,. a lelkl1smeret az egyszerű teljességet tud- •
Ja nyujtanI.
.
Dávid Ferenc igéjével jutunk legközelebb a lelkiismerethez: ,,Az pedig az örökélet, hogy megismerjenek téged". (Jn. 17:3.) Tiszta evangéliumi hite hálaadó hit is ezenfelűl. Alapjait a 2. Tim. 1:3. és 7-ben
kelJ keresnünk: "Hálát adok az Istennek, akinek őse
imhez hasonlóan tiszta lelkiismereItel szolgálok ...
Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az lsten,
hanem az erő, a szerelet és a józanság lelk(iismeret)ét". Az ftélettöl eszerint nem félnűnk kell , hanem
vágy nunk kell rá, mint lsten ajándékára, az erő, a
szeretet és a józanság ajándékából fakadó ételre, az
emberség lelki teljességére.
A lelkiismeretet az igazságos élet, az islenismeret
és a vallási hovatartozás vezérfonalaként gyakorOljuk. Történelmi drágakincsOnket, a lelkiismereti szabadság törvényét a mi őseink sugalmazták elsőként
ezen a világon. De tévednénk, ha úgy tetszene,
mintha csak a kűlönbözés szabadságát ajándékozta
volna. Tegyűk hát lelkiismereti kérdéssé ennek tisztá- •
zását közös pásztorunk, Jézus előtt. Akinek nyájában a lelkiismereti szabadság annak felismeréséböl
fakad, hogy nem elkOlönűlni , hanem összetartozni
kell . - Másokkal összetartozni csak az tud igazán,
akinek saját hite van. Olyan hit, ami nem zárja ki,
hogy annak is lehet tiszta a lelkiismerete, aki más.
Nyitrai levente

Egyhdzunk nevében
sok szeretettel köszöntjük
dr. Swsz Mihályafiát,
rubindiplomás nyugalmazott bIrót, aki
mójus 27-én tölti be életének 99. esztendejét.
E sz!p korhoz sz(vbö! gratulálunk,
és jó egtszs!get k(vónvQ életére lsten áldósót
Mrjük.
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL. ..
Szaniszló Zsigmond
(1650-1720)

•

Ma a Rákóczi-léle szabadságharc korának egyik kiemelkedő
unitárius egyéniségével, Szaniszló Zsigmonddal foglalkozunk.
Szaniszló zsigmond 1650-ben szOletetI és 1720-ban halálozott el. Életével legbővebben Orbán Balázs foglalkozik ,Torda
város és környéke' (1889) c1mú munkajában. Majd újra, 1994ben Kis Domokos fedezi föl, aki a Keresztény Magvetó 1994. 1.
számában .Conlessio: az unitáriusok vallástétele" címen mutatja
be az 1682-1131 1711-ig Napló-I vezető néhai tordai föbír61.
Hogy korának mennyite számottevő egyénisége, azt bizonyítja a Napl6-nak a Történelmi Tárban (1889190) Torma '5áro1y
egyelem[ tanár tollából megjelenö ismertetése; Kenyeres Agnes
Magyar Eletrajzi lexikon-jában (1969); Köpeczi Béla Erdély lörténete (1987. ILk.) cínú munkájában történő tolemlítése, valamint a nemrég elhunyt unitárius iró TOrOk Tamásnak az Unitárius
Életben (1992) való rövid ismertetése.
Szaniszló Zsigmond, akinek munkássága 'TIIrök Tamás szerint ,ez ideig egyháztörténészeink elő" jószerével ismeretien",
Tordán született. Iskolai tanulmányait az akkori tordai unitárius
kollégiumban kezdte és a kolozsvári főiskolán végezte. Jogi végzettségét bizonyi~a az, hogy 1682-ben Alvinczi Péter itélősmes
ter Inoka. 1684-ben és 1688.oon Torda város lőjegyzóje, majd
pénz!ámoka. Az. 1685. évi fogarasi országgyűlésen Torda város
követe. Nagybirtokos, Rákóczi híve. A fejedelem fegyvennestereként Torockón gyárta~a az erdélyi hadsereg számára szükséges fegyvereket.
Amikor Károlyi Sándor, a kuruc hadak akkori fóparancsnoka
1708-ban feladta Erdélyt, Szaniszló Zsigmond családjával és
számos tordai lakossal bujdosni kényszerül. E bujdosás során
elveszt feleségét, gyermekeit, magával vitt összes értékét
Minderről beszámol Napló-jában, mely nem csak életének de
korabeli erdélyi eseményeknek is fontos és forrásértékű lefrása.
E Napló·ból tudott, hogy az annakelötte Tordán átvonuló török
és ~r.net ~~ge~! egye~ - életét nem egyszer kockázta~ó föbtró hlthu unltánusnak bizonyul, Bár bujdosása alatt minden
Ingó vagyonát elveszti, a bujdosásbót meglérve az unitárius egy.
ház tőllendMse érdekében buzgólkodik. A tordai egyházközség
és a tordai unitárius gimnázium gondnokaként újra épftteti a né.
metek álta,l elpusztított templomot és iskolát. Rendbehoza~a a
templ.om cln~ennét, újra ültettet az egyház osztrákok által kiirtolI
szőlŐJét. Ammt Orbán Balázs írja .a kőzjónak, a hazának a vallásnak és a nevelésügynek szenteli életét, annak minde~ tevékenységét, és igy megérdemli, hogy az utókor kegyeletben tartsa emlékezetét.'

a

SzaniSZ!ó.Zsigmond unl~rius kortársai közíil ismert az erdélyi
magyar .stlOpMslás elsö elismert alakja, a szintén Tordán szüle.
tett FelvincZl GyOfgy, kinek 1706-ban, II. Rákóczi Ferenc fejede.
lemmé válasttásál követő második évben látott napvilágotleghi.
resebb. kuruc. énekeinek egyike a ,Ritkán kellő, hűvös szel""
kezdetu. MáSik kortársa az a Derzsi Gergely István kinek Ma.
gyar Diakritis' című munkája magába foglalja Erdély 'négy blÍvett
vallásának ~bb cikkelyeit. Kortársa az 1692. november 26.án
S.zabédon puspöknek választott Almási Gergely Mihály, a leydenl ~gy~te~ V?1t növ~ndéke, és Kolozsvári Dimén Pál, a kolozsvári ufll~nus Iskola 19az~atója, aki sikeresen gyűjt adományokat
Hollandiában az egyházi épületek megüjitására. Kortársa a SZintén Napló·t vezetO, több városi és egyházi tisztséget vise'" Sza-

