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Újévi pásztorlevél
,.Vegyétek (ol magatokra az én igámat, és lanuUátok
meg tölem, hogy én BuUd és alázatOB nl.vü vagyok:
é. nyugalmat talóllok a t i lelkeiteknek.
Mert az én igám gyönyörüséges, és az én terhem kiJnn,ü",
Máté 11,29-30.
Szeretett Testvéreim! Kedves Unitárius HIveim!
Mögöttünk van egy hosszu esztendő, mely a maga örömeivel, de prÓbára tevő eseményeivel is, emlékezetes marad mindannyiunk számára. Tanúi vagyunk népünk őszinte
pr6bálkozásainak, hogya felemelkedés és boldogulás útját
biztosftsa a maga szamára a nagyvilág népeinek közössegében, közelebbről elsősorban az európai népek közössegében. Imádkoztunk és imádkozunk azért, hogy ez sikeres
legyen részünkre.
Anyaszentegyházunkban komolyan és egyértelmúen
igyekeztünk az Evangélium szellemének .!!zolgálatát vállalni, abban a meggyőzödésben, hogy az Ur Jézus példája
nyomán a szelIdség és az alázatos sziv erényei alkalmassá lesznek jó igyekezetünk arányában arra, hogy valóban
testvéri köz6sséget épitsünk on, ahol jelen vagyunk drága
magyar hazánkban.
Az elmúli esztendőben is törekedtünk arra, hogy belekapcsolódjunk a nagyvilág unitáriusainak mozgalmas életébe. Fontosnak tartottuk, hogy a magyar unitarizmus jó hlrélgazdag ilsuk és a figyelem előterébe állítsuk. Ez kötelességünk is egyúttal, mivel az Erdélyi Unitárius Egyházzal
együn, minI egytestvérek, nagy lelki-szellemi ajándékot adtunk magyar népünknek, de az egész emberiségnek is
egyúttal, amikor 1568-ban a Tordai Országgyűlés a hit és
lelkiis~ereti szabadság törvényét mindenki számára gazdag ajándékként átnyújtotta és évszázadokon át fenntartotta, hogy a jelen emberisége számára is lelki megnyugvást
és bensőséges békét jelentsen.

. K~r1ek Titeket, kedves Unitárius Testvéreim, egyházi és
VllálJl vezet6k~ 1~lkész~k, gondnokok, presbiterek s agyOlekezetek ~agJal, - k~rlek meke\, hogy imádkozzatok és
munkálk~Jatok. ~ Ur Jézus inteImét megszivleljétek: Az
élet temeit magabiztosan hordozzátok és vállaljátok szellden és alázatos szivvel, hogy nyugalom lakozhassék bensötOkben. Az a küldetés, melyet az Úr Jézus hordozott az
egész emberiség javára, lsten akaratáb61, mindannyiunk
számára örök példa, melynek megval6sftásában részesek
ke!', hogy legyCmk. Imádkozzunk és dolgozzunk, liszta
s~lVvel és becsületes szándékkal, s akkor nyugalom költöZik bensőnkbe, melynek nyomán erőt, önbizalmat és küldetéstudatot nyerünk.
HMak titeket, kedves Unitárius Testvéreim. hogy 1996ban méltó módon unnepeljük meg honfoglaló népünk
(1100) ezerszáz éves nagy ünnepét. A miliecentenáris un-

nepségeknek legyunk részesei. Szorgalmas munkánkkal

és imádkozó lelkUtettel szolgáljuk népünkel. hogya felemelkedés útjára tudjunk lépni, s ott meg tudjunk maradni!
Lelkész Testvéreim! Gyíllekezeteinkben mutassatok jó
példát e nevezetes évforduló minden napján. Tegyélek lelki-szellemi munkátokkal emlékezetessé ezt a nevezetes
évfordulóI.
Az lsten iránti hálaérzet!!! gazdagítsátok, keltselek fel hi-

veink lelkében, hogy az O kifogyhatatlan áldasa nekünk
ajándékozta ssék ebben az évben kOIönösképpen,
Tekintsük l ontosnak mi, unitáriusok a más lelekezetekkel
való együttmunkálkodást 1996-ban is. Minden alkalmat ragadjunk meg annak bizonyságául, hogy mindannyian egy
Atyának vagyunk a gyermekei, s az Ur Jézus példaadó
életét igyekezünk magunkban személy szerint, és gyiilekezeteinkben hasonlóképen valóra váltani.
Adjon a jó lsten, kedves Unitárius Testvéreim, boldog új
eslendőt - szivem melegévet és szeretetével azt kfvánom
mindannyiunk számára!
Ámen
Bencze Márton
unitárius püspök
Budapest, 1996. január j-én

•

•

PÁLYÁZATI FELHIVAS
A Magyaror.>zági Unitárius Egyház el/Skészületeket
tesz az 1996·os Millecentenárium méltó megünneplésérc, amelynek keretén belül ünnepi könyvek és kiadványok mcgjelentctését is tervczzük. A téma feldolgozása kötctlen, és a következő gondolatkör lehet az
irányadó: Hogya/I és miért PO/It a Kárpát-medenclbe/l
alakult ki az IlIIitarhmus ol. //00 ives törti nelmünket

formál6 eajk kövelku.tiben. és mitn)'ujlOlI a mog)'orságnak és a világ/ulk.
A pályázIItokat - melyek közül :J.le~obbak kia~ásr~
kerülnek _ 1996. m;.'\rcills végéig "Mllleeenlcnánllnl
jeligére II szerkesztőség eímére kérjük beküldeni.
(Kéziratokat nem ór..:ünk meg és nem kUldünk
vissza.)

'l3o[áog 'Új 'Esztenáőt K;jvánunl( o[vasóinl(nal( !

Erdélyi pásztorlevél
.,
Szerele!! hfveim. kedves atyám filal.
Nehéz. megpróbáló esztend ői hagytunk magunk
mögött. Sokat éltünk át. nagy erófeszftéssel é~ sok
áldozattal tudtunk megmaradni és eló.reh,aladm. De
hirdettük a jézusi evangéliumo!, az umtári~s kereszténység hitigazságail a bölcsőtől a koporsóIg, s szolgáltuk Isteni és az embert. Megtanul,lUnk . kérdé~k
eJé kerülni s azokra bátran válaszolm. feh smernl a
tennivalókat és azokal cselekedni, dönteni új helyzetekben , és dolgozni ajövendóért.
Jézus időszerű felhívással szólok hozzátok: ,,Ne
aggodalmaskodjatok tehát, és ne m.ondj átok: Mit
együnk? vagy: Mil igyunk? vagy: Mivel ru,házkodjunk? Mert mindezeket a pogányok kérde~lk . Mert
jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mmdezekre
szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek
országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak
néktek" (Mt 6,31 - 33).
Jézus fe lhívása mély igazságot fejez ki. Az aggódás, a félem annak a jele, hogy nem hiszünk Istenben, és nem bízunk embertársainkban. Nem vesszük
tudomásul , hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem a bátorság. a remény, a szeretet lelkét.
Ne aggódjatok, bízzátok Istenre magatokat, mert Ó
minden e mberre gondot visel.
A gondviselés lsten szeretetének és akaratának
megnyilvánulása, mely úgy mutatja be Istent, mint
Atyát, aki őrködik teremtménye i fö lölt, és szükségeikról gondoskodik . Jézus tettekre szólít úgy. hogy Istenországára irányítja a figyelmünket: "keressétek
először Istennek országát. és az ő igazságát".
Amikor a jövőt faggatjuk. Istenre figyelünk, aki a
jövendő Ura és mindnyájunk Atyja; O azt akarja.
hogy minden ember a maga he lyén munkatársa le-

gyen a gondviselésben. Isten munkatársának lenni
pedig annyit jelent, mint hinni és szeretni, sohasem
gyűlö l ködni, "Mert arra született az ember, hogy szeressen és szeressék" (Szilágyi D .). Vallásunk célja is
erre mutat: kialakítani magunkból lsten munkatársát.
Jézus felhívása erőt adó és tettekre sarkalló biztatás. mely nem gúzsba köt. hanem felszabadít, nem
gyöngít, de bátorságot ad, nem tétlenségre kárhoztat,
hanem építő cselekedetekre hív, Kövessük ezt a felhívást a mai feladatok felismerésével, és Istenre hagyva
magunkat forduljunk a jövő fel é !
Nagy feladatok várnak reánk az új esztendőben.
M i "szabad emberhez és szabad néphez méltó életel
kívánunk élni, mert ehhez lsten adta jogunk van".
Azért küzdenünk kell az a l apvető emberi jogainkért,
az anyanyelvünkért, a felekezeti oktatás helyreállítá·
sáén. az elven egy házi javak visszaadásáért, az épül ő
templomaink befejezéséért; dolgoznunk. kell egy
igazságosabb és emberibb társadalomért, egyházu nk
és népünk j61étéén és boldogságáért.
Hegyeket mozgató hitre, újabb eTÓfeszítésekre és
á ldozatokra lesz szükségünk, hogy terveinket és e lképzeléseinket megval6síthassuk. Szolgáljuk hű sége
sen egyházunkat és népünket azzal a tudattal , hogy
lsten gondot visel re;ínk, s ha 6 velünk van, kicsoda
lehet e llenünk?!
Egyházunk híveinek. lelkész és gondnok atyámfiainak, minden jóakaratú embemek IstentóI áldott, boldog új esztendőt kívánok!
Koloz.';vár, 1996. január I.
Atyafiságos szeretettel

o . dr. Erdő János
püspök

Karácsonyi fohász
Mi Atyánk , ki vagy a mennyekben,
rétekben, völgyekben, hegyekben,
fakadó s áradó vizekben,
dobogó emberi szívekben ,
a léted megszentelt nevében,
hatalmas irgalmas kezében,
országod jövendő házában ,
erődnek teremtő lázában,
békében, sóban és kenyérben,
a múló időben , a térben,
vétkünket elnéző kedvedben,
igédet követő emberben,
2 UNITÁRIUS élET

elbukó kísértő á rmá nyban ,
gonosztól szabadult árvákban,
legyen hát mind Tiéd a bőség,
az Ország, Hatalom, Dicsöség,
lobogjon szívünkben, vérünkben,
az egész ese ndő létünkben,
váljanak könnyeink örömmé,
maradj és légy velünk, örökké,
á ro e n ...
Or. MÓdy Jenő professzor
Marosvásárhely. 1995. december 24.

