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"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni'?
Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.
A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék,
és akkor világít mindenkinek a házban.
Ugy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előlt, hogy lássák j6cselekedeteiket,
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat"
(Máté 5. 13-16)
I

Szeretett Testvéreim!
Unitárius Híveim!
Tanítványaihoz szól az Úr
Jézus az idézett igékben.
Feladataikat jelöli megezeket mondván:
1. Ti vagytok a fóld sói, és
2. Ti vagytok a világ világossága!
•
•
Armt az Ur Jézus tanítványainak mond , azt nekünk
is mondja. Új esztendönknek emez első napján fontos tudatosítani magunkban, hogy Jézus ugyan meghalt a kereszten, de ez a
halál végeredményben születés volt, - annak a szellemnek a megszületése és
továbbélése, amely a mindent betölteni hivatott szeretetként szétáradt-beépült
az apostolok lelkébe és meghatározta cselekedeteiket.
Ez a szeretet attól fogva
mindannyiunk szívébe-lelkébe bebocsáttatásra vár.
Bízunk abban, hogy saját tevékenységünk által - valamilyen mértékben ez megvalósul ebben az esztendő
ben is.
A:!. ebben való bizodalom
hangján szólok Hozzátok,
kedves Unitárius Testvéreim, Új esztendőnknek emez
el ső napján!

Isten jóvoltából befejeződött az elmúlt esztendó1
E visszatekintés alkalmával hálát adunk a jó Istennek, hogy velünk volt és
arra törekedhettiink, hogy
elvégezzük a reánkbízottakat. Hálát adunk azért,
hogy Unitárius Anyaszentegyházunkban együtt imádkozhattunk, s ezáltal példát
adhattunk gyermekeinknek
és mindazoknak, akik még
nem jutottak el a Te szent
neved tiszteletéig és imádásáig. Segíts meg minket jó
Atyánk ebben az új esztendóben, hogy lelkünk fogékonysága minden jó és szép
iránt tovább gyarapodjék,
és a Veled való lelki találkozásaink tovább bővüljenek,
és hogy ennek következményeként létrejöjjenek a jól
elvégzett munkának eredményei, anyagi és szellemilelki javak formájában.
Abban a reménységben
szólok Hozzátok, kedves
Atyámfiai, hogy ebben az új
esztendóben is megsegít
minket a jó Isten!
Sejtelmes holdudvar,
jéghideg éjszaka.
Dermedt csend.
fe.ny6ág fehéren roskadoz.
Kismadár bújt aU.
Hallod-e, szíved is hogy dob og?
JA NUÁ R

Fels6marosmenti régi lét i út em té ke.
Zord éSi Jámpánk néha el bújl.
Nynt pályán fél ó rát vesztegelve - született
az ö tlet.

Az Ő szent nevének le-

gyen dicséret és

dicsőség

örökkön örökké!

Amen
Bencze Márton
püspök

Szeretett Híveim, Lelkésztársaim,
Ünneplő Gyülekezet!
Esztendőfordu16hoz érkeztünk ismét . Gondolata·

ink végigsu_h annak az elmúlt éven . Volt benne aggodalom és remény, bánat és öröm, kudarc és
siker. Mindent hálás szívvel köszönünk Istenünknek.
A:!. Újév napja nem különb sok más napnál, ame·
Iyeket magunk mögött hagytunk, de mégis más,
hiszen nyugtalanító, és bizakodó-reménykedő gon·
dolatokkaJ tölti meg lelkünket. Egy vajúdó tá rsadalom minden bizonytalansága, egy leromlott gazdasági helyzet minden terhe és nyomorúsága ne·
hezedik reá nk. Félelmes kilátások árnyékolják be
egyé ni és családi éltünket, egyházunk és népünk
so rsát, jövőjét.
Mit várhatunk az új esztendőtó1? Hoz-e életünk
egére egy kis világosságot , annyi csalódás utá n egy
kevés örömet? Hoz-e az elvakult gyűlölködé s és
megrendült erkölcs helyébe megértő szeretetet, értékeink megújuló tiszteletét? Egyházunk eleget
tud-e tenni hivatásának: munkálni a jézusi ember
lelkiségét, a jóságot, igazságot és békességet?
Képes lesz-e népünk betölteni történelmi küldetését, s megtalálja.e boldogulásának le hetőségei t?
Csoda·e, ha a nekünk feszülő kihívások láttán a félelem szorítja össze szívünket s h omályosítja el
jövőt kutató tekintetünket?
De íme, egyszerre szétfoszlik a csüggedés köde, s
évezredek mélységéból szíven talál a zsoltáros vallomás, mint az Ujév üzenete: ,.Istenben bízom,
nem félek" (Zsolt 56. 12.) Mert a j övő Istennél van.
Ó tartja kezében ezt a világot és szabja meg életünk célját és rendeltetését. Az új esztendő is az ő
atyai kezében van.
Ezért itt és most hívő unitáriusnak lenni annyit
jelent, mint rábízni a magunk és mieink sor sát é letünk örök Urára, az Istenre . Ugyanakkor szabad
akarattal választani a sokféle leh etőség közül , de
mindig azt, amire Isten vezet el, amit lelkiismeretünkben , mint az ő akaratát tudjuk elfogadni és
vállalni .
Akik Istenben bíznak, azok félelem nélkül, nem
t úlzott derülátással, de feltétlen hittel és bizalommal bátran tekintenek a jövóbe. Schleiermacher
német teológus 1807-ben a napóleoni háborúk válságos időszakában arra figyelmeztette népét, hogy
"A jövőtó1, hozzon bármit, nem kell fél nünk, ha Istentö1 nincs okunk félni. De ha Istenünk előtt tiszta lelkiismerettel nem tudunk megállni, akkor féln?nk kell mindentó1 , még a legnagyobb boldogságtól, a legnagyobb szerncsétó1 is."
.
Ez így .igaz. Ha lelkiismeretü~ úgy érzi, hogy
Istennel Járunk, az 6 akarata szennt élünk, akkor
a holna ptól, tartogasson bármit is nem kell félnünk, mert Isten velünk van. S a~ apostol bizonyosságával kiáltjuk a jövőnek : "Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?" (Róm 8.3 1).
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1997 nem múlt el hi ába. Nehézségeink ellenére
egyházunk lelki élete mélyült, anyagi és szel1emi
értékekben gyarapodott. Hálával gondolunk híveinkre és bel ső embereinkre, akik hozzáállásukkal
bizonyságot tettek hithű ségükró1 és egyházszeretetükr 61.
Az Újév nemcsak számvetést jelent, de felada~
vállalást is a jövőre . Egyházunk jellegébó1, de hivatásából is következik, hogy még szívósabban kell
küzdenünk alapvető embe ri jogainkért, népünk
nemzeti-közösségi jogainak biztosításáért, elvett
egyházi javaink visszaadásáért és a felekezeti oktatás helyreál lításáért .
Egyházunk bel ső megúj ulásának folytatása érdekében e rőte lj es belmissziói munkát kell kifejtenünk az istentiszteleti minőségibb szolgálat, a
mvek fokozottabb lelkigondozása, a valláserkölcsi
nevelés és az iskolai vallásoktatás hatékonyabb
végzése által. Ennek é rdekében támogatnunk kell
egyleteink közösséget erős ítő munkáját: megfe l elő
tan- és kézikönyvekkel , vallásos irodalommal kielégítenünk sok évtizedes szükségleteinket a nyomdánk kínálta l e h etőség kihasználásáva1. Folytatnunk kell épülő templomaink támogatását, a megl evő templomok, lelkészi lakások és más egyh ázi épületek jó karbantartását, egyszóval őse ink
tó1 örökölt anyagi javaink megőrzését és gyarapítását, de lelki-szellemi adottságaink gazdagítását
is a gyakorlati és tudományos továbbképzés fokozásával. Végül erősítenü nk kell jelenlétünket az
országban és testvéregyházaink nemzetközi közösségében úgyis mint vallás, úgyis mint egyház. A
kialakuló élet nyújtotta le hetőségekkel jobban kell
élnünk.
Az új esztendő nem lesz könnyű, újabb célokat
és feladatokat hoz, egyre magasabbra állítja a
mércét emberségben, kötelességben, szolgálatban.
Odaadó hitre, becsületes munkára, közös erőfeszí
tésre és áldozatkészségre lesz szükségünk.
Az új évet Isten nevében kezdjük. Reá bízzuk
magunkat. Azért imádkozunk, hogy áldása, szeretete és békessége áradjon ki egyházunkra, híveinkre és egész népünkre . Gondviselése őrködjön otthonaink és templomaink felett.
Ilyen gondolatok és érzések között kívánok gyülekezeteinknek, lelkészeinknek , gondnokainknak
és híveinknek, valamint minden jóakaratú embernek áldott és békés új esztendőt.
Kolozsvár, 1998. január 1.
Atyafiságos üdvözlettel és főpásztori szeretettel
•

Dr. Szabó Arpád
püspök

Bocsásd meg
a mi vétkeinket
Veress Zoltán Svédországban élő tró a Miatyánkr61 szóló elmélkedéseinek folytatá80.

larni félelmetes és krisztusinak aligha nevezhető
természetellenesség.
Mikor ezeket mondom, nem kicsinylem le a keresztény teológia kétezer éves igazságkeresését s
n~m tagadom a bi~,liai teremtéstörténetben rejWző
kIJelentést. Az elsot folytatni próbálom, a másodikat pedig úgy értelmezni, ahogy Isten értelmeznem en gedi csekély, de tó1e kapott eszemmel és hézagos, de az ő jóvoltából nyert ismereteimmeL.
Mindezek pedig arra a gondolatra vezetnek, amit
röviden már fentebb megfogalmaztam: hogy a
tudás fájáról való evés jelképes kifejezése a tudás
elnyerésének, s ezáltal a teremtmény tudatos lénynyé válásának, Istenhez való közeledésének ,
felemelkedésének a létezóK egy olyan kategóriájába , amelyben
együtt van Istennel.
Tehát a bűn közelebb viheti az embert
Istenhez?
Igen, én ezt olvasom
ki a teremtéstörténetbó1: a Teremtő, aki a
bűnbeesés ,
azaz a
tudás fájáról való evés
pillanatáig tulajdonképpen csak játszott
az emberrel, mint csecsemő gyermekével a
szülő, most megharagszik rá, felelősségre
vonja , megszidja s
megbünteti - más szóval kölcsönösséget és
bizonyos egyenlőséget ,