kál Barth Ferenc; a kolozsvári unitárius kollégium könyvtárét
megal.ap?zó Várfalvi P~1Ii ZsigmOnd és a tordai iskola igazgatója
Derzs! Slmó Is~án, aki a Torda mellelti Keresztesmezőn verse'.
vel szórakoztatja RákÓczi katonáit.
I
Míg az emlitett kortársakkal közös vonás a Rákóczi·féle sza.
badságharccal való rokonszenvezés és az egyház felemelkedését célzó törekvés, addig e!térő motívum az unitárius hilvallás.
nak Erdélyen k~li. feldol!JOzása és bemutatása annak érdeké.
ben, hogy az unltánus bujdos6k is gyakorolhassák vaHáSUkat.
• Amikor S~niszló Zsi.!lmond - ahogy arról Kis Domokos tudóSit- töb~ mmt tO.OOO föt számláló bujdosótársával ideiglenesen
letelepSZik Kelet-Magyatország megyéiben, többször találkozik a
megyék uráva~, Károlyi Sánd~rraL Felesége Bardóczy Krisztina
átérezve a bUJdosók nyomoruságát és vallásuk miatti sanyarO
sorsukat, hogy engedélyezhesse vallásuk gyakorlását. felhatalmazza vezetőjüket, Szaniszló ZSigmondot, hogy készítse el és
mutassa be az unitáriusok hitvallását.
Tóbbek feltételezése szerint a benyújtott hitvallást Szaniszló
Zsi~mond és a bujdosásban vele tartó papja, a Szentiványi nevet IS felvevő Bartók János állítja össze. Hogy Bartók János magának a munkának elkészítésében mennyire vesz részt. nem
tudni. A tizenegy fejezetból álló vaUástétefl708. május 25-re da.
tált. Bartók egyesek szerint 1709·ben, mások szerint 1710-OOn
visszatér Tordára, ahol t710. júiius IS-án a pestisnek esik áldozatul. A bujdosó unitáriusok lelki gondozásában utódja 1710. júliusától Almási Bencze András - Orbán Balázs szerint István akit a püspök nevez ki a bujdosók papjául. Almásiról még annyit,
hogy hamis vád alapján elfogják, s csak Károlyi közbenjárására
engedik szabadon.
Ami a Szaniszló Zsigmond nevével kapcsolatos vallástétel
utóéletét illeti, Kis Domokos tanulmányából az derül ki, hogy annak elkészülte után Károlyiné javaslatára Olcsván hitvita zajlik le
Szaniszló Zsigmond és Demeter Márton, későbbi gyulafehérvári
nagyprépost között. Demeter Mérton kön)"'lben is cáfoija a Sza·
niszló·féle vallástételt. Kis Domokos e könyv érdeméűl tünteti
löl, hogy az eml~ett hitvallás IÖflmarad az utókor számára. A
könyvrŐl az unitáriusok közül emlMst tesz Aranyosrákosi Székely Sándor és Uzoni Fosztó Islván is.

AhilvaHás a dési egyezség által előirt és szigorúan betartatott
hittételeket tartalmazza. A könyvben emlftett Szaniszló Zsigmond
által megfogalmazott Confessió különösen figyelmet érdemlő része az a .Panaszok' cÍ'llű fejezet, mely szerint az unitáriusok
,bíznak a megfeszített ember KriszltJsban". valószínúleg ez a tét~1 a bujdosásban érzett szabadabb szellem ~egnyilatkozása.
El2ékeUeti a Kristtus istenségének kötelező el!smerésétől való
ismételt eltávolOdást, amely aztán Ferencz József pOspOk
(1835-1928) teológiai áJláspon~ában nyeri el Jézus embervottá·
nak mai értelmezését.
Szaniszló Zsigmond a kor jobb sorsot érdemlő unltáriusainall
egyike. Akár közéleti, akár egyháza érdekében végzett áldásos
munkáiát tekintjük - reá emlékezve - méltán lehetünk bOszkék
azokra az elOdökre, akik fönntartották számunkra az unitárius
vallás lényegét: az áldozatos hitel.
Kefemen MIklós

, _ •• _,~ • • , ..... ......... r

Michelangelo és a reformác ió
•
Minden ~vbcn s7..i7.c:zrck keresik (cl R6m". és legtöbben meg_
tekintik ll. Si~lU~·kápolna freskóit. A frissen restaurált falképek
rcnyGgözóek. A tengernyi lá10gal6 megcl~gszik ezzel ll. lálV;iny_
nyal. Tudjlllc. mit lálnnk? Tekintsük meg köulcbbrál az oltárfakm magasodó "UIOl$ó ftélel"-I;:l, I...egellibb ismerkedjünk meg a
kÖrilJ~nyck.kel.

Michclange[ót 18 ~es kor'ban ~rinli meg az ll. vallásos ~l_
m~ny. Bm; egész életét befolytiolj •. Savonarola igehirdetése ma_
giva! ragadja. és hIvéül szegődik. Nem 6 az egyeden, 1493-ban.
Fin:nzc művészei közUI. Savonarola követője Bonicelli, Lorenw
di Credj & • Dóm építészc. Cronat"a. H. ~rezni akarjuk ennek ll.
savonarolai hitnek n llangulatál. kercssilk fel Fircnz~ben ll. PinzaJc Michelangelo kilátó tér fölöu ll. dombon, fák köUl!! mcgM_
wd6 San Salvatore tem plomot. Cmna"a múvé1. ami Michelange_
lo kedves tartózkodási helye volt. mindvégig. A fe~ge$, hófehér falú belsli tér elólegez; a késlibbi prolest.ins templomok levegójél.
A Savonarola meghirdene reform >n egyhhat a kora keren_
ténység hitével kívánta megtölteni. erkölcsi mcgújuh'íst követel_
ve. E~ az erkölClliség él Michelangelo minden művében. Ha VI.
Sándor pSpa elfogadja Savonarola refonnjál. unhcrból kiváló
lliLSwnok és megbocsUIt biblinfordftó válik. de a refonnáció elmarad. A Borgia pSpa az Egyház erejének és világi hatalmának
megnilárdftáSlin filrado7.ott. ncm kívánt reformckat. Savcnarolát
katonai lag vcrte Ic. két társával 1498-ban felakasztották. és Firenze fóterén elégett ék. Michelangcl6nak menekülnie kelleu. A
szerzetes képét szívében vittc magával.
Itáliát ma rendíthetetlen katolikus fóldnek ismerjük. A XVI.
század elején val6dggal izzou a refcnmillls szelleme az olasz vá·
rcsokban. Onnan ment Lengyelországba Socinus Faustus is.
majd onnan is távozni kényszerült Erdélybe. 151e ismerte mcg az
unitárius hitelveket Dávid Ferenc.

k?r~ben? Ochir.o a_ gy6nt atója. 38 évCII özvegy. férje. Francesco
A~~lo~ P"seara orgr6fja, a cutnmnón halt mc&. A1.ö7.Yegy >n
'sch,a. b,~k~ éh. vcr",kct írt. és lagJa yolt a Val&s.kömek.
\S36-ban ,smcrkcdeu meg Michelnngel6vnl. A 41 éves asszony
és a ól éves múv6!l: kÖlÖU S"lCTelcm bontnk07.0t\, melyet a Mi_
<:helan.,elo-szoneuck igu.olnak. Vasimaponként találkoztak a
San SdVeslro·templom sekrestyéjében. Igy ismerlce<ktl mcg Mi_
chelangeLo a valdhi rcformes"l.m&keL.

?

•

1535·tól III. (Famcse) Pál került a pápai trónra. Széles lát6köfÚ, böles és b~tor férfi. mélY"SC$ hiuel. Felismerte Valdh: jelentó"gél. a kör tarjait a Valikánba hívta, 6 megalakította a "Concilium de emenanda Ecclesia" csoportot a 7.sinat clóko!níu;"~
belsó reformterv megalkotúiÚ"ll. MegújítoHa Michelangelo korábbi me$blzásál, hogy a Si~h.s-k~polna oltMfaMra grandiózus
"Utolsó Itéletet" fc.ssc:n. A művész 1535·tól I541-ig készítette el
a 17~\3.30 m-cs művet. Megalkotásához a pápa szabad kezet
adott sz!mára.
A kezdés ulán egy é""el. 36·ban a művén korábbi tervét megváltoztatja, llj elképzelését al161 a hillól vezérelve a1nkítja ki. me_
lyet nagy vallllsi élményciból mngínnk megalkotolI, amiben Sa·
vonarola és Valdés szelleme i~merlletó feJ.