Mi az unitarizmus?
Részletek Varga Béla írásaiból
R.W. Emerson. II 19. SZá7..ad egyik Icgkimagasl6bb unitárius gondoJkodója egy helyt az! mondja. hogy ti történelmi kereszténység egyik hibája az. hogy nngy súlyt helyez
II személyekre. fl pozilívrc és II rilmusra. dc kevesebbet II

szellemre. A forma vallásának ideje elmúlt, s Ul. üdvösség
lelkünk helyes irányban való áullnkitás:iban ke resendő.
Az unitárius vallás II keresztény tanításnak tisztán szellemi
felfogásában gyökerezik. Jézus programjának szellemi tCf-

jeszlését hirdeti, amely ebben II kél mondásban jut tömör
kifejezésre: "Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei
AlyálOk töké letcs" és .Az lsten lélek. és akik őt imádják.
szükség, hogy lélekben és iga7.ságban imádják". Ebben II
szellemi felfogásban kifejezésre jut :lZ. hogya kereszténység nem pUS7.tán v:lllás, mint a többi. min t nkármelyik.
hanem egészen új érté kelési módol magában fogl:lló vallás. amelyben az isteni szellem minőségének egyedül és
mindenek feleli álló érté kessége jut kifejezésre, s enne k
értékességéhez kell mérni mindent. ami t egyáltalán értékesnek tartunk a világban. A keresztény t:lnítás n legmagasabb értéket fedezte fel, s az embert arra akarja rávezetni.
hogy tegye magáévá az értékelésnek azt a módját, amely
minden gondolatot. minden tettel és cselekedetet ehhez a
legfőbb mértékhez viszonyít. Ez az egyetlen és legfőbb
feladat; a1.ert kell először Isten országát keresni.
Az Isten lélek; :lZ emberben szintén a lélek az. amelyhez Isten szól. Ám az Isten lelke s~.en[. 6 Szentl élek. Dávid Ferenc De Falsa ct vera cogni[ione stb. c. művében
mondja: hogy il sze ntlélek annyi. mint Istennek ereje és
hatalma, azaz maga a hatalmas, szent lsten (Spiritu sanctus nihil aliud est. quam ipsem et Deus potens et sanctus).
A szeml élek a reánk ható, élö lsten. mondja W. HenTI:lnn.
a 20. szM.ad egyi k legkiválóbb teológusa. Az ember is lélek, tk: nemcsak lélek. hanem egyéb is. tes!. anyag. és épp
a7.ért nem szent. A lélek az, ami az embert Istenhez közelebb vihe ti; ami benne nem lélek, az távolítja öt IstentóI.
M. ember Istenhez való kapcsolatát csak úgy szilárdíthatia
meg, h~ úrrá lesz benne a szellem az anyag fölön, s ha ez
~ megusztult lélek a szentségtelenségét levetkőzve. maga
IS t~rekszik a szeIHségre. A közös alapon. a sl.cllemiség
alapján a szentlélek megUllálja útját al. emberi lélekhez.
Ezt mondjuk a szen tl éle k munkájának, ami a keresztény
vallás?sságnak az alapja. Az ember találkozhatik Istennel,
ha felismeri magában a lehetőséget erre a találkozásra, ez
azonban sohasem lehel olyan, amely az lsten és az ember
egybeolv~ását ered~ényezhetné. Az lsten a maga transzeendens.mlvoltában IS megtalálja útját az emberi lélekhez.
s akkor immanenssé lesz az em berben. Ebbe az immaneneláha azonban, mint fönnebb is lánuk. Isten ne m zárható
~ ~?ha. Az embe r útja Istenhez sokkal szíikebb korlátok
kozon mozog, mint Istené az emberhez, és sz:1mtalan akadályba (i1közik. Az unitárius Vi.\llás szerint a misztikus
l~:gl:ltások~ak és egybeolvadásn<lk nincs jelemösége. A
tiszta ~ll1laTlZl11us sohasem került bele 3Z immanenciának,
a ~~.U~Jcktív vallásosságnak abba 3Z egyoldalúságáb<l, <lmil
ml~zu.kának neveznek ..Ez távol ról sem jelenti azt. hogy az
un lláTlus vallásblln ne JUlna hely al. egyéni vallásos ér.lésnek és Istenben való elmélyedésnek. Hiszen e nél kUl val.
lás nem lehetséges. Kiválóbb példáját ennek a belső elmé.
Iyt'dó vallásosságnak alig lehetne találni. mini Clmnning.

Amikor a7.C~nban a keresztény vallást a slellemiség vallásának mondjuk. ez nem csak az isteni és az emberi slelIcm egymásho/. való viszonyára vonatkozik. hanem a keresztény lanÍlás ~gész~nek a szellemiség s1.cmpontjából
val6 értékelését.Jelen lL. Jelenti azt. hogy a vallás világa
e.?y mag~abb Világ. amelynek megvannak a maga sajátos
torv.ényel. Az lsten országa, az istenfiúság eszménye mind
lelki feltételekhez vannak kötve, s az emberi szellem axi? Iógi.ai beálHtollságára utalnak. A kijelentés megénése. az
istem kegyelem elnyerése, a bűnök megbocsátása. a megváltás. az üdvözil1és mind lelki feltételektOl függ. Aki ennek a szellemi világnak tagja akar lenni. annak n.akítania
kell. éspedig radikálisan. avval a világgal, amelyben eddig
élt. Hatá rozott és meg nem ingatható döntéssel kell elfogadnia magára nézve mindazokat a feltételeket, amelyekhez kötve van, hogy v31aki lsten országá nak munkatárS<l
lehessen. Semmiféle külsö csele kedet, mech3nikus imádkozás, formalitás, sem <i ldozat, scm sZ3kramentum nem
segíthet hoz1.:1 ehhez. csak a lélek megjavulása. Avallá·
sosság külsőségei nem érnek semmit, :lZ 31kudozás és fogadk07.ás, hogy valaki milyen feltételek mellett hajlandó
magát alávetni lsten akaratának. teljesen fólösleges. Itt
csak feltétlen meghajlás és odaadás van. csak egész munka. Semminek értéke nincs, csak il lélek. a szellemi Javak
jönnek számításba. Ak i hasznot, boldogságat s más e lő·
nyöke t Váf attól. hogy !stenttiszteli, az öté\'es úton halad.
Az Istenhez Ichet segítségért folyamod ni, de csak feltétlen
hiuel, amely mindeJl ese tben elólle való meghajlásra indít.
Mindez azt jelenti, hogy il keresztény vallás a szellemiség
vallása, a lélek belső értékeinek a fel !ár6ja. Új értékelése a
szelleminek, a maradandónak. az örökkévalónak. a láthatatlannak. a földi szempontok szerin! val6 hasznosság tekintetében semmisnek. A lelki feltételek , amelyek az új ér·
tékelés megvalósulásához szükségesek. olyan súlyosak,
mint akár a Golgota keresztje. Ezért van áthidalhatatlan ur
az emberi törekvések gyarlósága és az isteni kijelentés által kijelölt feladatok elérése között, Jézus az áthidalhatat!annak láts1.6 urt betöItÖ\le. életét is felál dozta érte. Feláldozta azért, hogy megmutassa: semmi sem sok az lsten
abratilnak s7.0lgálllttiért. Feláldozta miérettünk is :l7.ért.
hogy példtit és erőt adjon nekünk, hogy miképp kell cselekednünk. Jézus taníttisa és élcte a szellemi értékek mindenekfólött \'alóstigának félre nem érthető bizonyságtétele. s
ennyiben uj világot jelent máig is, amely halánalan fejlő
dés küszöbén áll, s ural mának ereje az emberiSég Jövendójének egyetlen reménysége.
Az uni tári us valt:is a megalkuvás nélkü li lelki kereszténységneka hirdetője és letétemé nyese óhajt lenni. Az
emberi lélek isteni célok szerint való formálásl'ira és vezetésére válla lkOZOl!. s erősítés i és támogat:lst nyújt kövelői
nek. hogy ki -ki II maga erejéhez és tehetségéhez mü(en
törekedhessék üdvösségének munkálására. Ebben a numkájában mindig kizárólag csak lelki fegyverekkel kÜl.dbll.
példát adva il val1:isos türelmességre és cJfogul8llanságra.
Szenvedésekkel és küwelmekkel teli múltja után magas/o
tos történelmi hivatásának tudatában kiváll dolgo,(ni 10vábbra is lsten ofst.:1g:lnak megvalósil1iSáéJ1 .
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Unitarizmus és humanizmus
2. A

v égső

A2 élővilág és benne az ember soha nem leh~ten halhatatlan. A gondolkodó ember fedezte le! az éle! v~gességé_t ,
és kezdta keresni ennek oká~ és _e lkerulh~tőseg~nek ~eme
nyét. A teremt ésben és a fejlödesben lells~e~ Iste~l .a ka
rat, Istennek, a Teremtő Szellemnek lény~get J~lento Ig~z
ság és szeretet hitében az ember nem tekintheti lsten bunlelesének a halált. Az élővilágban .a halál tudata csak ~z
ember sajátja. amibe belenyugodni az ~yes e~~r ~za 
mára érthetöen nem könnyú, és ismereteinek bovulésevel
együn gyengül az a reménysége is, amelyet a ~agyomá
nyos keresztény vallások kilátásba helyeztek. ~al apostol
szerint a feltámadásba vetett ~It nélkül hlá~avalo az apo~
talok igehirdetése, és hiábavalo (a kereszteny) emberek hite is. Karunk gondolkodÓ err:'berét _mégis ebbe~ a tekintet:
bon fogják el leginkább kétsegek. es ezzel e~utt az utoiso
Ilelellei és a halálon túli élenel kapcsolatban IS.
A két létezési sik gondolatának (a tapasztalati és a
transzcendenlális fétezésnek) elfogadása nelkül, vagy a
kellótsik összezavarásával, ezekre az emberi sorskérdésekre aligha remélhető megnyug t~tó válas~.
tr~,nszcen
dens létezési el nem ismerők szennt a halai vegzo pecsétet tesz az egyedi életre, amelynek semmiféle folytatása
nmcs. A transzcendens letsíkot a lapasztalatival összeolvasztó hit pedig az embemek valóságos (hagyományos kifejezéssel .Iesti") feltámadását. helyesebben fel1ámasztásál vallja és hirdeti. A kora keresztény görög egyházatyák
a tesllöl külön is létező, örökéletű emben lélek tanllásával
Vitték arra az utra a halál utáni élet hitét amelyen lényegében ma IS aJapuL Pál apostol a test alatt nem a lélektől elhagyott testet értette. hanem a személyiséget magát. és a
feltamadt test et maga is szellemi testnek nevezte. A feltámadt embert lsten az ő országában való egyéni továbbélésre támasztja tehát lel az általános keresztény hitelvek
szerint
A kész emberi testbe a szülelés után beköltöző lólek az
emberi gondolkodással nem egyeztelhető össze. Az egyes
ember élete a logamzással ves zi kezde tél úgy, hogya külsőt Ielentő test és a bensőt jelentő lélek egyült fejlődik a
szuIeleSIg. A szuletó ember egész sor jó és rossz hajlamOi
hoz már eredendően magával. Születés után a társadalom
ja család, az Iskola, az egyház, a társaság. a kultúra, stb.)
nagyon sok tcnyezavel formálja tovább az ember személyiséget. Ezekben a társadalmi hatásokban az előző generációk láncolatának egész szellemi-lelki belolyása is érvényesül. Végeredmenyben a személyiséget meghatározó
lólek Jelene egyéni és kollektiv múltat egyaránt magában
rej l. és kezdete magával az ember megjelenésével esik
egybe. Az emberi lélek a transzcendens létsíkon értelmezhető_ es a halál utáni továbbélése ugyanúgy gondolható el.
ahogyan a születés előItI létezése.
Mal ismereteink inkább a Pál szerinti elgondoláshoz állnak közelebb. vagyis hogy az emberi személyiséget az elválaszthatatlan test és lélek együtt Jelenlik. Az ember sZű
letésével egyedileg IS belép abba az életfolyamatba, amely
a kezdettőt a betelJesülésig, az allától az ómegáig terjed.
EzI a folyamatol az egymást vál tó generációk hordozzák,
és aki már egyszer részese voll az embenség így értelmezett ~örökéletónek", az továbbville az elötte lélező preegzIsztens éielfolyamalot, és a további folytatásban meg nem
szuntethetö posztegzlsztens lélezésnek IS részese marad.
Az egyszeri egyedi emberi élet soha nem válhatik meg
nom torténUé, és folytatódik az emberiség egész eljövendő
pályájában

p:

Je:us feltamadása. amely egyik pillére a kereszténység
hItVIlagának, ugyancsak nem értelmezheto úgy, mintha ez-
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dolgok

zel a bios-ba. az észlelhető. tapasztalható életbe tért volna
vissza. hiszen 011 nincs halhatatlanság senki számára. Ebből az éle tből halálával Jézus is véglegesen eltávozott, és
továbbélése a transzcendenCia létsíkján. az Isteni létezés
síkján értelmezhető, méghozzá minden őt követ ő ember, a
ké tezer éves keresztény világban mindenkor éléi hívek hl·
tében. A János szerin ti evangéliumban maga Jézus szót
igy tanitványhaihoz: "Még egy kis Idő és a világ többé nem
lát engem. de ti megláttok, mert én élek... én az Atyában
vagyok, ti énbennem és én pedig tibennetek" (Jn t4, t920). Istent mi is transzcendensen és immanensen (a ml
ön-transzcendens bensö Világunkban) tudjuk csak felfogni ,
és minden más megtapasztalásáról le kell mondanunk.
Krisztust ugyancsak hasonló értelmezésben láthatjuk ilietve hihetjük lsten mellett állni, és ő t is csak a hitben tudtuk
élőkén! megragadni.
Az utolsó itélet várakozása Jézus korában és az első keresz tény közösségek életében igen komoly szerepet Játszott, és bekövetkezését saját generációjuk idejére időzi
tellék. Nem kétséges, hogy itt a világról való téves ismereteknek (a ciklikusan születő és elhaló, majd újból szüle t ő
világnak) a vallásos hitb e való beépítése hozta magával a
várakozások hiábavalóságát, kudarcát. A Világ végének
várás a korunk emberének tudatában aligha érzékelhető,
és életvitelében nincs befolyása. A kozmosz létezésének
óriási távlatai keretében az eszkatológia problémája érthetően teljesen elhalványul. A halál utáni Iléletben való hil
erejét határozottan kétségessé leszi a mennyország. a pokol, a tisztítóhely képze tének Irrealitása. Az ember halala
után már sem újabb erényes, sem újabb bünös lépéseket
nem lehet. Csak az életében betöltött hely. az életében
gyakorolt isten- és emberszeretet alapján dől el, a halállal
egyült végérvényesen, megválloztathatatl anul, hogy segftelte-e vagy gátolta az emberiség .tökélelesedésének" folyamatát, bárha ennek csak egészen parányi szereplaje
voll is. Az Iléletet minden egyedi élei végén az immanens
lsten hozza meg az ember számára. A kereszlény ember
benső itéletét a krisz tusi úr. a szeretet két fő parancsa teljesRésének ...agy elhanyagolásának mértéke határozhatja
meg.
A hívő keresztény isten- és emberszeretetél nem a túlvi lági életben elnyerhelő julalom reménye vagy a bünte t éstőt
való félelem indllhatja, hanem az a benső fel ismerés, hogy
ez felel meg az emberi létezés értelmének, céljának és
méltóságának.
A szerete! folyamatos átélése teheti az embert a mindenkori társadalomban a jelenlévő lsten-országa részesévé, és egyben az eljövendŐ lsten-országa épl,öjévé. A szeretet átélése es gyakorlása nélkül pedig az ember a jeleme
és a jövöre nezve egyaránt megfosztja magát az emben
létezes igaz é rt é kétő!. Ez az utóbbi - tehát a szere·
totnélküliség - teheti pOkollá az emberi életet, nem az 11élot
utáni élelben. hanem itt a t6ldön. Annak a felisme rése,
hogy maga az élő ember, maga az emberi társadalom adhat kereteI lsten uralma megvalósulásának, rendkívüli
egyéni és kollektfv felelösséget helyez mindenkire, mindenkor és mindenhol. Ebben a vonatk ozásban a Jézusi lanRások és életpélda nem csupán a kereszlény egyhazak
híveinek adhatnak iránymutatás!. de a legkQI6nbözőbb kultúrák vallás ai nak is, mert ezek egyszeruen az emberiség
egész gondolkodásában meghatározó (kozmikus) értékuok.
(foly/aljuk)

Dr_Sztankóczy Zoltán

Egy unitárius köszönés
"Áldjuk m:

tg)'

iga::; Is/el/I! - Áldjuk mi/U/örr;kki!"

És ami a szóban forgó új kószönés fogadását111ell a kő

szön tölle k részéről, S7.cmélycs tapaszta latom. élményem,
hogy 11Iindcnki illedelemmel fogadta. Kolo7.Sváron. emEz! nz unitárius köszönésI több miln sz:iz unin'l.rius tanu léks/.cm. v;lla kik még meg is dicsértek. Zavaró körülmény
lónak és ifjlínak lan ítoua meg Dili/ény AlU/nb hSZ1ClcICS.
anny i voh, mivel nem mind enki ismerte. ismerhellc a heaki 194 1 és 1945 közölt Korondon és n hoa.á tart~z~ h 7~
lyes vá laszt, a fogadó köszönéSI más sl.w akkal fejezték
gyi fa lvakban. Fen yó kú ton és p:ílpnlakán segédlelkészl ,,~
ki. ille tvc keverték a kato likussal...
hil oklalói szolgálmot IcljcsílCIl.
1945-ben Dimény tisztelctcs. a "kicsi papun k" e ltávoÉn akkor. amikor érkezell II lisl,1clclCS úr. már nagyo?b
zo tt tÖlünk. Koro ndról. Vargyasr:l ment, szülófalujába.
tanuló VO llaffi. az elemi iskola VII. o~/ I:\lyos tMul ój3,
aho l nyuga lomba vonuh an most is él. Elment a pásztor.
konfirmandus. 161 emiékszcIlI. az új ti szteletes :Illal kezdeNagy meglcpctésü nkrc. sajnálatunkr:l az oly szépen el kezményezett (kezdett) új köszönés foglldtatás:lra. Eg)'h ~z.
dett unitárius köszönés lassan megszunt hangzanI. Tanács·
k özségű nk be n a fel nőttek . a szülők beszélték, hclyeschck.
talanok lettü nk. nem értett ük. mi is törté nt . mlén nem
sót még mi is, hil vallásunkm akk or már többé· kevésbé
folytatják mások. amit "kiesi papunk" elkezdett. Okát ta mcgüló fc ls60szl:\lyosok.
lálgatva. a köszö nés clmarudását töbH (it igen - ez vO ll a közhangulJben 31. cgyházra kcdvezőtl e n történellunk. közvélemé nyünk -. ha a más femi fordu l:Ilt:l1 magyarázták . és napIrendre té rtek fölöllc. De nem mindenIckezetUeknck. mim Korondo n. a
I
,
ki. Vo lIUnk hatan Dim ény ti sztcletes
többségbcn éll3 ró mai katolikuso kn n.k
,
uni tári us tanítv ányai közül, akiket an megvan a mag ~k köszönésü.k. a DI - ?
csértessék az Ur Jézus Knsztus! nak idején egy há zi ösztöndi.üal gi m,'
mnit mi is tisztcle tben tartottun k - aknáúumba és szakis ko lába segített
kor nekünk. unitáriusoknak is meglevoll. Mi hat:ln. mint a lcghúségesebb
,,
tanítványok cvtizede k múltán is. valahet a mi énk, a magunké,
,,
hányszor találkoztu nk. pal r6nus unktól
.. Ki csi pJpunk" - mcrt így neveztanult. szép emlékú szavakkal köszöntü k az újonnan jött Dimény ti szteletcst
!Öttük egymást a töle kapott unitárius
GYI/lai ÁrJXÍd idősebb tiszteletes úrml
érzülc tbol és az irán ta való há lából is.
szcmben. úgy kezdte. hogy minden
Ami Korond és a hegyi fal vai laoS7Jályhnn, ame lyben tnnítOIl. az illető osztál y S7,ínvonnl án megmag ya rázk oss~gát illeti. ők sc fel ejtenék el il
tn nz új köszö nés lényegét. Én
szóban forgó ..szép köszönésI'". A köl.
I '
szönés nek csak <l gyakorlása szU nt
1941142-ben GYI/lai Árpád "keze
mcg :I pásztora nél kül . maga a köszönIaU" konfirmá ltam. s így jól megérteUe m az akkor ke zdett köszönés uninés még elevenen él a le lkekben. Korond közscgben és (I két falujaban. Fctáriusj cllegét, m iért hangsúlyozzuk nz
nyőkúton
Pálpatakán DiméJIY lis/"egy igaz lsten" szavakat. Aztán a
E rd é ly i templom
"kicsi papunk" vezetésb'cl elkezdtük
(TOrök uuente) telc tes egykori nyolc-tizennégy 6 'es
nz Áldjuk a ... egy igaz Istent! köszöuni tárius t:lnítványai, nm a hatvanas
nést. TCIH.c1l J dolog, az akció, öröméveikben járó e m berek és még idősebbek is noSZ!al g~ás
meltanuhuk. sőt büszkék voltunk. hogy Korondon, szülöszeretettel. uni tárius öntudattal. bÜs7.keségg~1 ~mleg~llk,
falunkban mi. az azokban az években tanu ló k kezdhettük
idézgetik az Áldjuk az cgy i~az Istel~t ! - AIdjuk I.l\ln~
el az unitári us köszönést, ahogy mi, iskoláso k magunk köiirö kké! "szép köszönés!"'. MlIldan." y~szor me.l.cg ~.l.erc ·t
ZÖtt ncvcztUk. Az Áldjuk az egy ig;\z Istent ! új köszönés t
tettel emlitik az ő kc t arra tanító "kICSI papunk . . DI/Hhr)
az első időszakban csak :l . .kicsi·· tisztclctcs úrnak köszöntiszteletes nevét. Tehát (I ma gvctés mégse voh l]Hiba. .
tük n hillan6rákon. a templomban. a Dávid Ferenc EgyletÚgy gondoljuk . úgy érezzü k. hogy l?iJ.HfIlY A.IU/rás \lSZben és al. utcán is találkozva. M iut án jól hcgyakoroltuk.
telctes úr azon unitárius kereszténYI 19yckezete. hogy
kC7.dlljnk el másokat is köszönteni: a szülőket. keresztszüegyik, az elso s.l.olgálati hel yé n Ko~nd . kö~~g~n é.s ~
lőket. rokonokat. cgyházi ve7.ctŐkcl... Ahogy emlé kszem.
gy i falvaiban hI telvün ket k ifcjcző umtánus koszönésI. koclsősorban ull ltárius körökbe n. környczetben. al kalmakkor
s.l.ömési fonnát ke7.deményezett és éveken á~ gyakoroltatOll tanít ványaiva l un itárius hil\'all ásukat erőslt~ndő~ olyll n
..haSlJIáltuk" c köszöntést. de nem volt megtill\':l. hogy
egycdül.1l1ó cselekedet. cset hitSlOlg:.ilalUnk torté"cté~:.
más vallásúakat is köszöntsünk "unitáriusan". Én példáu l
alll el re nem érdek tel en. egy kicsit kötelesség IS emlé~cz
odáig me nt em. hogy unitáriusságolllJt fi togtat andó. nlUtanün/éS emlékeztctnünk ... Az emlékezésl ~or:1nlsel~l lI,:ér~
tand6, még a katolikus espcres urat is köszöntóllem így.
tesszük _ és el. t Dhm!n)" András tiszt eletes IS h;lI1gsu~Yáo~m
Meg kell jegyeznem, miután 1943/44· bcn. ~zi ntén Dill/élly
'lr _ hogy :17. em lékezésü nk tárgyá t képez6 unIt kn ,,'
tiszteletes segítségéve!. egyházi ösztö nd íjjal a kolo/oSvári
k,'''~"~ ~J'" ,.
•
..
.. , ,'Uk ráerősz:I 'O""
.
""
"
f"'rndnkut
h;'\rklre
IS
rábesz
J ' '
Umlárius Kollégium gimnázi um ába kerültelll . kl'zdetbcn.
koszon ~ I ..,
. I ' lI ás kl-- u1' Ali
juk. Ilyes mi elle nt élCS lenneuni tárl us ll tva
un .: . k
míg IIIcg nem ludtam. hogy Ol t nem h:lsználják a mi koviszon t ~.l.c rc lnók . hogy az idézctt és elmondon e~ct un
rondi unitánus kÖS7.Önésii nket. gy:mútl:mul. inkognitóban
al-- ár unitáriUS tcológiai tanáro kal (Dimém' tiszteletcs volt
nyomán gondol koaunk II kérdésen.
Tól h MarI on
lanár.ut I~) I~ I--öszonthct!em al. Áldj uk a; egy Ig3~. Istcnt!
ny. tanar