Minden vallás, sőt minden ősi vallásos sejtelem
és képzet alapvető eleme a bűn: az isteni törvényt
megszegö, az isteni akarattal szembeforduló emberi cselekedet. Igen , csakis az ember, a tudatos lény
cselekedete. A farkas is vét a "ne ölj" parancsa
ellen amikor átharapja a bárány torkát, de ő ezáltal 'nem követ el bűnt: annak a létfenntartó ösztönnek engedelmeskedik, amit a Teremtő helyezett
belé, s nem tudja, hogy közben megszeg egy,
ugyanattól a Teremtőt61 származó tiltást.
Azt mondhatjátok: a
törvény bizonyára csak
az emberre vonatkozik, a Teremtő csak
neki adta a törvényt,
és nem minden teremtményének. Ha én
erre azt mondom, hogy
a magam részéró1 inkább hiszek a törvény
egyetemességében , de
abban
egyszersmind
is, hogy az embert a
tudás helyezi a törvény érvényessége alá ,
a tudás vezeti be az erkölcs világába, ahol a
tettesek, sőt a gondolatok is megmérettetnek és megítéltetnek nos, akkor lényegében
ugyanazt mondjuk. A
A zabolai refonnátus
bibliai teremtéstörtém ajdnem-egyenlőséget
templomer6d
netben a jó s gonosz
feltételező
relációba
tudásának fájáról eszik az ember, s erkölcsi értekerül vele (persze nem kell elfelejteni, hogy a
lemben ezt tekinthetjük emberré válásának: mie- majdnem itt mégis micsoda különbséget jelent).
lőtt ezt megtette volna, boldog állat volt az ÉdenA Miatyánk szavait ajkunkra adó Mester mOI~d
ben.
ta egy ízben, hogy az Ur jobban örül e~ megtert
A keresztény teológia eredendő bűnnek nevezi a
bűnösnek mint ezer igaznak, s ez szmtéll arra
tudás fájáról való evés, az isteni parancs semmibe
mutat,
az ember egyfelól a bűn, a bűntudat
gy
vevésének első alkalmát, s úgy tartja, hogy ez a
és a bűnbánat, másfelól a bűnbocsánat révén olyan
bűn öröklődik: minden ember az eredendő bűn priközel kerül Istenhez, amilyen közelségbe öntuuszával erkölcsi terhével jön a világra. Van ebben
datlan és ezért bűntelen lény - például a farkas, .a
valami félelmetes és krisztusinak aligha nevezhető bárány _ sohasem kerülhetlle. Amikor tehát a MI~etenninizmus: aki egyszer bűnözött, annak a fiai
atyánkot mond~a ehh~z a f?há.~zhoz é~~~.zünk: "boIS, unokái is, ükunokái is bűnözni fognak. Más tacsásd meg a ml vétkemket , tobbek kozott ezért a
nítás a teremtéstörténetnek arra a mozzanatára
felemelő, megnyugtató atya-fiú viszonyért, ezért a
megy vissza, hogy a bűnbe esett emberpár felfedezi saját meztelenségét, s emiatt elszégyelli magát, meghitt közelségért is imádkozunk.
mintha ez - s amit ez jelképez: a nemiség - már
eleve bűn volna. Az ember eredendő bűne eszerint
az, hogy "bűnben fogantatik", mert hiszen nemi
aktus révén kezdi meg létezését. Van ebben is va(Foly tatjuk)

hd
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,,\Il léld, ikm jó tllb.mRIlI) 1l_lfIiil"
Most induló rovatunkkal fórumol kívánunk adni szabadelvű teológiai frásoknak. Olvasóink már eddig is
rendszeresen találkozhattak ilyen jellegű cikkekkel; ezentúl tematikus összeállftások formájában egy-egy témakör alaposabb, több oldalról elemzett megvilágftását szeretnénk bemutatni.
Elsőként a hazai unitárius teológiai gondolkodás gerincét alkotó "Karunk unitarizmusa" konferenciasorozat
céljáról, hátteréről, felépítéséről szóló cikket, majd az unitárius vallásbölcselet múltjának egy-egy neves álfomását elemző írást adunk közre.

Dr. Sztankóczy Zoltán

Teológiai I:ó.tézetünk kutatásának tengelye:
válaszkeresés korunk unitarizmusának kérdéseire
A Magyaroszági Unitárius Egyháznak négy évtizede van Teológiai Intézete.

lépcső meglépését kellene megcélozza, tehát a hitről
és az Istenről szóló hittani fejezetek és tézisek megfo-

Az ötvenes évektől a nyolcvanas évekig tartó négy
évtized minden egyház teológiai tevékenységét viszszavetette, nem csupán a mienkét, miközben ugyanebben az időben a nyugati keresztény teol6gia nagyon sokirányú és gyors ütemü fellendülést élt át és él
át korunkban is. A 90-es évek beköszöntével a pálya
a hazai teológiai munkásság számára is szabaddá
vált és a magyarországi unitárius egyház is átgondolta saját teológiájának helyzetét és kereste a kibontakozás útjait. A hel yzet elemzése világossá tette, hogy
egy i dejűleg több irányt kell követni annak érdekében,
hogy egyrészt értékeljük teológiánk saját korábbi tartalmához viszonyított helyzetét, másrészt, hogy áttekintést nyerjünk az új utakat kereső katolikus és protestáns teológiai iskolák eredményeiről, majd ez utóbbival párhuzamba állíthassuk az unitarizmusban is
szükségesnek és lehetségesnek ítélt válaszkeresést.
Az természetesen kezdettől fogva nyilvánvaló volt,
hogy egyedül a mi egyházunk az erdélyi unitáriusok
nélkül ilyen feladatra, majdani megoldásának reményében, reálisan nem vállalkozhat. Elgondolásunk
megértésre talalt és javaslatunkra 1993 őszén megrendezhettük az első - "Napjaink unitarizmusa" - konferenciát , majd annak sikeres megoldása után a következő évben "Karunk unitarizmusa" címen megindult a máig is évenként megtartott és egy évtizedre
előre felvázolt program szerint folytatni szándékolt
konferenciasorozat .

galmazását és megvitatását. Az 1997-ben tartott konferencia - Jézus élete és munkássága - , majd az
1999-re tervezett - Jézus Krisztus személyisége és
szerepe - konferenciák alapján , 2000-ben teljesülhetne a program második nagy lépése is. (A harmadik
munkaszakasz 2002-3-ban teljesülhetne , majd sor
kerülhetne 20045-ben a teljes anyagok jóváhagyására, a két egyház részéről együttesen.)
A konferenciasorozattal elérendő célkitűzés megközelítése érdekében a teológiai
kutató-elemző mun•
ka legfontosabb területét az Ujszövetség és különösen az evangéliumok korszerű magyarázata jelenti.
Háromévi munka eredményeként 1996-ban megjelenhetett a szinoptikus evangéliumok magyarázata és
további két év munkája után az év első felében megjelenhet a Janos·evangélium magyarazata is. Az unitarizmus magat következetesen a tiszta jézusi kereszténység követőjéne~ vallja Dávid Ferenc óta, aki
valóban elsősorban az Ujszövetségre és főképpen az
evangéliumokra építette érvelése it. Mindennek ellenére mégis az a helyzet, hogy több mint négy évszázados léte soran az unitarius teológia tartózkodott
attól, hogy - eltekintve a teológiai akadémia! előadá
soktói - akár az evangéliumokra, akar az Ujszövetségre teljes körű magyarazatokat állított volna össze
és adott volna ki hívei számára. Erre ugyan·magyarazat lehet, hogy az újszövetségi szövegek, még maguk
az evangéliumok is nagyon sok olyan részt tartalmaznak, amelyek bizonyára nem lehettek részei Jézus
tényleges kijelentéseinek , tanításainak. Ez ugyan
helytálló lehet, de még inkább szükséges annak
hangsúlyozása, hogy Jézus története , tettel és szav.~1
viszont kizárólag csak az evangéliumból ismerhetok
meg, következésképpen teológiánk nem mondhat le
teljes körű tanulmányozásukról. Tegyük hozzá, hogy
a modern bibliakutatás meglehetős biztossággal el
tudja különíteni a valóban Jézusnak tUlajdonítható és
a tőle mindenképpen függetleníthető szövegrészeket.
Hozzátehetjük még azt is, hogy ez utóbbiak figyel~~n
kívül hagyása sem indokolt, gondos mérlegelesuk
annál inkább. Abban ugyan lehet választani, hogy .~z
evangéliumok egyes perikópáit miként értelmezzuk,
de nem vezethet eredményre, ha másokat azért nem
akarunk elemezni, mert a múlt századvégi unitariz-