A mllsik latin-katolikus országhan. Spanyolországban élt Juan
de Vald~ szcrutcs. Era.<mus követóje. l 531-ben ment Rómába.
cnnan Nápolyba. ahol l 541_ig. halálliig élt. Az egyedlil a hit által
üdvözülés tanát Ilirdette, mint Savcnarola. Azt vallotta, hogya
katolikus egyhb.at bels{; refonnmal kell megújftani. és beru;óséges hit és erkölClli$ég kisugfnó fonúáv' avatni. Körülöne e15·
keló egyUri emberekból kör alakult. A htres p~dikátor, Bemar·
do Ochino. eszméinek hirdctójoe len. Ou találjuk Reginald Polc
bfbo.osl, wt Angliiban VilI. Henrik halálra ítélI. Gian Pietro
CuaCa bfborost, Pietro Cr.mesc:cchil. Guparo Conlarini velencei
p!l!lplj\;öt.. Gian Mat~o Ghiberlit.. Verona püspökét. A kör >n üdVöziilés do&m~j~nak 'talakít"'t tanotta felad.atioak. Ez a1apj~ a
ke&yelmel nem I pap tltal szol&által<.>tI nentségek, a gyóná-!. :lldozis befogJdisa .hén Lehet eLnyerni. hanem a hívó lélek dina·
m}kus, "objektív hit&! keresztül. ,,Solo per fede" _ frja Villoria
Colonnl egy szonelljtben. Ki n a hölgy. a rangos egyhá4érfiak
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A fresk6 ellen. készülte során, sok az ellenvélemény. A pápai
szertartásmester. Bingio Cesenn. azt hangoztntja. Ie kell verni az
egénet. Akifogások nemCIink a ~ok ruhátlun nlak miftu esnek,ezt lehet clvasni a mai iSlllcrtctókben - ffikém u eretnek tarta·
lom minu.
1II. Pá! nem enged n kritikáknak. a fresk61 I 541·ben felszentelik. változtatás nélkül.
Ugyanez évben COlltarini. Velence bJborosa. és Bernardo
Ochino Regensburgba megy. hogy pMb<:s1.édet kfséreljcn meg a
refonnáll éu:tkiakknl. McllUlchlonnnJ vfvMk hirvitál. Eredménye az, hogy Ochino !Itáll • rcformáltnk táborába, Svájcban telepszik Ic. Contarini egy év múlva meghal. Ez az dsó kudar<:.
IlIni a VnI&s-körl érte.
1S47.bcn m<:ghall Viuoria Colonna. Areképét Michelangelo a
freskón órw.c meg súmunkra.
15SO-bcn elhunyt III. Pál. Utána III. Gyola következel!. Uralma tc"ni mcg a "cuius regio. eius religio" eivel, a valhlsl a birlo-

l
.I

•

•

to, d.lu";a a m"81 ccrü lcU!n, 1S4.5·!ól DI~<CI.,k a ,-<.;oal Tudenrben. Egydiire"t alapelveket t,,~t~,-,:ák. ,,,(,,nn.61 nl""" sr.Q.
155.'1-ben CM"f" bíborost v~13'Z lji\k p:!pl\vll. cl&lj<: követéjc_
k~nl a IV. Pál nC>'cl veszi (ej. A 1.sinnl új l..ndUlclet vesz h"IIl.Ilra.
cg}',k első tel le. hogy a né~'ny év~ éleIre hfvol1 in kyidc~vaJ 1'1_
fognlJn a rcfonn .eló ké<r-it? konl.l1 mm még ~I~ h eJérhelO ~.

loUil. Reginald " ole.r. GIovanni MoroIlC·I. P,elro Carncsc:«h,t.

I~III. Ercd~;lclJ leftli. o p,Jlinlbu ""wI/ds feli Iclc;,rlmek I .. .
a k~r~kl:el h a s:8gc~ sur.<lIJ"",uU. Az eredet,t rög/ön'a ~:I~:'.~
'Cis \Il~n Venusl,
" lle
""~'ntct"
h '
C
"@a! fc",clt "'~solatb61 i,,,, ..~ ,,""~.'e
n n• po y, ~pod,mon1e MU1,c""'ban.
"
A bCinŐ!< magiba m~""I"'~t . végítétel "'pjin löbb. CIUrOO7:VI
IC1.lIhBnó alak ibr:izotJ3. ou 'ma és a h,t ere,., felfelé sc: ft' . 1kI
vözülőket.
• • az •

EUől kezdve n.boskudnak az Angynlvllrbnll, majd h"I~lm flélik és

t

I.

•

kivégzik líkcl. Ev_d záródi k a fil., Pál indltou~ bc!sii cG:yhbi Tcfo"n. IV. p~ ncm óh~jl közeledni a reformkió hltelVClhe1~ élesen m:ls ulaI válasz~ Loyolai Sunl lgnlic ólj~~ ajc"I.!lUil:lk ir.inyf·
lá_ávnl . Megindul nz ellenreformáció,
A régi rcfomlc."k közlll "gredul Michclnngelóhoz ncm nyúl.
o.: clrcmldi a freskÓ átfestését Nemcsak kőté"yck~t fe51et a
mC1JeJcn alakokra. a tartalmi vált07.1at'sok a fOnlO$O:. Michelan·
gelo a Krisztus kőrtll, alakom dinamikus drapéri~at festetl.
nem volt mindenki ruhátlan.
Tekintsük meg a mlivcl. Emocnestek örvénye kavarog lassú
~odorban. fcl·lc. Köl~ppontjáb:m KriSlUlS n világ bírája. Nem a
kc,,",s7.trc feszíten :Udo7.&t. hanem központi ~'T6. az ítélet un. . Bal·
j~val k:1rhozatba küldi a bünösökct. jobbjával magához emeli az
Udvö7.ülőket. A felse) két ívben ungyalok röpftik emberi kinS1.cn.
vcdéséMk t5rgyai t, kcrcs7.lhal4la bi7.0nyítékait. Balra lent &ngya.
lok harsonáita a megnyílÓ fOldból halonak bújnak dó. Az Udvö·
zülőket Krisztus ereje repíti fel maga köré. A ntLór>ek Kri szlustÓl
jobbra nentek sora t:.szítja klirhozatba a7. elítéllekcl. kiket ördö·
gök hada visz a pokolba.
A ft1t6madók kö:őll bolro o {egolsó sorbon. - J miler maga·
sun o /l:óJlo/no Iolojóló! - Q fiildbQI meg/e.will. ,elleNles orc bu/:·
kan 1"1ó. SI/l·CHtoro/lI arco o bilófáról. o máglyáról. Ezt a drámai
areot festi a fal aij:1ra Michelange lo. 40 évvel a kivéglb ulán. a
s1.ékcikben üló bíborosok szeme elé. akik közölt lehellek azok.
akjk ~SZI "etlek ou ítélctben. Az egykori fiatalember igazságOI
swlg~llat lanítójának..

M.b swkad:m is felredezhető a míwön. Krinms jobbjál, Stüz
Márla. de nem könyörög az (IéicI napján a bü"ösökirl. ElfomIII.
ts swnolommol k.."döjébc rejli az urcál. Az ftélel az ő könyörgése nélkül megy v~gbe. fme. az cmlegclClI eretnekség. Az első
vázlattajzon Michelangelo a fia dé I~rdeló Srlizanyát lervezell.
1535·ben. o.: a v.ld~si lanokkal megismerkedve. a frcskÓn el.
hagyla a könyörg~~t. Mindenkil sajál szc'nélyében érint az ílélel.
csak az egyéni hil lehet a mcnlség. Szemek. Slliz M:1ria kötbcnjir~SlI nem $Cltít. fme. mi"ennck. S"LCJllek, alUlrnek annyi oltán,
áldo1.11101 ajánlollak fel a búnö~k évnázadokon iiI? A fclhők.re
lépve Il,i!r; - verik ,"lirlírd.guk kfnWcszkö1,civcl a biinö,öket. ők
az fwlet végrehajtói, a bíinösök pokolra laszllói. A rcfonn a Izen.
,ek im~.daLit az Ókere~lény "'Zlele, és ~ldaköve'és gyakorl.li.
v, &1)1011. ~'hOZUltnt. felhagyva a mir· m" báldnyimúlau.l.
Ezt artsz' énnteuc legerősebben u átfesl4!s. IV. Pd/ paroncsáro
S:c,u K,t/ali" is S::CIII BaMu a/ukj<'il az ól/eslo VoJ/erra ICI'l:rlc.
és,jj "ol:clu/ro nlc8fcsrc/le úgy. "ogy feji/kel Kris:/Us feU lordf.