TöI",

is
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐl """
Kolozsvári Dimén Pál (1655-1726)
Ma o 340 évvel eze~ö~ született és 270 évvel ezelőtt
elhalá lowtt Kolozsván Olmén Pál ra emlékezünk.
Dimén Pál Lá.szlóffy Aladár megfogalmazá.sá,?an ,.a
kor egyik legérdekesebb, legdinamikusabb figurája". Az
él té 1_ halá la után III évvel ké.s6b b - foglalkozó Ara·
S-Akely Sándor elmondja, hogy Dimén Pál az
nyos
""
. ....
• .< n Ir
'áb
akkori szokásokna
k megfejeioen,
mlu
s an I. ~ e Ikötelezi magát a z egyház szolgála tára, a nnak a nyagI támogotásá va l 1682-tól a leideni e~etemen tanul. Tanulá ' f á ról 1690. j ű ni us 27-én Jön haza. Gál Keleme n
~o~vári u nitári us kollégium történ~te~ ~. (l93~)
fOrTásértékű könyve Il. kötetében, a. kol.léglUm Iga~ga':6ival foglalkozva , bövebben ismerteti Dlmé n Pál elet ut.á t.
J Elmondja, bogy a z igazgatói tisz!-Ct betöltő J övedécsi
András, _ miu tán mind magya r, mmd smsz ré.szröl k~:
louvári plébánusnak vál~ztják :- I~mon? Iga.zgawl
tiszt.ségérőJ. Utódjá ul Dimen Pált ajánlja, akit e hIvatalra alk.almasnak ítélve, meg is választanak.
Gál Kele men e mlített munkájában összegezve DimEm
Pál igazgatÓi müködésének harminc eszte ndejét, megállapítja, hogy a rTa ~n agyon s ú:lyo~ károkk~~ és vesztesége kkel teljes idők jellemzők. Atéli az óvá r i Iskola e.lvesztesét, a piactéri iskola felé pítését és I. eégését, az Iskola
és a te mplom elvéteiét, majd az e lőbbmek a Magyar utcába n való uj éle tre kelt.ését . Részese a ku r uc - labanc
kor háborús viszon tagságai nak, s tu l élője két Kolozsvárt
dl.iló pestisnek."
Pálti Zsigmond püspök így számol be az e mlített idő
s zokról: ,.sok nyomorUság és sarcoltatás szakadt ham nkra, a mely a had akozásna k forgó sarka cs ki- és bejáró ajtaja lett . 1687-bcn a lotharingiai herceg, majd
1690-ben a szultán s anyargatja Kolozsvár városát. 1697ben két tű zvész pusztít. l703-ba n a kurucok és a labancok egyformá n kárositják a várost.~
E külsö bajo kat tetezi a Lipót-fé le bitlevél ala pján
meginduló ellenreformáció, a te mplomok és az iskolá k
elvéteién tűl az unitári usokna k a közhivatalokból való
kirekentése.
A kor kevél örvendetes eseménye a háromszéki egyházközségek felülvizsgálásának leh etővé tétele; özv.
Kmita And numé a nyagi segitségéve l, 1686-ban nyo!"da
felállítása; 1711-ben a lengyel unitári us, Tasiczky Akos
adomá nya, és 1718-ban a világi unitáriusoknak az egyházi kormányzásba való bekapcsolódása.
A nehéz id6kben Dimén Pál hanninc évig vezet i az iskolát.
Hogy ez me nnyi nehézséggel jár, azt az állapotok ismeretébe n nem nehéz megálla pítani.
Helytállása mellett legnagyobb é rd eme Diménnek a
hollandiai és a belgi umi gyűjtőűtja, melynek szép sikere
U 7.201,- Ft.) lehetövé teszi az egyfelölleégett, másfelól
elvett egyházi épületek pótlását. Másik nagy érdeme az
egyházi épületek megmentése é rdekében, Béesben, az
udvarnál folytatott tárgyalása, mely _ sajnos - nem hozz.a meg a kívánt eredményt. Stein ville osztrá k generális
éppen ~a császár nevében" foglalja cl a kolozsvári u nitárius templomot .
Dimén a kolozsvári iskola iga zgatójaként nem csak az
iskola megmentéséért, hane m annak bels6 rendjónek
helyreállrtáJláért is küzd. Gá l Kele men, a késői utód,
eredményké nt könyveli el azokat a törvényeket, amelyek az idege n nevek használatána k eltörlését, - az iskolai tisztaégviselók munkaköré nek meghatá rozását, - a
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dohányzás eltiltását és az elmaradt tanári fizetések rendezését célozták_
Gál Keleme n idevonatkozó közlesének fél reértése nyomán több életírója elmarasztalóan ír Di menről a hollandiai és a belgiu mi gy(ljtése elszámolását illetőleg. Gál
Kelemen e tárgyban te tt homályos megállapításai többekben azt az é l7.ést keltik, hogy Di mén nem számol el
a gyűjtés összegével. Ha figyelmesen olvassuk el az erről
szóló tudósítást, kide rü l - ezt Gál Kelemen többször is
leszögezi - Dimén elszámol gyűjtőűtja eredményével.
Más kérdés az, hogy a kor különválasztott püspöki és
igazgatói hatásköre elfogadhatónak tekintheti-e a benyűjtás ra kerülő elszámolást? Konkrétan, az akkor gyakorlatban levő egyházi törvényeknek megfel elően jár - e
el Dimén, amikor ragaszkodik a gyűjtés összegéböl neki
járó, törvény előírta százalékhoz?
Ma már világos, hogy Dimén a törvények betartásával
jár el, s így mentesül azoktól az elmarasztaló ítéletektől,
amelyek érdemeinek kisebbítését célozzák. Ez annál is
inkább érvényes, hiszen tudott, hogy Dimén a neki járó
összeg igen jel entős rCS?.ét a vá ros éhező lakosságána k
ellátására fordítja.
S pielmann József .,A közjó szo l gálatában~ (1977) c.
könyvében, a XVI II. század orvosaival foglalkozva megemlít i Dimén Pál nevét is. Elmondja, hogy Dimén egyike kora keresett orvosainak, ,.akit e nciklopédik us tudása miatt kortársai a "Nagy Gam aliel ~ jelzővel ill etnek.~
Spielmann nyomán tudjuk, hogy Dimén jártas a tennészetfilozófiában, a növény- és álla t tanban, a csillagászatban és a kémiában. Talán a korabeli tudomá nyokban való nagy jártassága teszi az orvostudomány kisérleti rendsze rének hívévé. Nagyra értékeli a
mikroszkopikus vizsgálato kat. Egyike - mondja S pielman n _ azoknak az orvosokn ak, a kiket nem elégít ki a
p usztán orvosi gyakorlat, és a t udomány népszerusítésében éli ki alkotói haj lamát.
Dimén fontos szerepet tölt be 8Z unitárius teológia
nc pszerusítésében is. 139 kérdés t és feleletet ta rtalmazó, négy évig készüló Káté-ja kiterjed az erkölcsi ké rdések tárgyalására is. A kéziratban maradó Káté-t 1782ben Balla István másolja le. Aranyosrákosi Székely Sándornél és Veszprémi Istvánnál. (MMagyarország és Erdély orvosainak rövid életraj z a~; 1962) is olvassu k, hogy
ezen hitvallást 1834-ig az u nitár iusok általános hitvallásuknak te kintik, és az iskolákban is tanítják. Szilágyi
Sándor "Erdély il"oda l omtörté nete~ (1859) c. munkájában, Bod Péterre, a magyar felvilágosodás egyik előfutá
rá ra hivatkozva írja, hogy ne sokat látott-hallott ember
megpaUérozta az unitárius vallást.~
Kolozsvári Dimén Pál 1720. január 4-én távozik az élök sorából. Mivel halála egybeesi k az az évi pestisjárvánnyal. csendben, minden szertartás me1l6zésével ~e
lyezik a házsongárdi temetóben örök nyugalomra. p..~iIld
Herepei J ános, mind Lászlóffy Aladár a há.zso~gárdl
metővel foglalkozó könyvébe n mege mlékezik sll-emlékeről, amely 1941-ben már nem található a helyén.

t.:

A XVII. száztld végének és a XVlll . század e lej.ének
tudós igazgató-olVos-teológusa kiem~ lked 6 egyé lll s~ge
az unitári us múltnak. Emlékének f6hdózése szolgáljon
bizonyságul a ma él6 nemzedéknek arra, hogy aki hitéért nem riad vissza scm a nehézségektöJ sem oz áldozathozataltói, az nem merül el a feledós homályába.
Kelemen Mikl ós

Remonstráns és unitárius testvériség
Sok erős szál. lelki és szellemi kapCSO kl1 köti össze il kt:\ kis pro~c~láns
egy hoiZlll. 376 éves a hollandl:!1 remonstráns ICS lvéregyhlb:.
1969 őszén ünnepel te fennál:isának
350. évfordul óját II rcmon~trá n s egyház a hollandiai Loc venstcJn várában.