Ez a konferenciasorozat nem öncélúan folyik, hanem azzal a célkitűzéssel, hogy az ezredforduló első
éveire - legkésőbb 2005-re - a magyar unitarizmus
rendelkezzék (az előző századfordulóhoz hasonlóan)
hitelveinek korszerű és átfogó gyűjteményével (nevezzük hittannak, vallástannak) és ezzel összhangban álló rövidített tézisszerű összefoglalóval. Ezt a
~~ratéQiai programot három nagy lépésben teljesíthetJuk, merlegelve a keresztény teológiák általánosan elfogadott felépítésének előnyeit is. Ennek megfelelően
el.sőként a hitre és Istenre, másodikként a Názáreti
Jezusra, a Krisztusra, harmadikként a lélekre és az
örökéletre vonatkozó hitelvek és tézisek megalapozása, megvitatása és megformálása valósulhatna meg.
A korábbi és az 1996. évi konferenciát megalapozó
előa dásai után az 1998. évi konferencia már az első
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mus _ a történeti Jézus-kutatas akkori alIaspontjara
tamaszkodva - elhatarolta magát tőlük. Korunk unitarizmusának épftésekor az sem bizonyul jarható útna~,
ha teológiánk teljesen elhanyagolja a Janos evangé~l
umot, annál is kevésbbé, mert új magyarazatok egeszen közel tudják hozni korábban elutasított va~y
rosszul értelmezett szövegrészeit mai gondolkodasunkhoz. Ahhoz, hogyakonferenciasorozat várt végeredménye megértett és hitben m~gélt fogadtatásban
részesüljön, szükséges, hogy az Ujtestamentum korszerű ökumenikus nyitottsagú és unitárius megvilág ítású magyarázatokkal kísérve az unitarius hivek, .de
különösen a választott világi tisztségviselők, presbiterek, gondnokok, tanácsosok s~amára .re~delkezésr~
álljon és módszeresen tanulmanyoz.zak IS, hogy hitükben ne csak az unitárius hagyomanyra, hanem az
evangéliumok és az Újszövetség biztos ismeretére is
támaszkodhassanak. A budapesti egyházközségben
már hatodik éve úgy folynak a bibliaórák, hogy ~~m
csak az unitárius hagyomanyt, hanem az evangellumok teljes szövegét tanulmányozzák és magyarázzák. Másfél-két év múlva Pál apostol leveleinek megismerésére és elemzésére is sor kerül, ugyancsak a
teljességre törekedve.
Mig átfogó újszövetségi unitárius magyarázatok
egyházunk egész eddigi története során kimaradtak,
hittani kiadványok tekintetében annyiban jobb a helyzet , amennyiben az előző századfordulón két teljes
körű hittankönyv jelent meg. Az egyik Ferencz Józsefnek érettségizendők számára irt "Hittana", a másik
Szentábrahámi Mihály "Summája", amelyet szerzője
ugyan egy évszazaddal korabban irt meg, de latinul,
így magyar nyelven csak ekkor vált hozzáférhetővé.
Szentábrahámi Summája a 18. századvégi felvilágosodás korának unitarizmu sát tükrözi, Ferencz József
Hittana pedig a 19. századvégi modern paradigma unitarizmusára utalhat. A hivek ugyan csak a Ferencz JÓzsef·i Hittant olvasták, de hitünk tartalmának
alakulásához haszonnal vonhatjuk be a kutatásba
Szentábrahámi művét is. A két világháború között, a
20. szazad első felében, a már posztmodernnek jelzett korszak kezdetén az unitárius teológiai irodalom
igen szépen vi rágzott, amelynek eredményei azért is
nagy figyelmet érdemelnek, mert a század második
felében az új valaszok keresése megtorpant, és teológiánk folytonosságanak és dinamikájának értékelése
érdekében ennek a korszaknak a teológiájára kell
épftkezni korunk unitarizmusa kereteinek kidolgozásánál is. Teológiai Intézetünk ennek érdekében fordult
~'sőkén~ Varga Béla hittani hagyatékának újbóli megjelenteteséhez és megvilágitásához. A következő
egy-két év tervbe vett feladata a század első fele
többi .figy~le~reméltó teológiai szerzőjének tanulmányozasa es valogatott tanulmányainak közreadása.

..A közelmúlt töréneime úgy hozta, hogy éppen jelenunk, a 20. század egész második felének unitariz~
musa hitelveiről rendelkezünk a legkevesebb forrássa1. A közel százezernyi unitárius h ívő kezébe nem
tu~un~ .olvan ~ittank.önyv~t adni, amelyikből a legutobbl ~el ~v~.zaza? hitelveit megismerhetné, igy csak
a. k~n!lrr~1aclos Katéra és a szószéki prédikációkra, .
blbhaoral magyarazatokra támaszkodhatnak. Minthog~ e.z a két utóbbi teljesen a lelkészek egyéni és
e~etl valasztásának a függvénye, hitelveink áttekintésere ~sak a Káté ~dhat altalános keretet. Nem hagyható figyelmen kfvul , hogy ennek a Káténak a kiadasa

óta egy és egynegyed évszá.zad telt el és
ez alatt húsz javftott és átdolgozott kiadást 'lb.,lóolai
élt át. A változtatások közül az 1947. évi mm,d'.J
olyan lényegb~vág6 vol t ~ hogy aligha
volna az eredeti Káté 13. kiadásanak minős~i"th-e"'tó'' .c-H,-Ja
feltételezzük a Káté téziseinek és a hitelveknek a kon.
formitását, am.i. pedig el 7ngedhetetlen követelmény,
akkor arra, a k?vetk.eztetesr~ kell jussunk, hogy század~~k ma~odlk !elere az unltarizmus olyan pályamód:,sltast, h~j~ott vewe,. amelynek jelentőségét és hatasat ~eo!ogla~ kutat~~lOk. m.eg nem tudtak egyértelmű .
en ertekelnl. Az Iranyvaltas nem mondható csupán
formainak, hiszen az unitarizmus felhagyott Jézusnak
Krisztusként való megvallásával, elmaradt hitelvei
közül Jézusnak lsten és lsten országa kijelentésére
szóló felkentségének megvallása, felhagyott a Káté
az unitarizmusnak az egyetemes keresztény anyaszentegyházhoz való tartozása nak bizonyságaval, és
a kereszténységet nem az egyetemes kereszténységbe, hanem csak az unitárius anyaszentegyházba
történ ő felvétel és tartozás szertartásaként értelmez·
te. Ez a néhány alapvető módosítas azt tükrözi , hogy
az unitarizmus ezekkel a lépésekkel a befelé fordulást, az elkülönülést és a múltba tekintést választotta
akkor, amikor a hagyományos európai kereszténység
éppen ellenkezőleg az ökumene , az összetartozás erősítése, az evolúció figyelembevétele, az emberi igények felé fordulás irányát választotta a szekularizáció
keretében egyedül igéretesként.
Ebből

a felvazolt helyzetből adódik teológiai munkálkodásunk harmadik fő iránya, a reformokra törekvő
nyugati kereszténység útkeresésének, Isten-keresésének, a történeti Jézusra irányuló krisztológia tartalmának megismerése és értékelése. Különösen azokra a teológiai iskolákra kell figyelmünket összpontosítani, amelyek a vallásokat társadalmunk kultúrája részeként tárgyalják, továbbá amelyek az emberi gondolkodás és tudás fejlődésének párhuzamában tekintik a teológiat , de ugyancsak fontosak lehetnek az
ökumenikus nyitottságú teológiai irányok is. Unitárius
szemszögből pedig különös figyelmet kell mutassunk
a történeti Jézus felé forduló irányzatokra , amelyek
már figyelemre méltó teret kapnak a katolikus körökben is. Az Intézet kutatómunkája ebben az ir~nyban i~
megtelte első figyelemre méltó lépését az ,,<?kume~l
kus gondolkodás és hit" első kötetének megJelenteteséveI .

Az unitárius és szabadelvű kereszténység koránt-

sem mutat olyan gazdag teológiai irodalm~t , mi.~t akár
a római katolikus, akár a protestáns és Igy konyvek
tanulmányozása helyett inkább a teológiai folyóiratokra lehet támaszkodni. Az angliai Faith and Freed~m!
az amerikai The U. U. Christian mellett a Montpellier-I
Protestáns Teológiai Intézet révén az Etude~ Thé.o~o
giques et Religieuses V{llamint EvangiJe et lIberte Jelentik a leginkább tanulmányozott forrásokat. Eze.k a
folyóiratok sok érintő kérdést liberális k.ereszte~y
szemléletben tárgyalnak és a mi tájékozód~s~~k~t IS
segítik. Intézetünk "Szemelvények" összealhtasaval
kínál betekintést ezekbe a tanulmányokba, amelynek
első kiadása ugyancsak megjelent már.
A Teológiai Intézetben jelenleg összesen ~~tan dolgoznak. Négyen közülük a lelkészi k~r t~gjal, ket.te~
viszont más tudományágak mellett muvellk a teologlát. Nem kétséges, hogya fentebb bemutatott konfe-
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rencia-felkészülési program nem kis ter~to{ó9illi het jelent, mégis az eddigi tapasztalatok
míff,d'1 szerint a lelkészi munka szamara is sok
előnyt eredményezhet. A bibliaórak ered7n
m-é
- y-e-s-s""ége szembetűnően megemelkedett és folyamatos, tervszerű felkészülést kíván, ami viszont a
szószéki szolgálat színvonalát is segítheti. Azzal,
hogy saját egyházunk múlt jában nem csak egyháztörténeti , hanem hittörténeti vonatkozásokat is keresünk,
egyházunk és vallásunk jelenében is jobb tájékozódáshoz juthatnak kutató lelkészeink. A kereszténység
egészére való nagyobb nyitottság nem csak unitariz-

musunk helyét világfthatja meg jobban, de az ökumenikus
szervezetekben való részvétel (Bibliatanács ,
..
Okumenikus Tanács, stb.) is biztosabbá, elismertebbé válhat lelkészi karunk számára. A Teológiai Intézet
arra is számít, hogy az 1998. évi konferencián már
olyan anyagok állhatnak rendelkezésre, amelyek
alapján kiléphet majd a nem unitárius érdeklődők felé
is és saját hitelveinek fejlődéstörténetét, hitelvi rendszerének sajátosságait és a kereszténységben való
helyének meghatározását, korunk társadalmi, tudományos és kulturális szintjéhez viszonyított vonzerejét ismertető (missziós) előadásokra is vállalkozhatik.