Miehc/an~/o önmogÓI is ml'g8rOkftel/e

kipl'n. KriS:IUS M.
hónál. Q nézöndjobbro. S:em Bertalan III, kez/bm /(mÓrkb. is
o mjfil lenyllzolt hörc. A s:eJII arca Are/jnai. nz éles loll,í fl/ozd.
filsé. oki glínyi,a/nibon 501<. kél'lIIll1U1ó,6/ IlylíUII le o hú,l. A szd·
"a/nwsan lógó bór urc,észiben feli5111erjillc Mid,elnngelo n~g.
I:(n1Oll wedl. mint/rn ez ll: arc o li:órltozatoo huJlOII leSI jobbilc ri·
szinek Q morad~'állya lenne.fugg~·c üdvözí/lis is k.dT/rozal közölt.
Balra Szent Uirinc vaSfost~lyt tan. amin I11cgégcn~k. KriSZlusra
tekintő arca föltln cgy riadl női arc, s:1rga özvegyi fejkendóvel. a
fcsló megkinzon. níncokba IÖredezen arcira tekint. cl Vinoria
Colonna. a vurács mögUl bukkan elő, ahogy iS:m SilvC$1/l) sek·
restyéjében,3 zárda rksai mtlglll mondtu egy kor hitet slIgirzó is
vigasZIaló sZllvail .
A krilikájával oly állhatatosan a mliv~57.1 ostorozó szelta/Ús·
mestert is megörökClcne Michelangelo. Ott 'II a pokol kapuj'·
ban. a jobb alsó sarokban, _ ahonn:m a nidalmail is a fenli állv'.
nyon dolgozó fC~lőre zudítnUa. _ Mid as alakjában. s7.lUTI:1rrulle l.
és a pokol legnagyobb kígyója fonódik kö réje az örök kirhozat.
b,m.
Ezek a törlénének '11al jól ismert tények nem köznJdoltU. Az
ismenclök. a mliv6!uől S1.óJó könyvl~myi könyv hallgat rÓluk.
Elfdejtcnd6 egykori bol1ány"ok tekintik. f>~'<lig fonlos mondll/lj·
valója Vll/l. A rendkJvUli m(ivé,!, lelkiismerete szavira hallgatva.
prórélai erovel olyan hilel suglinó múvct alkotolI. mely ncm en·
gedelmcskedik a polilika ~llal kClloosnoll Európa kövctcl.mnyc·
inck. Katolikus és prolesIán, hitelvek hverednek bennc. és aZ
egyetlen lsten legfőbb hatalmát ~11í~a ködpponlba, !n~latva azl
az 11111 az emberi...!g szám"'. lUIli csak. a bels6 cgyén, hll "tal ta·
lálhaló meg.
Szinte Gabor
Q

Irodalom:
M. Carriire: M. A. und die Rl.'fornUllion (1868)
Can/imori: EUlici Ilaliani dcl Cinqu«enlo (1939)
Va/des: Di"logo .. 'p"blii I'lIr Bazail/CHt (Coimbrn. /915)
Cll. dc ToIIUJy: Midw/allgclo. COf"ina 1977.
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150 éves
a Meadville/Lombard Teológiai Főiskola
A rOiskol:'i1 1844-ben alnpltoll.1k Mcadvillc- ben.
PcllRsylvan ia államban. Mások meJlCU különOScn Harm
Jnn Huidckopcr és J.c. Church j:'iIS7.oll fontos S7.crcpcl annak rét!Choz.1sjball. A tanítás 1844-ben kC7.dódöll. 1846ben mcgalko llák az alapszabály7.alot, am ely kimorldlil.
hogy "az Iskolában folyó ok.I1\1~~ba~ ~aló n:~7.VéICI fcl lé l~
[cként sohase m fognak kémI hmam VL1.sg:'it • 1897-ben kI -

b6vílCl1ék a S7.abály'"L.1tOI, s :lZ iskola célját így haláro7.I<'Ik

meg: ..oktatásl adni il vallás, teológia .~s eli ka területén. és
relkés..Jtcni :1 keresztény IcIkészségrc . És valóban fennállásának másfél száz esztendeje a1alt az iskola S7.éles körú

teológiai rlCvelést bizlosítoU, amely il S1.abadclvú vallási
hagyományban gyökerezcll, és kielégftcnc 3Z egyház
szükségleteit. Vezérelveit nagyszerűen fogal'!1ilzta meg.és
hangsúlyozta ki első elnöke, Rufus P. Stebbms megnyitó
beszédében, amikor egy átfogÓ. tudományos nevelés szükségességérol beszélt, amely által "olyan lelkés7.cket kell
nevelni. akik alaposan felkészültck és odaadóan becsületesek, mint az igazság prédikátora;".
Nem meglepó tehát, hogy
egy iskola. amely ilyen eszményeket ápol. már a sciZ3dfordulón kereste egy nagyobb egyetemhez való
csatlak07.ás lehetöségél. Idóközben, 1892-ben létrehoz·
ták a Chicagói Egyetemet.
amely nemsokára a humán
tanulmányok és tudományos
kutatás központjává vált.
Másik előnye, hogy az
Egyetem egy polgárosodó
nyugati nagyváros szívében
épült, amely abban az idóben a társadalmi haladás és
a városfejlesztés ki emelkedő
eredményeit érte el. Néhány
éven belül több teológiai fóiskola is csatlakOZOtt az Egyetemhez. Köztük volt a Ryder
Theological School of LomOOid College. egy univenalista
intézmény Galesburgból (Illinois állam). [912-ben költöZÖII be Chicagóba, és [917·ben az Egyetem Teológiai Fakultásának tjrsul! intézménye lett.
A Meadvillc Fóiskola 1926·ban teile meg czt a lépést.
és kezdte meg a 82. tanévet a mosHmi helyén. az 57. utca
és a Woodlawn Ave nuc sarkán. 1928·ban a Meadville és a
Ryder fői skolák társulata, egyesItvén mind nevelési. mind
anyagi forrásai kat. majd 1964-ben megtörtént a végleges
egyesülés. A főiskola mai neve: Meadville Theologieal
School of Lombard College. A közhasználatban azonban
ezzel a névvel találkozunk: MeadvilleJLombard Theologieal Sehool.
A mostani épületet 1930-OOn emelték. amely egyben az
iskola adminisltrXióját és hatalmas könyvtárnt is magában foglalja. Átellenben al; úl másik oldalán találhatÓ az l.
S7..ámú unitárius egyházközség temploma és adminisztratív
éplilete. Dc az iskola mellel1i házak is mind II teológiai nevelés célját szolgálják.
A Meadvil1c/l.ombard hallgatói. mim a Chicagói Egye·
tem társult intézményének a hal1g:uói. a teológiai tárgyak-
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nak mintegy felét az egyetemen hallgmják és ott is vil.$gáznak. lu S7.crzik meg a Master of Arts (A.M.) fOk01ltot
is. amely előfel tétele a lelkészi oklevél megs/.cr/.ésének.
Ugyana700kkal a jogokkal rendelkeznek. mint az egyetem
más hallgatói. A Meadville tanárai is tallft.,nak az egyetemen.
A Chicagói Egyetem tertl1etén és szomszéds.1gáb:m a
Meadvi11e/Lombardon kívül még másik tizenegy teológiai
főiskola múködik. E7.ck a főiskolák nemcsak az egyetemmel. de egymással is társult viszonyban vannak. 1970-ben
megalakult a Chicago Cluster of Theological Schools,
majd 1984·ben még szorosabb egyesülés jött létre Association of Chicago Theologieal Schools (ACTS) néven. Ez
az együuműködés különösen a kölcsönös 6ralátoglllásban,
a könyvtjrszolgálatban, a tan:1rcserében és az iskolák közti
kommunikálás terén volt igen eredményes. Az AcrS tagságon keresz tül az unitárius hallgatóknak lehetőségük nyilik tandfjmentesen látogatni mintegy 300 tanár évi 1000• •
nél több kurzus.1t, s a könyvtárak ban közel másfél millió
kötet és 5000 folyóirat átl
rendelkezésllkre. S ami még
fontosabb, cz az egylltlmúködés mind a tanárok, mind
a hallgatók munkáját egy, a
sajátjuktól különböző kultu·
rális és vallási hagyományú
háttérbe állítja belc.
A Fóiskol:1nak S7.oros
kapcsolatai vannak az I.
számú unit.1rius egyMzközséggel. Minden pémeken
délután a templom egy mellékhajÓjába n. a Hutl Cha·
pelben tartják a1. akadémiai
istentiszteletekct, a haJlga.
tők bckapcsolódn.1k az egyházközségi életbe, ugyanakkor a lelkészek és más tiS1;tségviselők a teológiai nevelésben vesznek részt. A Chica- .
go körzetében és a Central Midwest-i egyhá7JcörMz 1.'ltt02Ó gylJlekezctben, különösen a lelkész nélkOliekben, a
hallgatók rendszeresen beszolgáInak. s igen sok esetben
gyakorló szolgálatukat is 011 végzik.
A Meadvi11e/Lombard egyike az Unitári us Univel'lnlista
Egyházhoz tartozÓ két teológiai fóiskolának. A másik a
Berkeley-ben. Califomiában működé StarT King School
for the Ministry. Min dkettő az unitárius Jelkés7Jcépzés
szolgálatában áll. E1.ért szoros k:lpcsolatban van a bostoni
egyhá7.i közpon t Lelkészi és Gylllekezcti Szolgálat O~y
osztályával. és az egyház tc.lkészképzést közvetlenlJl .in1nyftó bizottsága minden évben rendszeresen találkOZik a
hallgatÓkkaI és a tanárokkal. Ugyanakkor a Mcadvillc/l.ombard, a Starr King School és a Harvard Egyetem
Teológiai Fakultása egy közÖS bi zou~got hozolI lét!C.
amelyben megpróbálják ÖSSZhangb.l hor.ni az EgycsOl1AItamokban folyó unit.1rius lelkészképzést.
A