Sok rokon vonás (kisebbségi sors, lelki-szellemi azonosság) köt össze bennünket. Locvenslcjn il remonslránsok
Déva vára. itI raboskodott iszonya tos
körülmények között Hugo Groliu~, a
rcmonSlfáns testvérek vezéregyémségc il németalráldi s7.nbadelvu ~foml~
elő megind'tóival. Icslvérközosségc lnek alapM lelkéSzc! ... e !.
A 350. év fordu16s ünnepségcn kor-

hú öltölikben újrajátszoUák azl a történetet, amikor Locvcnslcjn várából
egy könyvesládába ...ártan kiszö~tct

lék a nagy reformátort (H. Grouust)
fogságából. A holland rcmonsuánsok
a 17. S7.ázad elején szakadtak ki a rcformátus egy házból , és azóta ~ n~l1 ó
egyházi életet élne k. Jacob. A~mmlust
szellemi e1őfutáruknak tekm tlk. Hozzáj uk tartozotl Hugó Grotius is.
1. Arminius ( 1560-1609) lcideni
teológia-professzor és prédikát or nyomán armin iánusok nak is hívták a rcmonstránso kal. ak i Kálvin abszolút
predestinációt valló nézelei vel szemben enyhébb álláspontot képviselt. Híve i ezen tú l me nőcn tartózkod tak a lannik e rőszakos terjeszlésétől. mások
vallás i tanainak a kárhoztatásától. Követőik től is csak aZI kívánták, hogya
8ibliát tartsák a hit cgyedül i zs inórmértékéne k. ne üldözzék azokat, akik
nincsenek velük cgy véleménycn.
Legfontosabb közös vo násunk az
evangéliu mi hit és a vallási türe lem. A
hollandiai református egyház 161 8ban 154 napig tartó zsi natot tartott a
remonstránsok ellen, amely határozottan állást foglalt Kálvin tanítása mellett, és kiközösítette Arm inius követöil. Ma kb. 30 közösségben tevékenykedn ek a holland testvérek. A szabadelvú egy házak közpo ntja Utrecht és
Amszterdam. Testvéregyházuk hetilapja a "Remonstrants Weekblad",
Arnhem közclébe n Oolgaardthuis az
egyik hfres remonstráns intézmény.
ahol unitárius konferenciákat is tartanak . Amszterdam nevezetessége a
Hil versum (remonstrnn s templ om). A
BibliOlhcca Unitariorum sze rvezet elnöke is remonstráns. Ezek a testvéri
kapcsolatok a múltban gyökereznek.
16 16-ban elkezdőd ött az unitárius
erdélyi di ákoknak a németalföldi akadémiákra való járása. PI . 1616. nov.
30-án a leideni egyetem re iratkozolt

be Makai Nyírő Ist\'á n (Rasoris). A
németalföldi akadémiák közül az uniuiriuso k nag y s7.ám mal a leidenit látogatták, kisebb s7.á mma l a franekerit , a
többi akadémi ákon nem nagyon talál kozun k unitáriusokkaL Valószínu oka.
hogy mint a legelsö alnpftású akadémiának ( 1575. febr. 8.), a legnagyobb
vol t a tekintélye, s nem ut olsósorban a
remonstráns szellemisége vonzana a
magyar uni táriusokat Leide.nbe. A
szellemi-le lki rokonság és a kIsebbségi sors mellett ezek a közvet1~n kapcsolatok is erősítették a testvén séget.
Az unitárius diákok Ul. akadémi ákon kfvül más híres iskolákban is tanultak.
Ágh István (püspök), aki a rernons trán so k 1634-ben al apított amszterdami szemináriumáb an is tanul!
1734-1737 között.
(Sepp Keresztély jeles holland egyháztö rténetfró is megemlfti a "Stin stra
en zijn tijd" e fmil milvé nek 2. kötetében, hogy StinstraJán os nak 1744. májusában Crell ius Sá"1uelhez írt levelé·
b5l is kitűni k , hogy A gh István elvtársa volt Crclliusnak, aki 1735-ben
Amszterdamban tanul!.)
Kívüle még két püspök is tanult remonstráns akadémiá kon.
_ Szentábrahámi Lo mbard Mihály (1737-1758). Az élő hit nagy
aposlo lától. Limbach Fül öptől t~nul ~
ak i utols ó évei ben al. evan géliumI
igazságot akarja a keresztény életbe
átü ltet ni. Kerül minden olyan tanftást,
amely nem bibliai alapozollságú, s a
gya korlati k e rc s~ténység től várja a f~
lekezetek közülll békesség megvalósLtását. E limooehi eszméktől áthatva tér
vissza KolozsvárTa Szcntábrahámi
M ihály 17 16- ban. Tanárként univerzális felkészültséggcl tanít a kollégiumban. Megírja a korabeli unitári us
teológia hű tükrét, amely a vallással, a
Sr.entírással, Istennel, az emberrel, Jézus Kri szt ussal. a szcntlélekkel, az e lrendelésse l, a bűn ne!' a hilLel. a megigazulással, a szentséggel, a halá llal, a
halhatatlansággal. az utolsó ítélcttel,. s
an nak következményeivel fogla lkOZI k
"Systema
Uni"crsae
Theologiae
C hristianae" címú művében.
_ Lázá r Istv á n ( 1786- 18 11 - az
építkező püspök).
Rajtuk kívül számos késóbbi igazgató. tanár és lelkész tan ult a németalföldi akadémiákon.
(Leidenbe n tanult: Pálfi Benjá min
(1136-ban indult cl), Makai István,
J ára i Sámu el tanárok is ill végeztek.)

A 17. század közepétöl a 18. sz. második feléig több mint 2S magyar unitáriu s lel kész és tanár tanult a remonstr áns akadém ilin, köztük 6 késöbbi uni tárius püspök. A teljes képhe?, vagyis a ti sztánlátáshoz a1. is hozzátartozik, hog y az unitáriusok számára a némclalfóldi akadémilikra való járás egy közbeeső szakasz, amely a
wille nbcrgi, az odera-frankfurti, a padovai peregrináci6k után következik,
és fo lytatódi k a bécsi, a berlini. a jenai, a göttingai, majd az angol és az
ameri kai pcrcgri nációval (v:índorl ás.
ki utazás).
Me gemlíthctö az is, hogy Enyedi
György: Explieationes locarum veteris (a szen tháromságtan nal foglalkozó. a kor teo lógusai számlira szi nte kötele ző o lvasmány) című mú ve először
a 16. század végé n jelent meg, majd
1670 táján Hollandiában újra kiadták.
Vagyis a nyugat- keleti eszmeáramlás
mel1 ett egy ellentétes irányú keletnyugati ideológiai hatás is érvényesült, amibe n kiemelkedo szerepe volt
a 16. század hatvan as évei nek végén
készült erdélyi ké ziratokn ak és nyomta tou könyvekne k. Az erdélyi unitárius szellemiség akkoriban tennékenyí.
toleg hatott nyugatra. (S?.ép bizonyítéka minde nne k az erdélyi könyvek hatására antitrini táriussá leli pfal.
7i lelkészek iratanyaga 1572-001.) Felemelő példája a testvéri ségne k a kolozsvári unitárius nagy templ om újjáépftése is. 1697-ben hatalmas túzvész
pusztította a főtéri nagytem~l~mot.
melyet elsősorban a hol~~n.dlal re·
monstránsok körében gyUJtÖlI 9000
ta lléros adomány fe1használ~val
épftellck újjá.
Az I 960-as éve kből is van adatunk
a remonstráns-unitárius kapc solatra.
1963- ba n a magyar kúti üdü1ő telepen
ünnepélyes harJngavatásra került sor,
A holland testvére k által adományozott Albert Schwei tzer-bé keharangot
R Filep Imre lelkész avaua fe l. LegkÖzelebb az IRF keretében éled t fel ~
remo nstráns kapcsolat S1.ent-IvánYI
ilona lel készn6 jóvoltából az 1980-as
éve kben. (Monique von Zoest 1 .98~
ben Budapeste n találkozoU. az, unl~án 
us fiatalokkal az országos IfjuságI találk07.6 al kal mából.)
A Kelet_Magyarországi Szab ad e l vű
Protestáns Kör egyelőre !evelt~zés
szintjén, de fel vette a kapcso latot a remonstd.ns testvéregyházzal.
A két egyház közös múltja és a hit vallásun k azo nossága e~y uHmunká l 
kod ásra kötelez mindny ájun kat.
Felh ős

Szabolcs
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KORUNK UNITARIZMUSA
A harmadik teológiai konferencia Budapesten
ISIennek hála ebben az évben IS mcgrcndczhclIÜk II M agynrorsl,.:igi Unuárius Egyház és :ll. Erdé~yi Unitárius E~

hb. Ico16gmi konfere nciáj át, sorrendbe," Im.m á~ II ha rmadl kal. A helyszín czúual is II Budapesti Unltánus EgyházkÖ7,ség Nagy Igl1ác urcai épületében l evő gymckCJ;Cli te rem voll. ld5ponl: 1995. október 13- 15.
AI. c!rnúll esz tendőben al. unitáriu s egy háznak I stenről

vallott tanításával foglalkoztunk. idén " Korunk unitarizIlIUsa" tárgykörben hangzouak el előadások. Őszinte szlvvci remélcm. hogy a teológiai konferenciáink új szellemi
utinyi jelentenek az elmúli néhány évben. illetve jelentenek napjai nk ban, és hogy lassacskán már .. haladó hagyomán)'kénf' szólhalunk az ide i és az elkövCl kel.endÓ évek
hasonló ko nferenciáiról.
Amint az e l őzö évek előadás.sorozatai n . úgy ez alkalommal is neves e rdélyi és hazai unitáriusok - egy házaink
\'ilági és egy házi vezetoi - tartottak előadásokat. Az Erdélyi Unitárius Egy ház képviseleté ben dr. Szalm Arpád leol.
tan~r. Andrási Gy örgy előadó tanácsos. Kovács István teol. t:már. Szán, Fere nc brassói lelkész. Ki ss Ká roly medgyesi tclkésl "eU részt a kon fe rencián. A Magyarorsz:ígi
Unitárius Egyházat Bencze Márt on püspök. dr. Murvay
Sámue110gondno k. Szász János. a Teológiai Intézet igazgalója. dr. Szt:mk6czy Zoltá n egyházi tanácsos. d r. Somogyi Lá.~Lló eg)'elemi docens. Kászoni JÓ/..sef lelkész és sok
más slc méJ)' képviselte.

-

A kon ferenei3 ké tnapos mú~orrendje az Uni tári us Élet
ezt megelőző számáb3n me gjelent. így ez alkalommal
csn k a napirendi pontokról egy-két mOlld3t Os tömör összefoglalást írok.
A bevezető e l Ő3dás t Beucze Mórtoll püspök tart Olla. A
követ ke ző gondolatot fejtette ki : .,Engem. <IZ e mbem e k fiát. kinek tartanak az emberek?'"
Dr. Somogyi Lószló .Jezuológia vagy krisztológia - a
teehnológia.történet ké rdései uniláriusoknnk" címen tartott Igen é rt ékes c lő3dá,st. A lapgondolata: A ná l.árcti Jézusra vonat kozó hitrcflcxió megfogalm3zásában Kalcedon
vagy Velence nyelvét használjuk-e.

Dr. S;:Jlbó Árpád kolol..5vári teológini ta nM .• Jéz us személye é~ H.crepc n mai uniláriu s teológiáb<l n" címú előa
dásában <lz t mondta. hog)' a Jézus által bcindíton szellemi
áramlatn<lk nem volt sze rvezeti e l őzmé n ye, és v<l lóságos
csoda. hogy fennmaradt a történelem viharában. Jézus hatalma az egyf niségébe n. a dinamizmus:iban voll. és hatáso1t a szellemisége magyaro1zza.
Korrcrer~tum:iban

Alldrási Gy(jrgy rnmulato tt arm.
hogya d:ivtdfcrenci reformáció al apjaina k keresésekor Jézus lanitásáig kell visszamennü nk. ugyanis az első keresztények unllárius szellemííck \·ol1ak. Az első unitáriu sok
roly tatól. az erdélyi uniláriusok: a hitelvek az évszázado k
során eS I ~zolód n ak.