Rázmány Csaba

A kijelentés lényege Varga Béla
és az unitarizmus szemszögébó1
Az alábbiakban azt szeretném bemutatni, hogy az
unitáriusok beszélhetnek-e kijelentésről, s ha igen,
mikor és milyen értelemben.
A szellemi élet egészét a tudás , az erkölcs és a hit
alkotják.
A tudás magába foglalja azokat az eszközöket, melyek segítségével közelebb jutunk a dolgok lényegéhez.
Az erkölcs szám unkra nem más, mint az erkölcsi
értékek megvalósítása, amikoris az ember szemtől
szembe kerül önmagával, vagy helyesebben az erkölcsi törvénnyel. ,Az erkölcsiség az emberi szellem önkormányzatának bizonysága."
Az ember szellemi világának a harmadik területe a
vallásos hit, mely éppen olyan természetes megnyilatkozása a léleknek, mint a tudás, vagy az erkölcs.
A tudás világában az anyagi és szellemi tényekkel,
az erkölcsi világban magával az erkölccsel és az erkölcsi törvényekkel, a hit világában Istennel kerül
szembe az ember.
"Isten azok számára létezik tudatosan, akik hisznek
benne, ugyanúgy erkölcsileg is azok számára létezik,
kikben megvan az erkölcsi képesség, hogy az erkölcsi törvények szerint éljenek, a tudás azonban csak
azok számára lehetséges, akik meg tudják látni a dolgok logikai összefüggését és teoretikus alkatát."
Az emberi lélek szabadsága, feszélyezetlen megnyilatkozása egyes területeken korlátozott, fokozottan
a tudás területén, szabadabb az erkölcs területén, a
legszabadabb a hit területén. Istenbe való hitre sem a
tudás sem az erkölcs nem kötelez. A szellem, a lélek
legspontánabb megnyilatkozása nem más, mint az Ist~nbe ve.tett hit, mint azt Pál oly kifejezően írta az Etfezusbeheknek: "Isten ajándéka ez". (1I.r.8.v.)
..Kim~:>ndha~juk azonban azt is, hogy a tudás az erkolcs es ~ hit néhány vonatkozásban egymásra utaltak. fl:. tudasnak vannak olyan szakaszai, melyek feltételezik a hitet és az erkölcsöt. Mivel nem minden ismert előttünk, a tudást a hit egészíti ki. Tudás nincs hit
nélkül és hit sincs tudás nélkül. ,,A tudás ellenőrzi a
hitet, a hit kiegészíti a tudást." A tudás valóságtényekre , az erkölcs értékítéletekre támaszkodik a hitben e
kettő egybeforrik, úgy, hogy a vallásban a 'legfőbb valóság egyúttal a legföbb érték is. Értékitéleteket alkot-
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ni még nem vallás, ez csak akkor válik azzá, ha minden értékítélet mögött az ember felfedezi az Istent,
mint az értékek forrását. Csak ekkor beszélhetünk
vallásos hitről a szó igazi értelmében.
Ami a tudás világában a tapasztalás, az a hit világában a kijelentés .
A kijelentés életünket Istenhez fűző szál és annak
megértése.
Martineau szerint: a kijelentés lsten egyetemleges
felhívása emberi mivoltunkhoz, Varga Béla ezt így
egészíti ki: "emberi mivoltunk felhívása Istenhez."
Minthogy a vallás lsten megismerése, tisztelése és
hivése, természetes, hogy vallást kijelefltés nélkül el
nem képzelhetünk.
Hogy mit jelent számunkra, unitáriusok számára,
akik elfogadják annak szokásos dogmatikus jelentését. A zsoltáríró kérdése: "Hol van a te Istened?" egyenlő az önmagunkról valló számadással, ugyanakkor felvet egy másik kérdést is: ,,ki vagy te?" A kijelentés annak bizonysága, hogy lsten közel van hozzánk, vagyis, hogy eljutottunk odáig, hogy megismerjük őt. A kijelentésben lsten megtalálja az embert és
az ember az Istent, mely találkozás csakis a szellemrokonság révén jöhet létre. "Kijelentés mindenhol lehetséges, ahol van szellem." (T. Troelsch) A kijelentés
az egész életet jelenti és mint ilyen semmilyen körülmények között nem korlátozható egyes esetekre. A
kijelentés területén nincs más tekintély, mint a szellem
szabadsága. Beszélhetünk-e a kijelentéssel kapcsolaitban, objektívről, vagy szubjektívről? - nem, mert
ebben az esetben nincs sem objektív sem szubjektív,
mint ahogyan nem létezik sem belső és külső. A kijelentés nem támaszkodik sem külső sem természetfeletti bizonyftékokra, amit benne megkülönböztethetünk az isteni és az emberi. Ez a kijelentés dialektikai útja!
A kijelentés lelki hatása abban áll, hogy Istennel
való szembekerülésünk a saját magunkkal való szembekerülésünket eredményezi, miközben meglátjuk
magunkat a tökéletes isteni szellem tükréb~.n, és .ez
emberi gyengeségünk tudatára ébres 7t. A k~Jelen.tes
nek az első lépése tehát nem más, mint az Isteninek
az emberitől való megkülönböztetése. A kijelentés
tehát egy értékelési processzus, melyben az ember

egyfelől a saját, másfelől pedig az isteni szellem mé,r-

tékének tudatára jut. Ez az elsó lépés! A második
lépés: emberi életünk, isteni hez való kapcsolása,
melyben nekem a teremtménynek megadatik az a lehetőség , hogy lsten fiává legyek, de so.ha ne~ téveszthetem szem elör a legmagasabb értekmérot. Ez
nem más mint Istenbe való belekapcsalódás , ugyanakkor hatalmas lépés az önmegvalósulás felé. Mindennek alapfeltétele az Istenbe vetett hit, mert a
hit és a kijelentés egymástó~ elvá!as~thatatlanok .
"Nincs kijelentés hit nélkül és nrncs hit kijelentés nélkül." (Troellsch).
A kijelentés mindig személyes jell~gü, . Iétrejöh~t
minden egyes lélekben, ahol a lélek dmamlkus ereje
megtalálja az Istennel való kapcsolatot.
A kijelentés isteni behatásra keletkezett élmény. EImondhatjuk azonban, hogy nem min~en vallásos tapasztalat kijelentés, mert némely vallasos él~ény elvész a misztikus homályban . Csak olyan elmen y leh~t
kijelentés, melyben az isteni sugár nem homályosul
el, ugyanakkor minden emberi szubjektivitáson áttörö
igazsággá minősül . Ilyenformán a kijelentés az egyetemes megvalósulása az egyesben, igy nem lehet
misztikus vízió, mert elsősorban vallásos, ugyanakkor
erkölcsi igazságokat fog lal magába. Ez a tartalom az,
mely kiemeli a kijelentést az egyéni tapasztalás szű
kös határai közül és egyetemes jelleget kölcsönöz
neki. Kijelentés tehát az, ami feleletet ad arra a két
kérdésre, hogy mit kell hinnünk és mit kell cselekednünk.
Van olyan felfogás is, miszerint a kijelentés nemcsak valláserkölcsi igazságokra épül, hanem épülhet
a kü l ső világ, vagy a természet látható tényeire is. E
felfogás vallója Channing, aki kijelenti : ,,A természet
és a kijelentés egymással nem ellentétesek". Ezzel
szemben a történelem és a tapasztalat arra tanít,
hogy amikor kijelentésről beszélünk, akkor lsten erejének hatását kell megérezzük személyes életünkben. Pascal mondja: ,,az emberi dolgokat ismernünk
kell , hogy szerethessük, az isteni dolgokat pedig szeretnünk kell , hogy megi smerhessük". Ilyenformán kimondhatjuk, hogya szeretet a szülőanyja minden kijelentésnek.

Végül nem marad más hátra, mint megvizsgálni,
hogy mit jelent a Bibliában levő, főleg a Jézus személyén át történő kijelentés a mai ember számára? Nemcsak személyes vallásos tapasztalatok útján juthatunk kijelentéshez, hanem mások is közölhetnek ilyet
velünk. A mások által közölt kijelentés csak abban az
e~etben v~!ik igaz~n kijelentéssé, ha egyfelől mozgasba tUdjak hozn i bennünk azokat az erőket , me-

Iyek Ist~nne~ való kapcsolatainkra irányulnak, masfe~.ol ,. ha olyan valláserkölcsi igazságokat kozőlnek , melyek új tartalommal
töltik meg a lelket.

tt.r6t\lal
_",d"

k el~bb elmond~~ak határozzák meg Jézusnak az

evangéllumokba!1 kljele.n!,:tt tanltását. Mégpedig: azt,
hogy az evangéhumok utJan az emberiség olyan igazságok részesévé lett, melyek megmutatják az embernek Istenhez való tökéletes viszonyát, továbbá azt
hogy J~zus s~eméIYe:sen .élte át mindannak igazság:
tartalmat, a~lt t~nítvanyal~al közölt. Egyszóval felismerte lsten tisztan szellemi természetét és az emberi
léleknek az istenivel való rokonságát. Közelebb hozta
Istent az emberekhez és az embereket az Istenhez.
,,Az lsten lélek és akik őt imádják szükség, hogy lélekben és igazságban imádják."
Ilyen magasrendű kinyilatkoztatás sem azelőtt sem
azután nem hangzott el a vallás világában lsten lényegét illetően .
Tökéletesebb képet alkotni Istenről , mint amilyet
Jézus alkotott, mindmáig senkinek sem sikerült. A keresztény vallás nagy szellemei csakis általa próbáltak
eljutni istenközelbe. Az evangélium tehát, utólérhetetlen mintaképe minden lehetséges kijelentésnek. Sajnos a Jézus által előnkbe állított mércét mindmáig
nem sikerült elérnünk , így a szeretet evangéliuma
megvalósításra váró feladat mindannyiunknak.
Bultmann élesen elválasztja a Jézusi tanításokat az
ő személyes életétől, mondván , hogy az evangélium
nem azért értékes, mert Jézus tanította, hanem önmagában értékes a benne levő igazságok tartalmánál
fogva. Mi se m azért tartjuk értékesnek az evangéliumot, mert Jézustól származik , hanem a benne foglalt
igazságokért. Jézus személyes élete ettő l eltekintve
épp olyan értékes, mint az evangéliumokban levő tartalom . Jézus élete magában is kijelentés! - az elmélet
és a gyakorlat csodálatos egybefonódása.
A fentiekből nyilvánvaló, hogya kijelentést ma sem
nélkülözhetjük. Szükségünk van rá , hogy felismerjük
egyéni és társadalmi életünk irányító elveit, hogy
megtaláljuk az Istenhez vezető helyes utat.
Egyetlen társadalomnak, egyetlen közösségne.k
sem volt nagyobb szüksége a kijelentésre mint a mlén knek. A nagy kijelentések ideje nem. zárult le,. ~ert
ma is az egész vi lág sóvárogva várja lsten flanak
megjelenését. Ezért kell fel készül nünk újabb kijelentések befogadására, hogy bennünk emberekb~n
valós ulhassanak meg lsten örökkévaló és fenn kolt
céljai.