Dr. Szabó Árpád
(Kc/o;:S"ár; Unitárius KiJ:/iJ'lybólJ
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ANYÁK NAPJA
(május 7.)
Anyák napi

emlékező

A májusi szellózkOdö lágy melegben, amkor a dagadó n1gyekböl
kifúrdúlnek a zsenge lombok, kipattognak a zúmmögést csalogató viAnyám
rágocskák, mindig eszerrbe jut az anyám.
Álomképekben lebeg elmémben, amint szoknyája szélét szorongatva próbáltam lépést tartani vele a kertek illat-áradatában, Ö virágzó
cseresznyefa ágat tört nekem, kezembe adta, és szemeinek tágas pillantásaival itta orcámról a mosolyt.
NéIkiiIa üres ez a po!1a
_ Istenem, mit nem adnék azokért a pillantásokért, hogy újra láthasNem meszez a keze,
sam, hogy érezhessem simogató tekintetének puhaságát. Ö is a korai
s hiányzik a barombk
•
öregség áldozata lett, mint megannyi kabátfoltozó, keresztény, magyar
~ ricsaja
anya. Dolgos kezének száraz kosarában ráncosra aszalódott a homloNéIkiJIe patantok
ka.
s~"'''''''
kis''-bek IesZll&!t
Hideg vízben fürdetem gona
gyiJmölcslák.
dolataimat, hogy frissek legyeAnyám,
mtkUIe koldus
nek, hogy rá eszmélhessek:
\esz az embef, - Istenem, egy foszlány vanem 9róemel:ed,
-Igazan többé
hogy menek~ eI6Ied ..,
gyok belőlük én is. Egy losznem SlliH'etve MeoekUItem ..w.a jn
lány azokból az anyákból, akikMildhalálig.
a Slemetbe kOItOzou halil eIrlI,
nek pillantásaitól pirosodnak
Budaházi István
mely a szomszéd temetöböl
az ághegyi almák. Egy loszmar évek DIa kiifiIIötIűnk sompotygaa,
lány azokból az erösderekú és
NéIIa V8SZ1111 róka képeberi
egyben k?rcsú asszonyokból, akiknek böízú szivük csorog a gyerekekl:l(J eIó,
re, és akiknek a szenvedö alkonyok ajkain énekel a tiszta szomorum~ a poros ill közepén,
nem mozdul!,
ság. Akik keblű khöz ragadt csecseffiÖkkel gázohak a hegyszorosokon
nem Mon el,
át a Kárpát-medencébe, hátukon a bolgár és besenyő marta sebekkel.
Í'lCseledett csak velúnlt ..
Mocsarak és erdők járhatatlan mélyén bújtatták csemetéiket Batu kán
8o!szagu Iéofoak ŰIÖItiII<; aIdtOf agyon.
verszomja elöl. Akik fé~eiket és fiaikat könnyzáporok tuhataga alatt
Néha menyét vol,
egy sírba temették Mohácsnál, és akiknek e drága föld csak sírokat
leIdUla a t)\IkóIa)( c:s6rKfJéI,
termett.
al álharapotl csI1<8nyakaJob6l
~ felg6zOlgOa a vér,
_ Virág kellene, sok-sok virág. Hogy méltón köszönthessük e fefed. . $ a fe!ajzrtt, Iérfiak Dtilóg I)ouék
hetellen ámyékarcúakat, akik még mindig forró kezükben szorongatják
bona! a nytlIl'Ik...
ke zünket láthatatlanul.
09 tudtam,
egYSlIiH' ened oson majd al 'iszakába."
_ Virág azoknak, akik sorban állnak a vigaszért, egy apró ajtónyilá·
és &Il nem \eszek nW kicsi kirMyfid ,
sért vagy köszönésért.
hogy HaWsMány héllejéI
hódolva hozzam eléd,
_ Virág azoknak, kik öleléssel várnak haza, és gondolatainkban olLehetett volna mAsképp is.
vasni tudnak,

l.

Foghallam VOIria a kezed ,
mondhanam YCIna az egyetlen
és lAoIsó i'nát ágyad meletl.

~e!I~~~l9lll,
az elgazosodb k&rtn9k,

a löúraudö szoMkr.ak,
lassan bsz16 rUhti6naIt

Néz6 László

_ Virág azoknak, akiket fölöröhek a történelem nyikOrgó fogaske.re..kei, és nem utolsósorban azoknak, akik a mában rohangálnak az Idő
mértékét leledve a puszta megélés feltételeinek elöteremt~séért, k!"
nyeret tartanak az éhes szájak elé, forró könnyekben fürdetik a nélkulözöket, borogatják lázas betegek homlokait, és zokogva kapamak egy
maréknyi földet az ötödik égtájba távozókra.
Mosl, e langyos, májusi napon engedjÜk ökel fsmél _.: •. , "".'
férközni , most amikor az asszonyi sors az anyákat
a megpróbá1tatások feszes vonalára sodorja, mi, akik
foszlány
vagyunk befölOk, csalogassunk kl 5zernJkböl egy
mosolyt,
kérjUk reájuk lsten áklását. és túzzOk hajukba a
virágát.
Mikolal BertlCS Mihály
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Egyházközségeink

Nagy Ignác utca

Pestszenttőrinc
A pestszentlOrincf Unitárius Egyházközségben
március 26-án volt a tavaszi szezon utolsó gyülekezeti összejövetele_ Bibliát olvasott: Dr. Jakab Jenb lelkész, majd Dr_ Kopátsy Sándor
közgazdász tartott nagy sikerű előadásI:
Merre haladunk és merre haladjunk"
"

eimmel.
A vacsorát Tóthné Erdb Márla és Bányai
Embke vezetésével Ferencz Judit, Hudra Kiára, HegedOs Kata (Eger) és Takács Uszlóné
főzték, a puliszkát Tódor Albert és SzOcs
György készftették.
A torta - Ferencz Judit ajándéka - az árverésen rekord összegért kelt el.
A hangulatos est után a résztvevők "összel
foly tatjuk" kézfogással búcsúztak a lelkésztöl.