. Dr. SZ./(lIIkócz)' Zol/tili egyházi l<lIt áesos "Jézus Krisztus
s~c m~IYIsfge fs ~zerepe korun k kereszté ny teológiájában"
eHnen. ~ ~han gzott elóadásában háro m neves szc rlŐt említ
meg: lellhasd de Chardim. Ratzingert, Künget.
Orbóknl Sum- fl'áll)'i floua és Dr. SOlllog)'i Uis;ó: "Az
ember kélncmúsége a teológiában".

AI. előadás sl.crLője. Orbókné Slent-Ivá nyi Ilona a ~u·
mfr_akkád_babt\oni m ítoszból credeztell a kétncmó ember
teológiai sze re pét. amely sze rint cSlI k egyetlen felsőbbren
dó lé n)' teremtetett .
Dr. SZ/(lIJkóczy Zolráu korreferálUmában alJ fejl1 kl.
hogy kfl évvel eze l őlI Ol<lszorsl,ágbnn egy új teológiai
irányzat indult el: a fej lődést<lni irányzat. Ahogy:m a geoeelltrikus világsl.emlélet scm volt tartha tó, aké ppcn II fé rficentrikus leológia sc m tartható tovább; a kftnemú-eentri·
kus (az embercentri kus) teológi<l uralom ra jutása korszllkának a kü szöbén állu nk. Ez áll összhan gb.1n a modern
felfogással.
Dr. Rezi Elek kolozsvári te ológiai t<lnár elóadásáttávolléle miau András i Györg)' előadó tan:ksos olv asta fc). Cime: .. A ~~rfi . ~s a n ő k~pcsolata: h:izasság, család". Négy
kérdés koré osslpontoslto u a szerző: a párválasl.táskor, n
ház<lsságba n az egye njogúság. a személyesség, a Slri1badság és al. ö nk é nt esség közül egyiknek sincs e l.~ődleges
sze repe. a fe lsoroláSI pusztán <Izzallehet magyarál.ni. hogy
... valahol cl kell kezde ni a felsoro lást.

Dr. KOI'dcs lsrváll teológiai tanár "A n6 hel yzete és szerepe ma al. unitárius egy ház életében" eimcn cl h:mgzoll
e l őadása arról szólt. hogy a tudat formálás 1989 ut án Közép- Kelet-Európába n nagyon -nagyon nehezen megy. A
hatvanas b 'e kben a szabad szerelem. az .,emaneipált" nókép dívott: napjainkban is bőven megvan ez a nö- kép. Karunk nagy fe ladata, hogy a feje tctejére ál1ított értékrendeket .. helyére tegye".
Szás;: Ferellc brassói lel kész kerreferátumánnk né hány
gondolat;.'\val záro m a rendkívül haszn os. előremutató ko nfercn(,;iáról szóló bcszámolómat: A sze relem lé ny ege <I szeretet; a sze re tet az isteni immanenciánnk a me g ny il atkozása. mely egyúlIal kifejezi a gondviselés folyamatosságát

"'- A

konferencia utolsó munkanapjámIk dé iUlánján egy
120- 150 perces. ún. "szab<ld \' ita" zajlott. Ha csak a fel szólaló k névsornt ó hajtanám leírni. talá n nem \'olna elég a
l<lp fen nmarad ó része. nem is szólva a fel szólalások lénye.
géről.

A ko nferenciát dr. Mwwl)' Sáli/ile! fógond nok záró szav<li re kesz te ll ék be. Abbéli reményét foglalta beszédébe.
hogy az 1996. évi teológiai konfercn eia mcgrende zésé t is
seg{[e ni fogj<l lsten.
Gáltfy Gábor

Sok szeretettel gralulalunk f6gondnokunknak,
dr. Murvay Sámuelnek, aki dec. 14-én tóltólte be
életének 75. esztendejét. Attelepűlése e/6ft mint
az Erdélyi Unitárius Egyhaz jogtanácsosa, Ma gyarországon, mint az Erdélyi Szővetség és a Magr.arok Világszövetségének alelnóke, legújabban
mmt a Magyar ENSZ Társaság Kormányzó Tanácsának tagja, életét és munkásságát mindig 8 magyarság és egyháza ügyének szentelte. Kérjűk Isten gazdag átdását, hogy e nehéz és sokrétű szolgálatot hazája és egyházunk érdekében fáradhatatlanul és jó egészségben sokáig folytathassa.
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,/rrn, .rzalmddl"li. is jóúul"lImi
ilU/ulri, máJ ."lIUás iriím. ..

(Jó kai M6r)

A magyar kultúra napj~ alkalmá.ból a Szaba?~lvű ~~otestá~s Kör is tisztelettel adózik a magyar művelő
désnek az újrainduló Partium folyóirattal és az Ifjusági Irodalmi pályázat nyertes alkotásaival.
Öszinlén hisszük é~ reméljük, ~ogy alkotó közösségünk (mind a Partium-műhely, mind az ifjúsági alkotókör) a kullúrprolestanllzmus egy laneszeme.

Ifjúsági
irodalmi pályázat
A

Kclcl-Magyarországi Sl.abadelvu
PrOlesl~ns Kör ősszel IllcghirdClcU irodalmi p~lyá7..alára lizcnöl alkOlás <!rkczcu
bo.

A zsüri kmöndíjál Szuellcsi Erihl
debrece ni középiskolás lanuló kapla az
lma'! címu köheményéérc.
Az el ső helyezell Mogyor6si Délies
nagykállói középiskolás atyánkfia Icu
slÍnvonalas verseién.
Az ercdményhirdel<!s novembe r 15-én
volt a S/.abadelvu PrOles,áns Körünk vásárosnaményi gy ülekezeti termében.
Eli~ ll1 c résbe n

részesültek m<!g: Fazekas Im 'án, Szabó Előd <!s Felhős Koppány eddi g V<!gzcll munkásságukért.

A könyvjulalmakal Bahh.s Ferenc-eml<! kl3p kíséretébcn vehellék jt az ifjú alkOlók. Továbbra is várjuk színvonalas
ir.ba ikill .

Haraugos tavaszba n
furcsa mában
Megrajzoltak haldokló mesében,
Szemet fájdító öblös setétben,
Bukott hazá ban , gyászt hozó szélben,
Megrajzoltak haldokló mesében.
Harangos tavaszban, furcsa mában
Fegyver születik futó halálban
Gyógyszerböl, kínból a betegágyban
Harangos tavaszban, furcsa mában .
Én Istenem, írj hát szebb meséket,
Szemünkbe hulló virágos regéket,
Bölcsőben ringó ártatlan szépet,
tn Istenem, írj hát szebb meséket.

Mogyorósi Dénes

Fej fák
(Török Lel/ente)

Álszentség
Az álszentség emberből fakadó gyarlóság Istenre
való hivatkozással fűszerezve.
a tudatlanság illatával
és a kegyesség bűzével
áldozom
egy félig omladozó
megtartásért könyörgő
oltáron
mű porba hullást
produkálva áJlok
hiszem, megtisztultam
a kegyesség bűze
és a tudatlanság illata
már nem tűrik az oltárt:
megszöknek lelkem utolsó
életjelei
Szerencs i Erika
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Egyházkőzségeink életéből

S zeretetvendégségek
N agy Ign ác utc a
Ószi-téh első összejövetelét nov~m.
ber 4-én, szombalan I~rtolla a \lyule.kezel, Kászoni József ahaala u l~m MI·
kó ls/ván fögondnokhelyelles kosz ön·
lölle a nagy számban összegyűltekel,
akiket részben az egy011lét ör~~e, d~
meg inkább az érdekesnek Igerkezo
előadás vonzall,
Vendégek voltak és előadáSI tart?l·
zep ·
tak Balogh Júlia, a ~una. TV
európai Magazin c. musOfanak foszer·
kesz1öJe és Gá/ly M.r.:!m?3 s~e~/1(~s~t~.
Balogh Júlia munkajarol, kO!od~Serol
beszéll. és elsősorban a Karpat·m~·
dence magyarságának fennmarada·
sáért érzel! felelősségről, amelynek a
nehéz körOlmények között is igyekez·
nek eleget tenni. Ezután két fi!m , be·
mutatása következett: egy erdelYI re·
formátus és katolikus szórvány embert
próbáló nehéz helyzei éről és küzdel·
mükröl a megmaradásukért.

K3

A vet~ést követöen kérdések hang,
zonak el. majd hosszu beszélgelésre
kerOlt sor.

A

gyülekezeti
estel
szere·
lelvendégseg felezte be, amit az egy·
házközség asszonyai kés zítettek,

Högyes Endre

utca
Most is, mint évek óta mindig, a
novemberi Högyes Endre utcai gyülekezeti estünk egyházalnpilÓ püspökünk, Dávid Ferenc halálár a való
emlékezés jegyében zajlott.
November IS-án, szombaton dé lután az e mlékezés a templomban
kezdődött. Az ünnepi cvangélizációl
Rázmány Csaba pest.szentlörinci lel·
kész tartotta, majd SUíSl János. a
Teológiai Intézet igazgatója előadása
kö\'ctkczctt: Dávid Ferenc tegnap és
ma cím me l. Az előadás JCnycgc: a
Dávid FCl'cnccel Erdélyben lé trejövő
unitarizl11us folyamatossága és fejlő
dése fl kezdetUj] napjainkig.

Ezt. követően az Unitárius Ifjúsági
Kör (UNIK) tagjai szemelvényeket
olvastak fel mártírhalált halt püspökünk műveibQl.

A templomi ünnepséget. a gyülekezeti terembe n szeretetveudégség kö'
vette, amelyet az egy házközség le·
ányai. asszonyai készítettek, és kö·
tetleu beszélgetés folyt a fehér asz·
talok mellett.

UNI K KORLEVEL

Pes tsze ntl őrinc
November 25-én. SI.ombatoo délután a
Pestszentlőrinti Umtánus Egyhá1kölSég
gyOlekezeti tennében tartottak szere.
tetvendégséget. Ez egyúttal RáZ/Há,,)" Csu·
IXl. az új lőrinci lelkész cI~ö gyUlckezeti
estje vol l. ami tennés7,ctesen a hfveken ki·
vOl nagys7.ámú érdeklődöt i~ vonzott,
Az áhítatot Káswni Józse! tllftOlla _
mclyben jö\'evénységilnkre és 3nnak elro·
gadására hívta rel a gyOleke7.et figyeImét.
Ett követte Gá/ifr Gábor, II SUE gondnoka "etítésscl egybekötött, egyesUlt álla·
mokbeli látosalisána k élménybes7.ámol6ja. BlÍcskai As"es, az egyh.1zkö7.ség ének·
ve7.ére népdaJ·összeállltást adOtt eló zon·
gorán. ezzel emelve a tmngulatot. EzI köveue ifj, Gergel)' Felicián, aki Máju)' ElUl·
r" volt brassói lelkész Toroekóról ín ver·
sét s7.avalm.
A muson R.izmány Csaba lelkész be·
széde zána, amelyben alTa tért kl. hogy az
egység megteremtésében elengedhetetlen
az igaz S7.erctet. A szerelcl\'endfgségen
ezulán Bi~ill)'i Gylt/dI,i presbiter több
mlllt 2.500 FI énékli adományaI!, egy tor·
lál és 37. Erdély lörténete c. kÓl'lyvct sor·
soha ki . A gyülckel.etl en és szerttetvendégség kimagasló erkölcsi SIkerrel
7.áT\Jh,

..