Dr. Sztankóczy Zoltán

Ferencz József Kátéjának
metamorfózisa
Bevezetőben először egy mondat a címről. A metamorfózissal a dm arra akar utalni , hogy az először

1864-ben megjelent Káté az l 991 -ben megjelent 20.
kladas.lg folyamatosan megújuló átdolgozásokon
ment at: amelyek során olyan új szövegek is megfogalmazast kaptak, amelyek lényegükben térnek el az

eredeti tartalomtól , de ezek az alapvető változtatások
.. .
csaknem észrevétlenek maradtak. A bevezeto masodik megjegyzésében arra lehetne v~laszt v~rni, hogy
mi indokolja a jelenlegi 1991-ben kladott Kat~ tart~l
manak áttekintését és mérlegelését. Ehhez harom Indokot is figyelembe lehet venni. Az egyik. hogya ma-
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gyar unitarizmusnak ma a Káté az egyet!ttl1fÓt)hli len nyilvánosan megismerhetö és általám«Jicl., nosan használt olyan kiadványa , amely
áttekintést nyújt alapvetö hitelveiröL A
másik, hogy a "Korunk unitarizmusa ~ cimet viselö
konferenciák keretében az alaphelyzet értékeléséhez
szükséges volt az elözö századforduló és a mostani
századforduló közötti hitelvi fejlödés áttekintésére is.
A harmadik, hogy ennek az áttekintésnek a keretében
fel kellett fedezni azt a változtatást, amelyet 1947-48ban vezettek át a Kátén. Olyan módosftásokról volt
ugyanis itt szó, amelyek viszonylag simán mentek
végbe, annak ellenére, hogy lényegbevágó hitelvi és
egyházpolitikai átformálást, valóban metamorfózist eredményeztek. Minthogy azóta már a második-harmadik nemzedék is váltotta egymást, az átalakitas
már olyannyira feledésbe ment, hogya korábbi, a két
világ háború közötti hitelvi és egyházpolitikai irányvonal megszakadására és feladásara nem csak hfveink,
de maga a lelkészi kar is aligha emlékezik már. Hozzáfűzhetjük , hogy fél évszázaddal ezelött ezeket a páIyamódosító tartalmú változtatá sokat, nagy nyomatékuk ellenére nem zsinati és még csak nem is főtaná
esi szinten tárgyalták meg , hanem 1947-ben a képviselö tanács jóváhagyását elegendönek ítélték. Tekintettel arra, hogya nagy módosítás a 12. 13. kiadások
között ment végbe és a 13.-tól a jelenlegi kiadásig kisebb változtatások ellenére az irány lényege ugyanaz
maradt, a század első felének Katéját a 12., a század
második felének Kátéját a legutolsó 20. kiadás alapján értékeljük és vetjük össze egymással.
Az elmúlt szazadfordulón az unitarizmusról három
általanos ismertetést célzó kiadvány állt rendelkezésre, az Unitárius Káté, az Untári us Kis Tükör és a Hittan . Az elsö 1864-ben, a második 1875-ben, a harmadik 1902-ben jelent meg. A Kis Tükörben a fö cél
az egyház történetének a bemutatása volt, a hitelvekkel a másik két könyv foglalkozott . A Hittant közel
harom évtizeddel megelőzte a Katé, és ez utóbbi,
hogy pótolja a még hianyzó Hittant is, a kérdés-felelet szövegeket meglehetősen bő magyarázatokkal
látta el, amelyeket a későbbi kiadások is megtartottak a Hittan megjelenése után is. Tekintettel arra,
hogy mind a három könyvnek a szerzője Ferencz József (1876 elött kolozsvári lelkész, utána pedig 1928ig püspök) volt, a közöttük szükséges tartalmi egyezés teljesen megvalósulhatott. Ez az egyezés még
az 1943-ben megjelent második kiadású és átdolgozott Hittan és az ugyanebben az évben kiadott
ugyancsak átdolgozott Káté között lényegében fennmaradt. Az 1947-ben kiadott következö Kátét már
ne~ ~fsérte a Híttan további kiadása, így nincs is lehetoseg arra, hogy a Hittan és a Káté tartaimát századunk masodik felében a korábbi évtizedekhez hasonlóan összehasonlfthassuk. Az unitárius hitelveknek a század második felében végbement alakulasárói ezek szerint csak a Katéra támaszkodva alkothatunk képet , minthogy ebben a fél évszázadban teljesen átfogó hittani kiadványok nem jelentek meg. Mielőtt azonban kiséri etet tennénk a Kátébél kikövetkezte.thetö teológiai pályamódosftásra, hasznos lehet
a szazadunkban végbement teológiai irányváltasok
vázlatos átt~kintése is. A két világháború közötti idöben olyan valtozások következtek be a nyugati társadalmakban , amelyek még az előző évszázad "mo-
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dernnek" minösített társadalmainál is radikálisabban
fordultak el a vallásos világképtől és fordultak a racionalizmus-materialízmus felé . Ebben a ,,posztmodern" korban a korábban keresztény társadalmakban
az elvilágiasodás, a szekularizáció vált uralkodóvá,
amivel párhuzamosan viszont a kereszténység társadalmi szerepe fokozatosan egyre halványodott. A
vallástalanság térhóditását és saját befolyásának
visszaszorulását tapasztaló kereszténység két irányban igyekezett ellensúlyozni. Az egyikben a nyitás
volt a jellemző mind a tudománnyal , mind a társadalmi átalakulással szemben és ezzel együtt a kereszténységen belüli együttműködésben az ökuméne
nélkülözhetetlenségének felismerése. A másik irány
ezzel ellentétes megoldásokhoz folyamodott és a
jövő bizonytalansága helyett a mult biztosságára épitett, a múlt alapjaihoz és keretei hez ragaszkodott ,
nyitottsag helyett pedig a befelé fordulást , az elszigetelődést választotta . Az évszázad második felének
tapasztalatai azt tükrözik , hogy csak az első írany vezethet a jövőbe, csak az ígér kibontakozást és megoldást. A két valtozat közötti választással a 20. század e l ső felének unitarizmusa is szembekerült. Jelenünkböl visszatekintve minden kétségen felül állítható , hogy korának legnagyobb tekint é lyű unitárius teológusa (Varga Béla) az elsö irányba akart fordulni. A
Káté szövegének elemzése alapján viszont arra a
következtetésre juthatunk, hogy végül is nem az általa vallott irány valósult meg és a magyar unitarizmus
inkább a másik irány felé tájékozódott, az ökumene
és a nyitottság helyett a befelé fordulásban és a saját
különállásában vélte megtalál ni a helyes választ. A
következőkben arra teszünk kísérletet , hogya század első felének utolsó és a század második felének
utolsó kiadású Kátéinak szövegein keresztül tegyük
mérlegre azt az állitásunkat, hogy valóban nagy
horderejű és meghatározó jellegű volt-e a két idöszak közötti pályamódosítás, valóban metamorfózis
volt-e vagy inkább csak a lényeget nem érintő , és a
húsz kiadás során máskor is végrehajtott kisebb horderejú átdolgozás történt ebben az esetben is.
A Katé 1943. évi 12. kiadásában az unitarizmus
egyértelműen vallja a keresztény anyaszentegyházhoz való tartozást , amelynek nagy családként minden Jézus Krisztus tanftásait követő keresztény gyülekezet a tagja. Az ebben a Kátéban megfogalmazott
unitárius hitvallásban is az áll, hogy: "Hiszek egy közönséges (egyetemes) keresztény anyaszentegyházat". Jelenlegi Káténkban elmaradt az egyetemes keresztény anyaszentegyhazhoz való tartozás megvalIasa, és csak az unitarius anyaszentegyház kap
benne helyet, amelyhez nem a Krisztust megvaJlók,
hanem a Jézust vall6k tartoznak. Módosult a hitvallás szövege is, ahonnan ugyancsak kimaradt az
egyetemes keresztény anyaszentegyházban való hit
megvallása, és helyébe az unitárius egyház hivatásában való hit megvallása lépett. Aligha vonható kétségbe, hogya Káté újabb szövege a korábbival egybevetve, az unitarizmus és a kereszténység többi hitfelekezete közötti elhatárolódást tükrözi, az ökuméne
gondolatát61 és gyakorlatát61 val6 távolodást akkor,
amikor éppen annak erősftése kerOlt általánosan elő
térbe.