Isten
Lelkem tegbeM6bb rénéJól sol1a senlOnek nem beszélek. Illetlen vo ln a k&és
nélkül. IOlakodásnnk és képtelenségnek
venn~k. hiszen emberi l~plékú és létbe
szonlOtt kénynerú kÖmapi5ll.gunkban
ilyen k&isek és kérd6ek nincsenek.
ga. jó emlékezetű Karinthy Frigyesünk lírai parado~onát követve: Nem mondJw'OtI, t/ senki"dJ t/morulonl MI mindtnki"d. Mert gondolkodunk és u6t ejtilnk
sok mindenról. im a lényegJÓl bölcsen
hallgatunk. hin.en emberi beslidben csak
tökéletlenül köullthet6 meg Islen.
Rbdisul wdom magamTÓl. hogy meglehet6sen eretnek h pro f,," vagyok, így
ali,,", csak reménykedhetem Ibban. hogy
botor SUVlim megbotránkowt nem keltenek. amikor magam esöndjft neretném
IOloldani. s tudv. tudom: mlgamról többe, Ú\llok el. mint az Úrtól. Isten nért isten. mert esak Enul. eIlak roga1makkal.
esak emberi le1em~nnyel lehetetlen a teljcsKget kifejewi. En. a líriku s is eIlak a
rEllt, u En hi'cm természetEt tudom jól·
rosnul megjelenCteni. magil IZ Urar nem.
EtIŐI a kudarctól azonban nem eIlcm
k~~ltbe. hiszen k~pesséltem korlitait elismerve azt is tudom, bogy V~&es ~rtelmi
~ ~ulmi 16\yemel kiegéll1.fli Ilelje!!K&
b,wnyosdga. bten l~'e.
Az ~n Uram nCm haragvó. nem is relle_
nete!!. Euk a je1z6k u emberi viswnyu·
Ibt. a retteltési és a szenvedE$1 fejezik ki.
nem lsten SÚIIdék" . Nem u okot. hMem
lZ ok.oUlo!. Hincn ebben a viszonyltisb~n lIszra sdvvcl "UthMom hogy aszi!·

Dr'-
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Atavaszi id6ny utolsó, SZ&fe\etvooclégséggel egybekOtöt1 gyU~ZQfi
esljé! tartoHik április t-jén a Nagy I!lnk utcai templom gyiilekeze\i ler-

-"-

Dr. Munray Simu" fOgondnok k6szönt* után éhblot lanoll Katsal Eszter refOfl'Mlus leIkéSZn6 az ökumeoé uelamében.
Jancsó Adrlann. KOGSUlh-<lijas sZÍlmr.v~zn6 .A ravasz k~4slI',e, össz~lh!sá1 adta 916, melyben Pelöfi, V6rllsmarty, KosllolAnyi,
Aprily és TOIh Árpád versei sz9f8P6llek. A mÜVéSlIlÖ a I~ megszol<.olt
z.sen~ versmond3s;ival Mene el velOnk azon a hideg, téli j,PriIiSi na·
pon a tavasz visszavonhalatlan bekószbntét.
Az esI igazi meglepetése (habár tudtuk) ezutM kövolkezell: oomulat·
kozotl az egyházk6zség kamwakórusa. Nagyon régen virtunk mát rá.,
és végre megszúlelell! KilszÖIlel WIeIi Vadady Attila kánlOlt és a kórus
tagiai! $lép elóadisukérl , arn~ llossZú h6I'IaPOk ~ gyako!lW
e0z6tl meg.
.
A mClsor utAn most is, mint mindig a finom vacsora következett, metyet egyllálkbzs&gúnk fáradhalallan asszonyai kltszlenek e1: Brock Vii·

mosné, Siska Ferentná, Pandúr Gézáné és Nagy S'ndOlné. KO- •
$lónjUk nekil értilnk hozol! fiUadozAsaika! és az egész évi igyekezetet,
hogyezekel a gyülekezeti ablmakal olyan megh_lé és csaltadiassá t9lték számunkra!

derűje

·ÚtTÓ I. az IglulgTÓI és az Sletr61. hiszen
ve\sl!get kllt6, • megboes'tó Úr. I nereIstenrlii lehetetlen közvetlen ismereteket
tettcJjes lsten arca is valódi annak eJlen~
..közölni".
re. bogy va]ószÚ!ű; ezek a jelz6k még
ösncsségllkbcn sem teljesek, csak féligKri51.lUSUnk l'llgyog6 istenhitEnek gyOll _
meddig ;gauk.
ri visszfénye az enybn. s laI'n eIlak abRóla gondolkodni mri paradOl\on.
ban derellg fel bennem a minden ember
meri emberi gondolkodásunk lúl kiellifiának közös vonbl1. hogy tudok Istenr61.
nyes az univcrLumhoz kEpest. Nemhogy a
s reménykedem abban. hogy az univerbelátható, számunkra is érLékelhet6 vilizum kUJönös lén~nek (az embemek) I
gOI sem ismerjlIk tökéletesen. de még önsoni alapvct6en az Úrnak sem közömmagunkat sem. Hovatovibb az ember a
bös. Talán irgalmllS lehet még hozzin k aJ.
partikularit's oltárán áldozza föl saját léÚr, I mely irgalomra igen nagy szüksé.
nyegét: 11; univerzalitishoz kllt6d6 cd·
günk van mind magán-o mind nem~l i •
lyét.
bűneink miau. Pedig milyen megnyugtató
Mondhllnim Es mondom: SOkM fELnek
lenne nem dölyfösen. de magunkban is
az ,,Egy 11; lsten" lúlonu:iJ kemény tényébízva vilrni a mindenkori isteni ftélctet.
töl a lélek eredendö magányosságától.
Ezért lenni. valamiellkEt escJekedni taTennésutes emberi reakció; ekkora terhet
nem viselhet embe r. ergo" vaUisok többl,,", nem reménytelen. Penu ludom. hogy
sége kiiérlcte' \.csz az út egyengeté~re 11;
lök~letlen vagyok, s néha neveuetócn &
Istenhe7~ Igy azt,,", mb dolog a hit 61 mb
szomoTÚan visszlljllra fordul eredményédolog • va/lb. Ebben az értékbeli rorben eredeti jósz,,",dékom is. Islennck
rendben. hisun szerintem nem I vanil;
azonban bizonyira van derűje. tökékt mikEntje. fontos.
lcn~geim megít~lé~ben. különben ig""
Ennek ellenére m~lyen megértem a
neh~z lenne elv iselnie a mindent rodM
SzenlMromságban hlv6kel. !Ezus ugyan
inony6 mag4nyoss'glit. Tudom. Cl. 6jabb
ember vol! _ mintho&y Iny. szlllte -. de a
erelneWg. 6j3bb profán"g. fm ezzel
belőle SU&6n6 $teretet miatt SÚlnomrl O
egytil'
gondolom. hogy nem t61 tpOlea legkedvesebb az (ls$ZeS proféta közö,t.
tes. ~S egyoldalú bizalmam nem m3&1Szere'etére ellik szerctelIel válaszolhatok.
nyos: kisSl! léha lírikusi menullilásomllll.k
Men Kriszlus jóval több voll. mint a min·
nem mond ellent istenhilem. t.ehe~ hogy
den emberben léterlS istcni szikra; biwny
rendld'vll1 hiÚlyosak hinudomÚlyi ismeO fWy. volt. s \alÚl nem ullzlls: a szere- relcim. 4m IstenMz mz6dó fdtétlen bio
rellelje! hit ~e~eken '!hatoló fúosza.
zalmamat senki IIcm veheli el r6lem.
vil~gl1ótornya. Az Ember fia BzonbM Va_
01.1 111 I.8JO I
lam iképpen mindig magáról beszélt. az

Ill.,

A Zsinati Főtanács
dokumentumaiból

Csendes nap a
Fasori Gimnáziumban

számunkban ind~oll rovarunk
keretében ezúttal azt a Zsinaton elhangzolI és jóváhagYOlI r(lvíd Jelentést adjuk
közre, mely a 8udapes~ Unilárius Egyházközség szociális munkáját ismerteti.