At Umtárius Ifjus:ig; Kor (UN I Kl első hírlevelét t(lrtja ke~é·
ben a ked"el olvallÓ. Az alapító tagok (e/:yre tobb új tuggal ki.
egéuulvel n(IVekvö akti,'itással dolgoznak. A mOlltani hírlevél·
ben al' eddig "égreu munkáról, a jelenró1 és II tel'\'ezell jt",öröl
szeretnék átfog6 besl.ámolót imi.
1995. neptember 30-án felnőn titkárunk. Jóuef Dénes hívó
UI1\'ára a HÖj;;)'es Endre utcai templomb'ln tartolwk meg ala·
kul6 ulé:r.unkel. A megalakulás uuksége&8é{:ét 24 fiatal és löbb
relnau-llimogat6 erösitette meg. Az Ifjusági Kar - működésének
koordin1l.!á•.hal_ két ifjúsági titkárt bizalI meg Bencze Margit
é. Schmidt Dániel $zemélyében , Mcgegyezhink, nem vlÍlasz·
tunk elnokdt magunknak, mert dantélleket csak IIZ IfjúslÍgi Kör
hazhnt. Dontbtlunk a r TÓl, hagy h.wonta eg~'uer ta Mlkozótszer·
vnunk. A találkozók kozéppontj:iban az unitllrizmuB8al foglal·
kozó előadások állnak. Az első" előadás no\'ember 26·án \'olt, a
kovetkero februárblln lesz A találkozók ról az Ifjúsági Kor tag·
jait a titkárok ;rúbnn értesítik
Első olueJO\'etelunket október 29-én tarlOlluk. In technikai
kérdésekkel foglalkoztunk. Al; Ifjúsági Kdr lIzc l'\'ew bizoll$ága
lmely azokbólIIz embe«!kböl áll. akik elj.mnek ) kéthetente ta·
lálkaz.ik et. foglalkozik $>:CI'\'eIéei és technikai kénlésekkel.
Vé{:legea dontés uulelCu tO\'ábbá aTTI5!. hogy ÖSSZEJÖVEiE.
I.EINKEi MINDEN HÓNAP UiQLSÓ VASÁltr-;:A PJÁN l i
ÓRAI KE7.DETI'EI. A NAGY IGNAC UiCAI TE~IPLOl\l GYÜ.
LEKEZETI TERMÉBEN TARTJUK (rendhngyó ellCtektiil elte.
kintvel.
Kovetkez6 OlI8zejovetelunkon (novembe r 12·én) merult fcl egy
Ifjú~á{:i Knnfercneia meg8Zcrvezésének terve. D(mtÓll t hoztunk
arml. hogy az UNIK kctdem~n}'e~,i ti knnfcrencitl uervezését.
November ]g·án a Hőgyea l':ndrc u tc~bl1n r~8zt velltmk egy
felolvad.Bnn.
Nwcmher ]9-l!n ou \'Qltunk Dr.,'id Feronc 1!0br llnllk kono.
ruuiai megemlékezWn
Novembe r 26'~n Sípo. Emőke Villő clőadáBl ta rtel~ "Z unitar izm ... kialakultí.aának Bzilk4ég~éröl Az előadást SzAn Já.
nOlllelk6u egésziteue ki. és vála$zoh a fclmcrul6 kérdésekre.
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December 3·án az Ifjúsági Kor hagyományteremtó" Tél11pó
unMp.séget6zervezeU. Orömmel töltött el, hogy az ünnepségen
20 gyerek vett részt, A télapót és a sut.eményeket /IZ Ifjúsági
Kor tngjai biztositották.
Jelenleg 31 fiatal alkotja társaságunkat. Reményeink s>:cnnl
ez a léUzám még növekuik.
u-gközelebbi programunk a kicsik karácsonya december 17én. melyre bábelöadással készii lilnk.
December 28·án kirándulást szervezúnk a Budai hegyekbe.
Indulás 1\ MOlIzkva térr61 a reggeli órákban. Pon tos infonnliciót
decembe r 15 után KovAI.!! Leventétöl (282-87·76) vagy Schmidt
Dánicltöl lehet kapn i.
Decembe r 31-én S1.,lventeri összejlwetelt szervezIInk, mely·
nek v:1l6!zínüsithct6 helyszinc a Nagy Ignác u1(:al templom
gyulekczc ti terme. Az öll8zejövetelre sze retettel várunk és hí·
vunk mindenkit.
]996·ban Ifjusági Konferenciát kéBzúlúnk azerveUli.
Ugyancsak jbv6re tel'\'ezzuk a vidéki ifjúsági lZel'\'e:tödése~·
kel vnl6 kapcsolatfelvétel\... Ezt egy·kct napos Ját.ogatás kerete·
ben szeretnén k megvalÓSitani.
A nyárra tnnulm~nyutnt nerve~ünk Erdélybe az l ijús.'Igi
Kor tada; réa~é re, meJy el6segíti az erdélyiekkel való álland.ó
kapaiolat killlakitiialll, cs IIz Oltani unit~riu$Ok körulmónyel'
nek megismerését.
Kérúnk mindenkit, segftse munkánkat IInnak érdekében.
hogy az unit~riull ifjúsAg számlÍrll színvonalas proG'rnmokat
B~,el'\'cthessúnk, ~S rendBzeres találkozásIlinkkai ÖS$zefogibt
a lakít hall-l!unk ki,
Be~záll\olómnt egy aktu~1is idézettel zárom:
IJL'C.srUd II kezd6t!

Ó m<iN

~e""t1t,

kr mrN ""nden lehelr
A hírlevelet rnindcn UNIK tagnak eljuttatjuk.
A továbl>i .ikeres nuik6dé$ben bízva búcsúzik az U.,t61 és ki·
ván boldog. eredmény.,. Új Entendöll
.. . .. .
Schmidt Dán iel, u UNtK IljusagI Iltkara

Thdósítások, hírek
Hrrok lJ " The Inquirel' e/mO angol új·
ság utolsó számaibó/:

jelenleg még
Leeds.j lelkész, de már újonnan meg:
választott lelkésze egy Southampton'l
gyülekezetnek, arról számol be, hogy
milyen nagyszeru eseménynek lehe:
len tanúja szeptember 10-én a baróti
templomszentelés alkalmával. Ismer·
tetésében többek közön akOvetke·
zókröl számol be:
_ Ebben az évszázadban első alka·
lommai szentelhetett újonnan épült
templomol erdélyi unitárius egyház·
község.
_ A kiemelkedö alkalommal számos
bel- és külfOldi meghrvott képviseltette
magát azon az ünnepségen, amelynek keretében dr. Erd6 János püspök
mondta az Onnepi beszédet. Többek
között jelen voltak a kOllöldi képviselet
keretében: Svájc, Észak·[rország, az
Egyesült Államok meghivottjai. De
képviseltetlék magukat a helyi szer·
vek is, Igy például jelen vOll Barót vá·
ros polgármestere, és a helyi Polgármesteri Hivatal képviselői , a Román
Ortodox Egyház helyi képviselete, valamint nem kevesebb, mint hétszáz
gyOtekezeli tag, akik közOI sokan a
kömyező gyülekezetek meghfvOtljai,
valamint több mint harminc unitárius
lelkész.
- Az Onnepi istentiszteletet úrvacsoraosztás követte.
- A baróti egyházközség testvéregyházkOzsége, Summit, New Jersey,
lelkésze ennek keretében nyújtotta át
Kiss Alpár lelkésznek azt a zászlót,
amelyet a gyülekezet kOldött erre az
alkalomra a jelenlevő lelkésztőt.
- A rangos ünnepélyen jelen volt a
Magyar Televízió is, amely az esemény ről fölvételt késznett.
- A nagyszerű esemény szere·
tetvendégséggel ért véget, amely a
késő esti órákig tartott.
- Befejezésül arról tesz emmést
Fitzpafriek lelkész, hogy ez nem az
egyedüli újonnan épült temploma az
erdélyi unitáriusoknak, hiszen még két
templom van jelenleg épnés alatt, az
egyik a Hargita megyei Székelyudvarhelyen, a másik meg a Kovászna megyéhez tartoz6 Sepsiszentgyörgyön.
Austin

Fitzpatrick,

•
Sharpe: Osztöndijas a Unitarian
College Manchester-ben (a manchesteri Unitárius Kollégiumban) clmen
számol be az újság egyik közelmúlt·
ban megjelent számában. Az 199596-os tanévben Székely Miklós nyerte
el az Oszl!>ndijat, és vég ez lanulmányokat Manchesterben, majd gya-

kortó lelkészi teend6kkel is megbízzák
az időszakban . Az erdélyi unitáriusok
öl esperesi központra oszlva végzik
feladataikat, ezek közül az egyik a
Torda-Aranyosszékhez tartozó espe·
resi kör, amelynek jelenlegi esperesi
hivatala a kövendi egyházközség.
Székely Miklós esperes, jelenleg kO·
vendi lelkész is egyben, akinek tanulmányi idöszakához sok sikert kiván az
Unitárius Élet olvasóközönsége.

•
Jessamine Hoskins egyike azon an-

gol unitárius vendégeknek, akik az
idén ősszel pár napot tölthettek lestErdélyben.
véregyházközségOkben
Megnevezett, anélkül, hogy leírná hol,
kiknél voU, vagy melyik az erdélyi teslvéregyházkőzsége, azokról az élmé·
nyekről, hatásokról számol be, amelyek érték látogatása alatt. Az eső utáni főút nem aszfalttól fényes - hanem
sártól - nehezen járható, gyalog, szekérrel és személygépkocsival egyaránt. Meglepetéssel számol be arról,
hogy a parókián nincs sem gáz, sem
pedig központi fütes, sőt a mindennapit is lakályhán kell elkészíteni. A fürdöszobában meg csak akkor és ugy
van meleg viz, ha a fás kályhába elő 
zőleg begyújtanak. A faluban sehol
üzenetrőgzl'tös
telefon, fax vagy
egyéb technikai vfvmányok, amelyek
többnyire a nyugati világ vagy a nagyvárosok privilégiuma. Az élelme! is lovasszekéren szállítják a közeli községkőzpontból. De mindezt kárpótolta
a csodálatos környezet, az unitárius
templom a fatu közepén, amely domináns jelensége a településnek, a
domb hajlatában meghúzódó temető ,
amely az író szerint lélegzetelállMan
gyönyőrü. Beszél még az emberek
szeretetéről, kedvességéről, amelyben otllétük minden pillanatában ré·
szesítenék őket.