Ha talán nem is közvetlen ok és okozati összefüggéskénI, de a Káté 1947. évi m.ódosftá~a után ~ következő évben az Egyházak Ökumenikus Tanacsa
amszterdami ülésén kimondotta , hogya jövőben csak
a Szentháromságot valló keresztény egyházak tartozhatnak a szervezetbe, és a korábban aktívan résztvevő unitárius egyháznak el kellett hagYr:!ia ..a szervez:tet. Az átdolgozott Káté ehhez az elkulonuléshez szoveges alátámasztást is nyújt~tt ,.. amikor a ~er~szt.é~y
elnevezés magyarázatát, elteroen akorabbi Katek
helyes értelmezésétől , nem Kris~tus ~?vet.és.ében
(christianus) jelölte meg, hanem Jezus koveteseben ,
ami nyilvánvalóan tarthatatlan. Még határozottabban
fogalmazta meg ezt a gyökeres elkülönülést ~z 1968ban kiadott Kiss Elek-féle Káté, amely szerint a kereszténységben külön veendők az unitárius egyház
egyrészről és minden más keresztény egyház másrészről , abból a lényeges különbözőségből következően , hogy az előbbi Jézus-követő , mig az utóbbiak
Krisztus-követők. Nyilvánvalóan itt érkezünk el az elhatárolódás egyházpolitikai programjának teológiaikrisztológiai valódi indítékához . Mielőtt azonban
ennek tárgyalására térnénk át, indokolt lenne annak
mérlegelése, hogy most, fél évszázaddal a fordulatot
jelentő lépés megtétele után, milyen előnyöket hozott
az unitárius hit és egyház számára a kereszténységen belüli helyzetének ez a módosítása. Nem kerülheti el figyelmünket az a tény, hogya nagy keresztény
egyházak is egyre inkább felismerik az ökumenikus
gondolkodas, hit és egyhazpolitika nélkülözhetetlen
szerepét, és ezt már nem az egyes egyházak sajátosságainak és önállóságának feladásával akarják elérni, hanem az egységet a különbözőségben elvének
követésével. Kisebb egyházak számára az ökuménétöl való tavolmaradas kettös hatrannyal jarhat. Egyrészt ugyanis nem tudnak lépést tartani a társadalmi
tudás és gondolkodás dinamikájanak a vallasos hitre
gyakorolt hatasaval és egyre konzervativabb tartalmúakká válnak . Másrészt, ezzel együtt befelé és a
múlt felé fordulva , szektás vonásokat vehetnek fel. Itt
most nem a szervezeti ökuménére kell gondoljunk,
hanem arra, hogyaszervezeteken kfvülállóan is és
attól függetlenül is igyekezzünk felhasznaini a nagy
történelmi egyházak hitrendszerében, teológiai tudományában elért új lépéseket , és mérlegelve azokat,
dönthessünk esetleges hasznositásuk, átvételük tekintetében. Ha őszintén szembenézünk az elmúlt fél
évszázad hittani, vallástani termésével és egybevetjük az előző fél évszázadban elért helyzettel, akkor
bizony meglehetősen szerénynek kell maradjunk még
annak figyelembevételével is, hogya politikai helyzet
jatszotta ebben kétségtelenül a meghatározó szerepet. Posztmodern korunkban az ökumenikus gondolkodás és együttműködés olyan parancsoló szükségesség, hogy nem lehet helyette sikeresen más utat
választani és követni .
A keresztény anyaszentegyház egyetemes jellegé~~k. f~lo~dásáv~.1 és a~ unitárius anyaszentegyház küIonalIasanak kijelentesévei párhuzamosan 1947 óta
~egvál~ozott ~ k.eresztsé~ .értelmezése és gyakorlata
IS . Eddig az Ideig az unltariusok is az általános keres~tény ke~~sztel~si formulát alkalmazták és ,,Az
Atyanak, a Flunak es a Szentléleknek a nevében" keresztellek. Akorabbi Káték meg is magyarázták, hogy
~z nem.a Szentharomság nevében való keresztséget
Jelent. Am ennek ellenére mégis éppen ez lehet a hi-

vatkozási ~Iapja az általános keresztény
keresztségi formula elhagyásának ami - belát.1tI
n.ek ere~mény'eként a formula megv'álasz- mUfJtI'J
tasa elvileg kotetlenné vált. Az egyetemes
k~r~s~ténységben ~zonban a keresztségn~e:;:k:-s:::z:::e:-n7t_
segl Jellege van , .e~ formu~á)a általános érvénnyel
egység.esen a Mate-evangelium befejezésében 01vashato , az. apos~olok .kiküldésekor mondott jézusi
szavakhoz Igazodik. Minthogy az unitárius egyház
ezzel az egész kereszténységben érvényes gyakorla~al hagyott fel, .számolnia lehet azzal a következmenny~.I, hogy ~~s. keresztény felekezetek kétségbe
vonhaya~ az unItanus k~resztség keresztény érvényesseget. A mod~rn blbli?kut~tás ~r.edményekép
pen nem volna nehez megcafolnl a matei keresztelési
formula közvetlen jézusi eredetét. A legtekintélyesebb
teológusok egész sora állftja, hogy Jézus nem erre a
tapasztalati világra tért vissza feltámadásakor, hanem
a transzcendens létezésbe lépett át. Ilyen módon tanítványai a valóságban már nem találkozhattak vele
és tőle élő szóban üzenetet sem kaphattak. Az Apos:
tol ok cselekedeteiben olvasottak szerint éppen a vezető tanítvány, Péter sem ismerte ezt a jézusi üzenetet , hiszen egészen másképpen ,t--'ézus Krisztus nevében" hivatott a keresztségre. Ugyanakkor teljességgel elfogadható, hogy Máté közösségében valóban ehhez a formulához igazodva kereszteltek és később ez vált általánossá a kereszténység egészében.
Teljesen megalapozatlan és történelmietlen volna
minden olyan álHtás, hogy ebben a mátéi formulában
a Szentháromság gondolata vagy hite jelent volna
meg már a Jézus halála utáni első keresztény nemzedéknél, közel három évszázaddal az egyetemes zsinatok előtt. Mindezt ki lehetne egészíteni azzal a kételkedéssel is, hogy Jézus ilyen tartalmú , sajat személyére való keresztelést és önmagának az Atyával
egy szintre való helyezését kijelenthette volna. Ezek
szerint a keresztségnek Jézus valóságos üzenetére
való visszavezetése ugyan megcáfolható lenne, de
az a tény már nem, hogya keresztény hagyomány ezt
a formulát őrizte meg és hagyta örökül azóta is nemzedékről·nemzedékre. Minthogy a kereszténység egésze ezt vallja érvényesnek és semmiképpen sem
ütközik az evangéliumra épült unitárius hitelvekkel, aligha lehetne meggyőző érveket felhozni a keresztény
keresztségrő l való lemondás és helyette csak az Unitárius egyházba való felvételre szóló keresztelés ':'1 el lett. Lehet viszont azzal a hátrányos következmenynyel számolni, hogy unitárius szülők is - különösen
vegyes házasságokban - inkabb vál~sztják. az által~
nos érvényű hagyomanyos kereszteny, mint a szukebb érvényű unitárius keresztséget, ha ez a különbség valahol, valamikor nagyobb nyomatékot kap.
A fentiekben bemutatott változtatások mögött világosan felismerhető a teológiai.kriszt~lógiaj.. indít~~,
ami három Káté egybevetéséből egyertelmuen ~lot
tünk is állhat. A 12. kiadás a Názáreti Jézust a KriSZtusnak vallja , azon az alapon, hogy az ő t~nít~~a!
révén juthatunk el Istennek igaz ismeretére es foldl
boldogságunk valamint mennyei üdvösségü~k mynkálására . A 20. kiadás Jézust már nem vaJlJa KriSZtusnak és elhagyja azt a hitelvet, hogy .az .ő tanításai segítenek minket a földi boldogsag es a
mennyei üdvösség eléréséhez. Változ~tlan~1 val~
ja azonban, hogy az ö prófétai munkássaga. es tanttásai jelentik lsten igaz ismeretének legbiztosabb
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útját. Ugyanez a kiadás megismétli azt a
2:r.,C';gioi hagyományos unitárius alap-hitelvet,
ndíljrllJ hogy Jézust valóságos emberként nem
vallhatjuk Istennek is. A Kiss Elek-féle
Káté szövegesen meg is indokolja, hogy Jézus
Krisztusként
megvalfását
az unitarizmus miért
hagyta el. A megokolás szerint az unitáriusok azért
nem vallják Jézust Krisztusnak, mert a Krisztussaga
egyenlő lenne Jézus istenségével is, ami összeegyeztethetetlen az unitárius egyistenhittel és Jézus
valóságos emberi, de nem valóságos isteni természetével. Mi-előtt az unitarizmus jezuológiai-krisztológiai útkeresését közelebbről is mérlegre tenn ők, elő
rebocsájtanánk egy általános érvényű helyzetbemutatást, amely azt állítaná, hogya kereszténységen
belűl Jézus Krisztusságának és istenségének megvallásában lényegében négyalaphelyzet tárul elénk
a hitelvekből, illetőleg dogmákból. Jól ismert, hogya
nyugati hagyományos (o rtodox) kereszténység Jézust a mindenség Uraként, Pantokrátorként ugy vallja valóságos Istennek, hogy valóságos emberi természete alig kap figyelmet. A hagyományos unitar;zmus - a 20. század közepéig - Jézust valóságos
embernek vallotta , akit ugy vallott egyuttal Krisztusnak is, hogya Krisztus megnevezést ezzel együtt valóságos isteni természetnek is elfogadta volna. Az evangéliumok tanusága szerint ehhez volt hasonlítható Jézus tanítványainak és követőinek Krisztus-hite
is. A negyedik álláspont nem tette magáévá Jézus
krisztusi szerepét és nem fogadta őt el lsten messiási küldött jének. Az evangéliumok szerint ez a nézet a
Jézus-követők körén kívül állókra, a népre, a farizeusokra és írástudókra volt a jellemző. A hagyományos
unitarizmus ember-Krisztus megvallását felváltó
ember-Jézus megvallás ezzel a kereszténységen kívüli nézettel hozza közös nevezőre a 20. század második felének unitarizmusát.
A fentebb elmondottak szerint az unitarizmus azért
hagyta el hitelvei közül Jézus Krisztus-voltanak megvallását , mert a Krisztus-megvallás egyet jelentene
Jézus lsten-volta megvallásával. Ez a felfogás azonban semmiféle evangéliumi vagy ujszövetségi hivatkozással nem támasztható alá. Igaz ugyan, hogya 4.
és 5. évszázadok egyetemes zsinatain kimondották
Jézusnak kettős természetét, miszerint ő valóságos
ember és valóságos lsten is lenne, ám ilyen állitás
Jézus életében soha el nem hangzott, kortársai őt
Istennek soha nem vallották. Olyan hely viszont van
az evangéliumban, ahol a tanítványok a földi, az élő
Jézust vallják a Krisztusnak "Tu es Christus, Te vagy
a Krisztus." Ez azt jelzi, hogy Jézus valóságos emberi természetével, va lóságos lsten-volta nélkül volt a
Krisztus a tanftványok számára . Század unk első feléig négy évszázadon at vallott és a Káté 12. kiadásáig tanusított ember-Krisztus, és a század második
felében elfogadott ember-Jézus megvallas közötti
váltás mögött a krisztus-fogalom tartalmának eltérő
értelmezése húzódott meg. Az evangéliumi hagyomany meglehetősen egyértelműen foglalt állást
Jézus küldetését illetően akkor, amikor az eszkatologikus feltételek kíséretében rövidesen elérkező Istenuralom (Isten orszaga) evangéliumának hirdetésére
lsten küldött jeként jött a világba.
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Az unitarizmus a 12. Kátéig és a 13. Kátétól egyaránt azt vallotta és vallja, hogy az emberiség vallási
fejlődése az Istentől küldött kivételes emberek munkálkodása, tanítása és életpéldája követésével valósul meg. Egyértelműen következik ebből az is, hogy
a Názáreti Jézus lsten küldött jeként jött a világba ,
úgyszintén az is, hogy erre a küldetésre való kiválasztottsága és ennek a küldetésnek a teljesítése jelenti az ő felkentségét, messiás-szerepét, krisztusságát. Az evangélizmusra épülő krisztológia ennek
megfelelően ,,küldött-krisztológiát" jelent. Jézus halála után olyan krisztológiai utak formálódtak meg,
amelyek Jézus krisztusi szerepét részben kiemelték
az evangéliumi hagyomány kereteiből, részben pedig az evangéliumi hagyományt a küldött-krisztológiától eltérően egészftették ki. Ezekre a különböző irányokból érkező hatásokra épültek fel azok a krisztológiai válaszok, mint például a kereszt-krisztológia, a
születési krisztológia, a megtestesülési krisztológia ,
a preegzisztens-krisztológia, stb., amelyeknek közös
vonása, hogy messze tul érnek az evangéliumi hagyomány alap-üzenetén. Az unitarizmus magát következetesen jézusi, evangéliumi kereszténynek va"va, érthetően határolja el magát ezeknek a hatásoknak nagy részétől, illetve tulajdonít nekik eltérő magyarázatot és jelentőséget. Mindazok az evangéliumi
elbeszélések, amelyek Jézus születés előtti létezéséről, természetfeletti származásáról, szűzi születéséről, majd halála utáni földi feltámadásáról és megtapasztalt menn ybemeneteléről tudósítanak, főkép
pen Jézus küldetésének, személyének és kijelentéseinek hitelességét, isteni eredetét voltak hivatottak
igazolni. Az unitarizmus kezdettől fog va vallja , hogy
az ember lelke, tudata képes a transzcendens isteni
létezéssel, a lélek- és szeretet-Istennel hitében találkoznL Ugyanezen a módon ugy vallja , hogy Jézus
Istennel teljes és tökéletes lelki összhangban élt,
gondolkodott és cselekedett, és ezt az összhangot
tanította és mutatta tanftványainak, követőinek is. A
keresztény emberek Istent az Atyát , lsten uralmát,
országát, az igaz útra való megtérést, az örömüzenetbe, az evangéliumba vetett hittől és életviteltől elnyerhető szabadítást, megvaltást Jézusra építhetik.
Minthogy a kereszténység hite és vallása a Jézustól kapott kijelentésre épül, az egész kereszténységet
és benne az unitarizmust is a vallástudomány kijelentett vallásnak jellemzi. Káténk a 12. kiadásig ezt k?vetkezetesen vallotta is, hiszen úgy látta Istent es
lsten országát ahogy Jézustól kapta. Jelenlegi Káténkban termé~zetesen ugyancsak az áll, hogy minket is ő tanított meg lsten igaz ismeretére és szeretetére ezért ő volt lsten legnagyobb prófétája. Nem követi ~zonban a jelenlegi Káté azt a 12. kiadásban még
olvasható minősftést, hogya kereszténység kijelentett vallás lenne. Jézus küldetésének tartalma azonban éppen a kijelentés volt, az ő tanftásai a~ isteni
kinyilatkoztatást célozták, és éppen ebben hatarozható meg küldetésének, személyéne~ és sze~ep~ne~
krisztusi, messiási jellege. A keresztenyek s~.amara o
azért a Krisztus mert ő közvetlenül adta nekunk lsten
által közvetített' üzenetét , evangéliumát. A Názáreti
Jézus valóságos ember-volta egyáltalán nem áll el~
lentétben az ő Krisztus-voltával és azzal , hogy az .?
evangéliuma jelenti a mi hitü.nk alapj.át. is. Elle.nk~zo
leg, számunkra éppen az Jelent kiveteles erteket,