A "Budapesti Evangélikus G i m n~.
ziumM·ban (Fasor) 1995. április 7-én

Elöző

Szocf~lIs

Ifvékenység
A Btldapesti Unitárius Egyházközség
Szociális Bizottsága 1992 októberében
alakuH meg. Tevékenysége kél fő tefÜlet" ndó á
re osztható: egyrészt a napr lia . m stész! a hosszú tá\lli feladatak. Az elsö
esetben kiilOnOsen fontos a lelkészekkel

vaJó szoros együttmŰködés. A második
eset pedig nem más, mint az egyház

•

veltc Hankovsz.ky Jácini domonkos

,Mil! HiU Chapel" Iclk~ze, meleC hln_
con kÖ!l7~nl i Or. EntII JA_ erd~lyi p!is~~ÖI, ak'.résZI \lelI~ az idei, l 9905-ös ango
ha,. kÖ7gy~.té$Cn 'pril" hónap fotyamin, I
ammI ill. uJságból tnesUIUnk arról, löbbek
közölt l ....d5 v:imdt (ill) megtitogalja, &
nagY]Jtnteken pridikál majd ill'. unitMiu_
sok gylllekezclének. Ebból u aJk.tt.lomból
Föli~z\etcndó Erd1'l János pOspök. valószrnulcg ta!4Jk0zik majd l.eeds \I'mainak
alpotg.ármeslerévet is. A vws ropolg".
mestere et idő atalt külfllldön tarlÓzkodik.
A Lc.:ds_i Wliláriusok, neves \I~gUk fogadására, április 12-15. kÖZölt k&zülnek
U,?,anit.t ol\l~alUnk amSt is, hogy
IÓs,.Vári Kalahn is vendége tellelen a
~Uleketell1ek. aki egyanyiUc: napi isten_
Itntelelcn \leli réSZI a gy(l]ekeuli köZöss.!gben április hónap folyam,".

szerzetes szintén közös, érdekfeszítő

•

tartonák II húsvét előtti csendesnapot.
A de. 8-161 déli 2 óráig tanott rendezvényen jelen volt KÁnoni J ózsef lelkész-h ilokt:lló is, aki a Gimnázium_
ban tanu ló unitárius diákokat részes'ti

valláserkölcsi nevelésben. Reggel 8
ómtól az iskola összes diákja és tanára - több mint halSzáz kUlönbözO re-

lekezetii diák tanul ill - s7.ámárn Fa·
biny Tamás evangélikus lelkész-hil_
oktató tanait istentiszteletet. EZI ko-

teológiai elöa~sa. ami a fasori evanalapvető kötelessége: egy Szeretetotthon gélikus templomban hangzot! el. Az
létrehozása.
előadás után 3 diákok több mini Uz
esoponra osztatlan hallgathauák az
A munka hatékonysága érdekében etOOdásokat, illetve bcszélhették meg
együttmúkodDnk az állami szervekkel, a hallottakat. Kászoni József letkésztársegyházakkal és kiiJönbOző karitatív hitoktató előadásának elme: ,.A böjt
szervezetekkel. Ezek kOzDI a kélleglonto· unitárius énelmezése" volt. Ezt kövesabb a Magyar Ökumenikus Szere- tótn pontosan déli 12-kor kezdődött
tetszolgálat és a Segftö Jobb Alapítvány.
meg az úrvacsoraosztással egybeköAz elmult kél esztendőben lotyaJnaIQ· töU istentisztelet. amelye t Szirmay
san végeztük az idős hívek látogatását Zoltán evangélikus lelkész tartOtl. Az
otthonukban, kórházban vagy szociális evangélikus egyház szenanása szerint
otthonban. Karácsonykor vagy egyéb un· kiszolgáltatOtt úrvacsorai szent jegyenepi alkalmakkor kis csomagokkal ked- ket mindenki hite és meggyOz6dése
veskedtűnk az egyházközség nevében.
szerint vehette magához, Jézus életére
és emlékére gondolva. Ez volt a csen1992-ben és 1993-ban karácsonyi ru· desnapi rendezvény záróakkordja,
hasegély akciói szervez1!ink a Högyes amit a jól megérdemelt tavaszi szünet
Endre ulcai gyülekezeti termünkben. első pillanatai követtek, és erre a szuNagy sikere volt. Köszönet a munkában neltt mindenki J'ogosult a kemény
résztvevöknek.
munka ulán. tanár és diák egyaránt.
A Magyar Ökumenikus Szere· ' - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _..J
te\szolgáJa.t
anyagi
támogatásával t
50.000,- Ft értékben víllanyszerelési
Kiilf"óldl hírek
anyagokal kOIdtonk Homoródszentmár.
tonba, az épiil6 Dávid Ferenc I~úsági
A Th~ Inquirer március negyedü:i SúKözponthoz. Ugyancsak az ó segítségGk- mában olvassuk, hogy az angUai unitáriukel juttatunk el kél kamion Bramac csere. sok 1995. ~vi közgyúl&~t elókészlt6 tapel Sepsiszenlgy6rgyre az épülő templom nksill~sek egyikét a londoni Ellsex Hallbeledéséhez. Kózbenlárásunkra a Segftó ban (az angliai uniláriusok londoni közJobb Alapitvány több alkalommal is bizto. pontja) larUlnü: 1995. február lI-én.
sílotta a kivizsgálás és a kórházi kezelés Aminl elTÚl a fenI meg.ielllll ajSlig az dsó
III olduJon beszámo!. többek közöl! arr61
költségeil beteg erdélyi testvéreinknek..
':'Iindkét szervezet sokszor seg~ell kGIföldi gy6gyszerek és orvosi müszerek beszerzésében, melyekel szintén Erdélybe
juttallunk el. Számtalan alkalommal szállást és kosztot bizlos~ottunk erdélyi és vi.
déki teslYéreinknek..
.A Szeretetotthon épMsére eddig több
mihi 200.000 Ft gyUlt össze adományok_
ból, ebből alapítványt szeretnénk létre.
hozni, és ehhez mindenki csaHakozhal
Bencze Franciska

is ír. ho&y eun mint meghf\loll,jeten \loh,
~s ennek a munklllalait figyelemmel kfsérhelle Mtkloósi.V'rl Ka lall n IV. ~es leotógiai hallgalÓ. aki egy f~l~i tanulmányi
idól tölt amanchesteri Unitarian Collegeben. M,nd u "Unitárius ~Ief". mind pedig
a .•The ln'luirer" ol\lllllói nevében kr\lá nunk KalÍnkának eredmblyes tanutmMyi
előmenetelt a nép Angliában.

•
A Tlre R~ord. I ueds-i unilMiusok lia·
vonta megjelen6 újdga szerkeszlője. I 50ka!< iltat jdl ismert AUJtin Fitzpamck,

Mik:

A .:Pa.ru:'er Church News" (Tesrv~regy_
hv.kozségl HIrek) utolsó számában, janu.
.ár, olvassuk Le<!n Hoppfr tolltból, aki a
magyarországi unitMiusok jó barátja,
hogy r&:cletesen s7Jmol be a lavaly ÓSZ
folyamAn lett magyarországi és erdélyi lá_
IOgatásair61. hlsában megemtAcezik amSI.
hogy egy-egy fejezet zárul le mind a ma_
gyarországi, mind pedig az erd~lyi uniliriwi egyháZak ~Iclében dr. Ferencz J ÓZSff
illetve dr. Ko~~cs Lajos püspökök halliIá_
val. Uj. 8artó k B"a \liI'gi elnök houz6
és credm~nyes munk'ját Í$ megemlIti. Lcon Hoppcr és feles.!ge október 17-14 között Erdélybe látog8tolt, ahol csem~nyek_
kel gazdagon telt idól löltött. Ebb51 az al.
kalomból személyesen is találkOZOl! minden esperes.seJ, és nagyon sole lelk&n.el
az illelő esperesi kör telk~szei közUl. Két
& fél nap alatt így sikerü l! mintegy 60 tel_
késslel találkoznia és megismerkednie,
akik amSI beszéltek a messzir61 (WashingIOn állam) ~rkezel\ kotJeg'juJaIl,Ie, hogy
milyen egy erdélyi unitárius tclk~ ~Iete.
illetve milyen kihfvisokkal tal4lja mig"
szembe a lello::ész u 1989-es események
mai Románi'j'ban. Ahhol:, hogyeredmé.
nyesebben múködhessenek közre !LZ erdtIyi kolleg!OckaJ. létrellozta.k minden esperesi körben egy feleI6s!, aki lényeg~ben a
k.pesolauart4.s0k~n agymond felel. Igy .
Kolozsvár-Torda egyMzkörben P6Jffy otIlCS sinfalvi lello::ésue. a Maros·Kllktlllői
egyllhkörben Nagy L~:cl6 u.6kefalvi lelk~nre. B nékelykeresztlÍri körben Jakab
o.!nes szenlábrahjmi, a székelyud\larhelyi
a körben 'Kedci Mózesre. a súkelyudvil1helyi l -c •• z. egyhhközs.!& tel.k~ére. illelve a Háromszék körben Máthé SMdor
brassói leU::&z·esperesre esen a v6JantQ.
Ugyancsak ebból az alkalomMI Wo·
gattü: meg a vendé&d: .a. hom.or6dszenl.
márTon i Dávid Ferenc ifJúdgl liba! &
Konferenci. Közponlot, iUerve a !ókodi
Orcgek OulIon". Ajeles vend~g m,ndkél
létesrtményrol etismcroen nyilatkozolt
Útban Iluafelé meglflogattü: a torock~
w::nt&yötgyi tes",~regyhhlözségUke! 's.
ahol istentÍllZleletct WtoU a nevezell tcl·
k~.z.
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Könyvesboltunk
ajánlataiból
gyenneknapra
Vágvölgyi Éva: Az Arnnyvirág
(Szent Jeromos
Bibliatársulat 1992)
200,- Ft
Fáber Kovács Gyula;
Ballag már a vén diák
(Kálvin Kiadó 1993)

190.- Ft

A vonat nem állt meg

(Indiai elbeSZélés)
(Fibi Szociális és Rehabilitációs
SzolgállatÓ BT)
250.- Ft
Mary E. Erickson: Milyen Isten?
(David C. Cooc
Foundation. 1992)
110.- Ft
Mary E. Erickson:
Hat csodálatos nap
(David C. Cooc
Foulldation, 199 1)

120.- Ft

Turmezei Erzsébet:
Ragyogjatok szép csillagok!
(Fibi Evangélikus
Diakonisza Egyesület.
250.- Ft
Budapest 1994)
Bibliai és Múvel6déstörténeti játék
(Bajaros KFT Baja)
155,- Ft
Olvasó és sdnez6 ruzetek Bibliai törlénetekkel
(Fibi Szociális és Rehabilitációs
Szolg:iltató Bn
65.- Ft
Bibliai lbnénetek gyennekeknek
(Kálvin Kind6 1993)
390,- Ft
Heltai Gáspár könyvesbolt
elme:
Budapest V., Alkotmány u. lZ.

PÁLYÁZATI FELHívÁs
A Magyarországi Unitmus Egyház
rdlllvja azon ~reHRigiuH unitlirius lia·
latok ligytlmtt. akii: elhivatottdgot
trezne~ . a IeIk~Sl.i pÜyl ir1lnt. hogy
teológIa, k~p;to!$re tehet jclenlkezni. A
tanutmtnyi idlilc u egyMz ö.ztöndfjal
b egy~b ~g.lhl ai'm fel .
Ér<lekl6dni lehet sumo!lycsen YIgy
lrisban I Püspöki Hivllllnlll.

Cfm: Budapest. v. ktr. Nagy I,nlo::
u. 2-4. (munkanlpokon 9-13 órloi,).

12 UNITÁRIUS ÉLET

Felhívás

Dr. Erd6 János kolozsvári pOspök angliai útja elött Budapesten
töltött pár napot. Virágvasámapon,
április 9-én Pestszentlörincen
szolgált, hétfön egyházunk elnökségével megbeszélést folytatott.

A Magyarországi
Unitárius
Egyház dunafUrcdi nyaralÓja májustól ismét UdUlöket fogad .

CSEREÜDÜlTETÉS

Tel.: 113-2867 (hélköznap reggel 8--10 közön)

Kérjük azon iskoláskorú gyermekek szOleinek jelentkezését,
akik szeretnének részt venni a 8udapesti Unitárius Egyházközség,
valamint a Rotterdam Remonstráns GyOlekezet által közösen
szervezett csereüdültetési programunkban. A gyermekek holland
családoknál tOltenének 2 hetet
ezen a nyáron, mely vendéglálásért jövö nyáron a holland család
gyermekét kell vendégOl látni. (Az
útikötlséget az egyház fedezi.)
Feltételek: életkor: 12-16 év, és
a gyermek tanuljon angolul vagy
németül.
Jelentkezni lehet Tettamantl
8élánál telefonon az esti órákban.

Érdeklődni és jelenlkezni lehet
Aradi Ferenenénél.

Helyreigazitás
Áprilisi számunkban sajnálatos
módon tévesen jelent meg az orgonaépft6, villamosmémök, neve.
Helyesen: Alben Péter. Ezúton is
elnézését kérjük.
Régiséget, hagyatékot, bútort, szönyeget, képeket vá·
sárol:

•

Wagner Sándor
műtárgykereskedö.

Tel.: 06/30-330-330
06/60-333-333

(Tel. : 251-7023)

Konfirmáció
1995. június 4-én. Pünkösd vasárnapján hagyományainknak megfelelően konfUlTlációra kerül sor
Högyes Endre utcai. valamint pestszentlórinci (Havanna lakÓtelep)
templomainkban de. II órai kezdettel. A konfill1lxió gyermekeink
unitárius hilben való meger6södésének kin yilvánítása. amely lillal
egyházunk önálló tagjaivá válnak.
és lslen elólI felelősséget vállalnak
cselekedeteikért. hitükhöz való híj .
ségUkén. E meghatóan bensöséges.
szép ünnepségre szeretettel hfvjuk
és várjuk kedves hfveinket.

Unitárius

műsorok

,,Jó reggeli adj, Istenem!"

Lapzárta minden hönap 6-án
van. A késiibb beérkeutt írá80k·
kal 8;r;erke8úö8égünk csalt a kő
vetke;r;ö hö lapzártáig tud foglalko;r;ni. Kérjük ert a beküldendö
írá80knál figyelembe venni.

Magy~~ Egyhú
Feli'"· kiad6:
Btnell Mirlon pOsp6k
fül8f1\lul6:
Btnell Francilu

SIer'r.esZ\6bizotl$álI :
G'ttty Gibor, Kbtonl J6m1,

Muazbo Ibolya, Hy~rtI Lewntt
Szerkesz11itégi útktV:
Sinclor Gy. WIy!b
SZERKESZTOs~G elME:
v.. Nagy Igntc ulea 2-4. Blld3jl8&1. 1055.

T8I&1onI1ax: 111·2801
T.1;II I MagyaTQtSUQi Unitálius Egyház.
E16flZ8lhtl6:

8QYhili kO~!unkban, llaIkés:;i irodákban.
YIfJI ~ Qekken. Umtálius Eler jeIigMI.

_. EI'i tl6fizslobl dj 600.- A.

E9)''''.Iz4i!! ita 50,- Fl

_u

- unitárius ifjíisági műsorok
S7.ombatonként 8 órai kezdellel
az MTV I.-ben:

K6zirarobl nem &zünk m'll /15 nem kOWnk

V. 13, V. 20" V. 27.. VI. 3.
Május 26.
Kossuth rádió, 13.30

K6mlIt a Catbtrus Klt. aondo+ébM
lSod1p"1 V.. KMmin"imra u. 23.

" Egy az Isten"
unitárius fé lóra

-

~ 1la'oQl111.

tnd.~ :

25 842

T"' . 132-3511)
FelII~l >11,,16: Sdwnidt GIibor
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