•
Az újSág ulolsó száma a Hlrek rovatban arról számol be, hogy Arthur
Long, a manchesteri Unitárius Kollégi·
um volt principálisa, október 19-én
részt velt Kolozsváron az Egységes
Protestáns Teológiai Intézet fenná llá·
sának 100. évfordulóján. Ebböl az al·
kalomból a Teológiai Inlézet diszdoktOf<ltusokal adományozott több európai és amerikai országból erkeze" ne·
ves teológusnak. Unitárius teológiai
doktorátust, un. diszdoktorátust adományoztak ez alkalomból a már megneveze" Arthur Long teológiai tanár·
nak, a Meadville-Lombard chicagói
egyetem principálisának. aki szintén
jelen volt feles égével az ünnepi alkalomból. Iti jegyezzük meg azl is. ha·
bár az angol ujság nem lesz emUlést

r6la, hogy UQyszintén teol6giai dlszdoktorátust adoményOZo\t az Egyetem Gel/érd Imre néhai lelkésznek
akit posztumusz lünleten ki e fOkozat:
tal. A kitílntelést lánya, Gel/érd Judi'
dr. vette ál Kolozsváron, aki jelenleg a
kaliforniai Chico városában él. A kiemelkedő
kitüntetéshez mindhármunknak szfvb61 gratulálunk.

r--------------A Magyaro rS'dlgi Egy házak
Ö kumen ikus Ta nácsa
1995. december 4·én ta rtotta
évi rendu közgyű l ését a Deák téri
Evangélikus Gimnáziumban

l. A Közgylí1 ~s nyil atkozatOI fogattol! cl
a szlo vákiai nye lvtörvénnyc! , és a j ugOHlá viai-bosz nini bék emegllllapodással
kapcsoImban. Mcgtárgyall a és támogatás á_
ró l bizlOsflolla azt a~. áll ásfogl alást, amelyet u ro mániai egyházi elöljá rók a TanUgyi Törvén y va ll áss1.llbadságOI korl átozó
rc ndc lke7.ésci mi au hOZl ak Ié ire ez év októberében.
ll. A K özgyű lés 3 éves idós zakra Lij ra·
v:\ laszlO11 a elnökél D . Dr. Harmali Béla
evangélikus pUspök ~/.emélyfbe n. Mcgfigyel6i sláluszb;!n a 22 cgyh:\1. és cgyházi
jcllcg!i szcrVCI.CI egylll1 m!iködési fóru ncinak tll8Jni sorába rog3dta a M3gyar Kékkereszt EgyesiJklcl.
lll. Az 1996·os programok kialakíláslib;!n a;t 31ábbi szempomok31 hat:\rOZla
meg:
_ a;t Ö kUlllcni kus Tanács megfelelő móde ll k:lpcso lódjon be II millct:cntcnár'i uml
Onllcpségckbe. A l ez évi O rszágos Protcstáns Napo k közpo mi és helyi rc rKIczvényci
szintén a;t 11 00 éves év(ordu lóhoz kapcsolódjanak:
_ az Ökumeniku S Tan:les kíséljc figyelemmel a t8gegyh áznk és a teslvéregyhá1,1l k 1996·os ünn cpségei!. és proflljllnak
meg re ld l5c n kapcso16dj on azokhoz. pl. JI.
Hnos Pál ll ~p;1 magynrországi liltognl ása. a
Mngyar Reform átu sok til. Vil ág lnlálkoz6ja. a Bapl is la Egyh.h J SO éves évford ul ója. al. európai eYlmgé hklls püspö kök m3gyarország i kOll fcre nd:!jn, 1000 I!ves Iskola:
_ a Mogyarors1Agi Egyh:lzn k Ökumenikus Tanácsa keresse a lehelllségét annak,
hogy 3 Magyar Katolik us Egyháu;ll kö~ö
scn minél né lcscbb rétegcke! bevonva ké~lllljön fcl D 11. Európai Ö kumeni kus
NugygyOlésre, mcly 1997 Júniusában kCfilI
megrcrlde~-I!sn: Gmzban .
IV. A Közgy~lés clfogadta a fÖli lkár JcIClllésél, a;t elnök beszámolój:!!. az 199-1cs l.ár51állladiist és az 1996-os költségyetés i lervezelC!, yalamml besdmol61 tuUgaton meg a tervCZC11 I~g ym llnyosi ökumenikus k ö~.p<J1II tárgyáb311
Egyllllt.ll ll~ a l IIcnc-ll' 1\'l á rt ~n püspö k
és GúllTy Gúbor gundnok képvlscl!c.
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Könyvesbo ltunk
ajá n lata ib ól
S7..1b6 Amla:

Tcnnb7et ~ ~mher II blbha
é~ kölléMet w);rébl'n (F.nsa KFJ)
S73bó Anila;

Al Ósló\dség a mlil'és7_.c:!elWen
(Blbha K~ö~)
Simon Róbert_
A Korán ,ilá~a (Helikon )

Szilág)I Ferenc:
.. Bölcsőjét keresle II lOag)1U1lak ...•

IOrienl-Press)
~luSlll

JÓlSCf:

A ffiBg)"ar turán, ornamentika 1örténete
IMagán)
Lchol~J Gábor:
Az orgona (Oltalom alJp.)
Dobos Hajnal:
A le parancsod (El ső kla.)
Mé<zoJy Ö. JSlv;1n-KereS1.\ul)' Dezső::
Pannonh.:ltma (IP K-WTC)

BánhcgYI Mib.1:
The Communily Thblc (IPK -WTCl

Ahogy lapunkban e lőre jeleztük,
november lS-én ünnepélyes keretek közön tőrtént - a pestszentlő
rinci Dávid Ferenc utcában lévő
óvoda falán - annak a táblának a
leleple~ése . amelyet Sepsi Ko vács Eva lőrinci presbiter adományozott.
Rázmány Csaba lelkész avató
beszéde után az adományozó
méltatla az unitárius reformáció jelentőségé\. Ezt követően Bencze
Márton püspök mondon beszédet,
melyben hangsúlyozta, hogya . Hit
lsten ajándéka". Kászoni József
lelkész imája zárta az ünnepséget,
amelyet nagyszámú é rdeklődő
tisztelt meg, élükön az óvoda kicsi
növendékeivel és az ÓvÓnÖkkel. A
táblaavatáson megjelent a pestszentlörinci önkormányzat kulturális képviselője is.
A budapesti felsőoktatásban az

Kihán [5Idn:
PiariSIJ Iskolai színjátszás
(Argumentum)
P1lmog~1S

Béla
ErdéJ)'i ,árosképck
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1 ~lad~h· PJsonlllm )

Comcmus:
A ~llág Ű(\CSZlÓJC IBibl Köl.ös)

1995/96-os tanévben is folytatódtak az egyházjogi kurzusok . Az
unitárius törvé nyismertető elöadásokat az ELTE Jogtudományi
Karán, valamint az Államigazgatási Föiskolán 1995. november
második felében dr. Lőrincz Ern ó egyházi fötanácsos tartotta
meg.
o

Olvasóinkhoz
EIOfize:iink es otiasóonk egy eve oIvashalJU laPl.-Ikal 12 oldalon. ha." megJelentetésben. _A esekkek Id<Uklesével egy időben közöl·
tUk ClnCiAAeI. hogy a megn6vekede n köllségek
ellenére sem emeljOK ar.1lnkal 1996-ban.
l.Imdenkor elsődleges köteless ~(jnknek
~eztUk és erezzuk mosilS hi.<elnk, olvasóink
ta,ekOztalasat egfaázl életUnknSI. Havonta 150
példányt Erdélybe IS ingyen elJllttatunk. ami
az! )elenll, hogy on m,nc:len egyhazkózség l
db-hoz juthat Aki hosszu idOO at elórlzetönk
vaj!. és most anyagI kóriilményel mian nem
ludta tclYabb megvenru lapvnkal, természetesen tclYább kUld":'k. rnszen sokszol belegsége vagy kOfa mlatt ez az egyetlen kap·
csoIata egyhazunkkal
Al eMrg beerIlezelI befizetésekból azonban sajnál~:ta! ál:aplOllIJk meg_ hogy az alig
en el nyWantartottl"lr"etnk l százalékát lisz·
l~an vagy..mk a megé!helésl nehé zségekkel

A Kelet-Magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör gondozásában megjelent a Partium címú irodalmi és mŰvészeti folyóirat. A teljesség igénye nélkül, az első
szám íróiból: László Gyula prof.,
Lászlóffy Csaba, G. Nagy !fián,
Ószabó István, Somogyi László,
dr. Sztankóczy Zoltán. A kiadást a
vásárosnaményi Balázs Ferenc
Népfőiskola támogatta. Gratulálunk a lap szerkesztőbizottságá
nak a mind külsőleg, mind tartalmilag rendkivül nivós kiadványukért, és további munkájukhoz is
sok sikert kivánunk.

es anyag. gondoIW.1. de ana ké/jÜk aliart,

hQqY el?'tU:ésU~keI és adomár!yaildf.a1tegyék
lehetOve.1Iogy erdélyi és magyarowágt nehe·
zebb ~ testvé'eink tovabbra tS oIvashas-

""_",,

v.

Továbbra IS olvaSÓInk lendelkezésere ál·

mrevelelelket, ~vaslataikat. En~ ér.dekében a közel~öben egy kérdöNel
s~kozuriC. lukillderi. arnetynek megvála.
sz~a segbégilnkre les z. hogy még ,obban
szolgilhassull olva5OO1kal
Szerkesztöség

Iunk.
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A Kossuth r ádi ó egyik novem-

ber végi híradása szerint Kö rösp a taki Kiss Sándor-t, egyházközségünk neves tagját, az istenti szteletek és a rendezvényeink
l átogatóját, a Péchy Blanka által
alapított Magyar Lajos-díjjal tüntették ki. A kitüntetettnek szívből gratulálunk!

A Protestáns
Szabadegyetem
konferenciája
Az Európai Protcstáns Magyar Szabadegyetem idci Akadémiai napjait
1996. április 27-május 4. kÖZÖlllanja
a némclor:s1.ági GOII/culingtm evangé_
likus (kjülőtelcpén, Sluttgart közclében. A találkozó t~!1lája; Magyar jtItn/it Ellrópábal1, Okumcnikus iSlentiSZIeIcl, áMUlok. előadások. kcrek_
aS7.talbcsz.é tgetések. kuhurál is és zcnci musor S1..crepelnck a programon.
Érdeklődé s. jelentkezés (leg később
jcbnfár 28-;g):
K61a; ISl\'(íll , l1asruhweg 2 1.

CH- 8245 Feucnhalen
tel : 053-29 25 06 (csak hétvégén!)

Esketés
SZABÓ ANDRÁS
és IMRE ERZSÉBET
(Kocsord) szeptember 23.
lsten gazdag áldását kérjük az
ifjú pár életére.

f-------------La pzárta minden hón a p 6-án
van. A k ésóbb beérkezett írásokkaI szerk eszt öségiink csak a k öve tkezö h ó la p zá rtáig tud foglalkozni. Ké rjük ezt a bekrudendö
ír-ásokná l figyelembe v enni,
LapIUlajdonos:
Mlgylforsdgi Unitirius EgyI"Iiz
F6$léI1<.UlIŐ:

Btrtez:e F,.nciska
SzeOOlsZl6bizottsag:
Gilffy Gibor, j(j~onJ József,
Muazka Ibolya, Nyitni Levenl~

SZERKESZTÓSEG ciME:
V.. Nagy tITk ulca 2~. B~olapesl. 1055,
T.Jefoo'lix: 111·2801
Tl1!jeszli a Magyarországi UnMM Eg)tIiz.
E161iU1I"Ie1Ö:
egYI"IáZI kOzpon1!ri.bart. a lekeszi i"OCW:~
vaw ~ esef;ken. lJniIárius Bel jeigéVeL
Evi el6helisi <If: 600.- A.
Egyes UAm j'l SO.' Ft
Me gjElric 1"Ia~.
Kézir.llob1 nem 6rzitil meg és nem ~(Idrri

...

~

FeII1I6s kadó:
Heltai G"p4r Kft
Indu: 2s 842
Keszut • C«beN. Klt goodozHtw>
(1II~1 V.
hre u. 23.

Ká'"

Tel: 132-$11)

Fa'i'L wZII6: SCmUdI Gábor

Hu tSSNOI3J.I212