hogy Ő valóságos emberként kapott képességet lsten
be~ fog~~jak b~ lsten szavát. akaratat,
és Islen országa igaz tartalmának megértésére és hir",!a~~ adJ.~k tovabb saját követőiknek. A ~toldolal
detésére. Ha nem is tudjuk elérni az ö valóságos emh~vok gyuleke~etéb:n a kijelentést prédi- 11I'""dl
beri természetének tökéletességét , az ő követése
katorok, tanftok adják tovább mar nem
..., ~
mégsem lehetetlen feladat számunkra - valóságos
k~zvetle~ kijelentések.?en, ~anem azokra támaszkoemberek - számára sem. A legutolsó kiadású Katé
do tanrta~~kban . A k,IJelent~s eredetiségével szemszerint lsten létének ismeretére a teremtett világ rendben a tanltas csak. szarmazekos
, tehát semmikép pen
"
jéből , a teremtett emberben lévő tehetség adományáse "':I azo nos rangu es rendú . A Káté 12. kiadása mé
bóllehet bizonyossághoz jutni. Ebből az áUítasból azt
hatar~zo~tan val.l.otta a kereszténység és benn~
a következetést is le lehetne vonni , hogya teremtett
a~ u,nltanzmu~ klJelentett.yallási jellegét. A legujabb
világ és az ember tapasztalati megismerése (például
kladas ~lhagYJa ~zt., ~ .~IJelent.ett vallási jelleget és
a kozmológia és az antropológia művelése is) mincsa~ tanlt<;>ttnak mlnOSltl es vallja. Ez érthetően követdenkit, de elsősorban az ezekkel foglalkozó szakemkezik abbol a h~lyzetböl , ar:'~ly Jézus krisztusi szerebereket el kellene vezessen lsten megismerésére,
pe h~lyett a tanltof!lestert tatja benne. A kijelentés tarlegalábbis megsejtésére. Ezzel szemben éppen az ált~.lman~k. elfogadasa a kijelentö személy kivételes
lapítható meg, hogya világ és az ember egyre mékul de-tesI szerepe nélkül nem lehetséges és a kijeIyebbre ható kutatása és megismerése általaban in~~ntés . ~gys~~rü . tanít~ss~ ~.aló a!n:inős ítése együtt
kább az isteni létezéssel szembeni kétkedést , bizonyJ~r ~ klJelento (krisztusI) kuldott ~anltomesteri megvaltalanságot erösíti. A század elsö felének unitarizmusa
la,sav~1. Jézus azonban semmiképpen sem hagyott
okkal ragaszkodott ahhoz a felfogásához, hogy a
ket-seget abban , hogy küldetését , a kijelentésre katranszcendens és immanens létezésű Istent az ember
pott felkentséget közvetlenül I stentől , az Atyától ereelsödlegesen saját szellemi-lelki öntranszcendenclaja
deztette, úgyszintén abban sem , hogy ő hitelesen az
révén tudja felfogni , azaz nem a teremtett világ megAtyától ..kap~.tt kijele~tés igéit adj~ tovább tanítványaiismerése, hanem a teremtö Szellembe, Istenbe vetett
nak, kovetoJnek, Jezus en nek ertelmében elsősor
hite ad számára bizonyságot , ami viszont az I stent ő l
ban nem tanított , hanem kijelentett. Az evangél iumokeredö kinyilatkozban ugyan tan ítátatasra, kijelentéssok is olvashatók,
re épül.
ezek azonban Az egyi stenhív ő
ha valóban Jézusvallások közös votól származnak nása, hogy kijemind az eredeti kilentésre, kinyilatjelentések magyakoztatásra
épülrázatát szolgálták,
nek, amelynek keazok jobb megér·
tése érdekében.
retében lsten kivételes , kiválasztott
Olyan jézusi tanítások, amelyek
élő ember tudatán
keresztül ismerteti
részben vagy emeg magát az
gészben nem közvetlenül a kijelen emberiség egyes
csoport jaival
és
tést, lsten és lsten
ezeknek egy réuralma evangéliumának
üzenetét
sze képes is arra ,
magyarázzák, ahogya kijelentést
saját tudatába, lelligha származhatnak magától Jékébe be is fogadzustól , és bizonyára utólagosan forja. Az így hívővé vált emberek a kiTavalyi selymes, vén iszalag,
málódtak meg a korai közösségekjelentő isteni küldött személyén és
mogyoró barkája
ben. Jézus küldetése így nem a takijelentésén keresztül , az ö közgyeng ülő ezü stös napfényben ,
nítómestere, hanem a küldött felvetítésével jutnak el a magát velük
Riadt nyúl futott el.
Lábnyo ma felk éklik ol hóban .
kente, aki valósagos emberként juis megismertetni akaró Istenhez.
tott el lsten szavának, akaratának
Ezeknél a "kijelentett vallásoknál" a
FEBRUÁn
hit elválaszthatatlan a kijelentö szemegértesehez és .val.~atot! .. ~~t~n
Kolozsvári Hajtásvölgy, kés6 d élután .
üzenetének emben kozvetftoJ€ve,
mélyétől és a tőle kapott kijelentés
Köromhasogoltó fagyban vacogva
a keresztény hit ember-Krisztutartalmától. Az egyistenhívő vallácsakis ;illva dolgozhattam .
sok ki je lentői közvetlen hitélménysavá.
Úgy énem, ma sem bántam meg.

Idei évfolyamunkat Gy. Szabó Béla ,,Hónapoh"
címu fam et sze tei díszítik . rdézzük a művész gon dolata it, ame lyet az 1973-ban Kolozs várott kiadot.t albumhoz fűzö tt :

.,Minden születi!?, él és elpusztul, {Uszá i, éuszázados fenyő egyará nt. fgya táj is.
Kiskorom óta rajongua bámulom a fáka t,uirágoka t, auo l a rneglepó' tanulsággal, hogy öngyil-

hos nöuény nincs. S zázszor is leuág /wtod a fUz(a.

ágá.t: újra kihajt. Megölheted, de m íg él, életked uet
eluenrú sohasem tudod. Városaink egyre nyesett
fái tudnána h erről sohat beszélni, Csüggedéseinkben péld át m uta tna ll.
A fi6napoh" hituallás a természet olya.n sz~ps~
gei mellett, amelyeket az em ber - legalabbls
addig, am.fg lerajzoltam - még ne,n bontott meg.

UNITÁRIUS ÉLET II

Karunk unitarizmusa
A Magya rországi Unitáriu s Egyház (a továbbiakban :
MVE) Teológiai Intézete a l<oJozsvári Protestáns Teológiai Intéze t UnitáJius Kara l<ö zreműk ö d éséve l 1997.
november 6-án és 7-én egész napos konfe re nciát re ndezett, amelyen folytatta az 1993-ban elkezdett konCere nciasorozatát.
A nagyszá mú résztvevő között a eimbe n sze re pl ő
kérdés több neves külföldi és hazai szaktekinté lyé t üd·
vözölhettük: André Goune lle professzort a franciaországi Montpellier-ből, dr_ Szabó Árpád professzort, a
Romániai Uni tá rius Egyház püspökét, dr_ Rezi Elek
professzort, a Ro mániai Unitáliu s Egyház [őjegyzöjét.
a Romániai Unitárius Egyház több esperesét és lelkészét, valamint a MVE részéről Bencze Márton püspököt, Qrbókné Szent-Iványi Ilona fŐj egyző t, dr.
Sztankóczy Zoltánt, a hazai Teológiai Intézet felügye·
lő gondnokát, dr. Somogyi Lászlót, a Teológiai Intézet tanácsadóját és a hazai unitárius egyház számos
tagját, közöttük több lelkipásztorát.
A lapban rend elkezésre álló hely korlátozott volta
miatt a kétnapo s konfe re nciá n elhangzott 14 el őad ás,
és az egyes e l őa dá s okat k övető hozzászólások részleles ismer tetése meghaladja a jele n beszámoló keretét.
Elöljáróba n viszont tájékoztatom a lap olvasóit, hogy az
e l őad áso k teljes szövege a MUE könyvtárában minden
é rd e kl őd ő számá ra h ozzáfé rh ető.
Következzenek tehát az el ő ad ás ok címe,
tartalmuk rövid ismertetése.
1. Jézus születésének értelm ezése korulIkbmz. (Dr. Somogyi László)
A Bibliából megisme rt ún . ,)eszármazási táblázaf'
mellett lényeges szerepel szánt az előad ó a hitnek,
megemlitve , hogy egy "veszélyes" műfajjal állunk
szemben.
2. j ézus Krisztus feltámadásának és lelki jelenlétélzek
hite. (Dr. Sztankóczky Zoltán)
A mi keresztény hitünk alapja a jézusi kijelentés,
amely kétezer év óta ne mze dékről nemzedékre folyamatosan megújul. A transzcendens létezés dimenziójában Jézus örök élete ugyanúgy teljesen é rth e tő, mint a
mi életünké. amely egy-egy véges láncszeme az élet
végtele nnek felfogható láncolatának.

es

3. A példázatok üzenete a mai hitünk számára. (Orbókné Szent-Iványi Ilona)
Tóbb bibliai példázat isme rtetése után néhány általános é rvé nyű megállapításból: j ézus az embertől függet·
lellül soha nem használ te rmészeti képeket. A jelké pes
példázatok tanulmányozása sorá n arra a köve tkeztetésre lehet jutni, hogy nem tartalmaznak felesleges i,úormációkat, és hogy Istent hozzák közele bb az emberhez,
és végül: minde n esetbe n egye nes beszé düek. A példázatok mai érte lme zése me tafora.
4. Jézus példázataillak magyarázata korutlkbatl.
(Czire Szabolcs)
Iste n atya, következésképpen: szeretet. Iste nhez közvetlenül kell imádkoznunk. Jézus példázata i nem hivatkoznal< a sze ntlélekre. Az e re d e ndő bűnre utaló következtetés (lanítás) nem hangzott el Jézustól. Akik kitartanal< Isten mellett, azok örök közösséget vállalnak ls..._ _-,1~
2 ..::U:;.N:.:.
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te nne \. Összegezve: Jézus tanításá nak lé nyege az istenországa mély tartalmára utal.

5. A csodák teológiai és kriszto16giai megítélése konwkban. (Rázmány Csaba)
Az embe rek é leté re nem csak a csodatétel maga,
hanem a csoda vég he zvi vőj e is nagy hatással volt. A
csodatörténetekkel foglalkozva e ljutottunk arra a köve tkezte tésre , hogy a mai unitarizmusnak első sorb a n a
csodák lé nyegi mondanivalójával kell fog lalkoznia.
6. A hegyi beszéd értelm e a mai világimkban. (Kászoni j ózsef)
A hegyi beszéd nem egy idő b e n hanzott e l, hanem a
későbbi korokban szerkesztették össze (egybe) . jézus
azért jött, hogy a törvényt tökéletesitse, azt tökéletesebbé legye - ebb ől következik, hogy a törvény Uézus
fellé pte el őtt) nem volt tökétetes.
7. A jéz"si szeretet k eltős parancsa. (Székely Miklós)
j ézus olyan erkiilcsi parancsot ke resett, amelynek
minde nki meg tud fele lni. A parancsnak három területe van: Iste nne l, a fe lebaráttal és önmagunkkal szembe n megfogalmazott területe. A szeretet annyi , mint a
jót gyakorolni. A szere tet " em ve lünk szüle tett. hanem
szerzett (tanult) tulajdonság. A felebarát szeretete lsten
sze re te té ben gyökerezik.
8. Napjai71k am erikai j ézus-kutatása. (Léta Sándor)
Az előad ó (petrozsényi lelkész) 1994/95-ben az
Egyesült Államokban, Kaliforniában ösztöndijasként
folytatott tanulmányokat. Előadásá t két részre osztotta:
a hú svét előtti, és a húsvét utá,li j ézusról szólt. Isme rtette röviden a j ézus által kifejtett tanitásokat, majd a
j ézus tanításai lIyomáll kialakitott nézetekröl szólt
Végül a j esus Seminar kiadványairól, a nnak munkásságárói telt említést.
9. Krisztus a vallások féllyébell . (prof. André
Gounelle, Montpellie r, Franciaország)
A fran cia nye lvű elő a dás magyar fordítását Szász Ferenc brassó i lelkész olvasta fe l.
A tematikát három csoportba osztotta az el őa dó: aj
jézust prófétának, lsten "szószólójának", "szóvivőjé·
nek" tekintik az egyes nagy világvallások (a keresz·
té nység kivéte léve l) . Az iszlám nem isme ri e l j ézust
,,megváltó nak", ha ne m a "visszatérés Iste nhez" folyamat veze tőjek ént, a folyamat mintegy töké letes ít ője
ként tar tja számon. Tóbb, hasonló jelentőségű prófélá·
ról tudunk: Izmael, Mohamed, Abrahám, Buddha, stb.
és ne m teszünk közöttük különbség et (mintegy egyenrangúnak tekintjük őket) . bJ A Korán szerint: j ézu s
szava Isten szava , de nem lehet Iste n szavának egyediili
tolmácsolója. Mohamed előnye, hogy feljegyezte Iste n
szavát, te hát Mohamed szavai " em módosíthatók meg.
Isten szavát nemcsak Mohamed tolmácsolhatta,
hanem más (prÓféta) is. c) Jézus csak tolmácso/hatta
Iste n szavát. Az iszlám számára fontosabb az üzenet,
mint az üzenetet közvetítő személy. Köve tkezte tés: f eladatunk a jézusi modell követése. - A követke~ö folyamat j ézus megismerésébe n a vallás szellemzségében
való elmélyedés. Gandhi j ézusban egy modellt (egy
példaképet) látott. - At kell é rtékelnünk a jézus halálá·
val é s feltámadásával kapcso latos eddigi nézetünke t. A hagyományos hi szekegyben egyetlen szó nem esik

Jézus tanításairól, hane m csak formális, tulajdonkél>pen lényegtele n történésekről van abban szó (',felmegy", "ott ül", .,onnan lészen eljövendő" stb .). Végső
következtetés: Párbeszédre. párbeszédre és ismét csak
párbeszédre van szükségünk a világvallások között!!
, 10. jézus élete megírásá11ak lehetősége. (Dr. Szabó
Arpád)
A püspök e l őadásá ban részletesen kitért az eddigi
kutatási eredményekre. Jézus feltehetőe n Kr. e. 7-4
között született, halála Kr. u. 25-35 köze teh ető.
11. Az unitárius hit/elfogás, a jézus-ta'Jítás alakulása.

Unitárius rendezvény
a Magyarok Házában

(Dr. Rezi Elek)
A dési disputáig két irányzat dominált: ki volt

~ Szent László Akadémia őszi rendezvénysorozata kereteben 1997. november 19-én a Semmelweis utc · MVS
székházban unitárius előadóestre került so, Dá ~d' c
z.
/ék
'"
,. VI r crenc
em eze/e clmmel. A músort az unitárius to"rté l . h
- k ' és
II . ,
" ne ml a·
gyomanyo
at .sze eml ertékeket meleg hangon méltató
szavakkaJ 'dMedvIgy Endre ' az Akadémia dékanJa
" nyi,totta
meg, maj Bencze Márto n püspo"k tartott be
'k
"
vezetot
"meg.kez.doo t az evangélium korszaka" mottóval, utalva
az unttanzmus megszületésére (Torda 1568) l '
püspökre.
es az a apltó

Jézus: az evangéliumok Jézusa-e, vagy az ember-Jézus?
Ugyanis egyetlen olyan bibliai Iókusz s incs, amelyikből
olyan következtetés re lehet jutni, hogy Jézus Isten-voltát lehetne bizonyítani. Enyedi Györgyöt idézi az e lő

~zután öt ~Iőad~ köv~tkezelt, olyan témaválaszt:íssal,
ami kronológlkus
fu zérkent kapcsolta össze a D aVI
' 'd Fe, ..
~
renc hnlátat koveto korszakokat napjai nkig.

adó: Isten mindenben annyira haladja meg Jézust,
mint amilyen mérté kben halad meg Jézu s minden em-

bert
12. Az üdvözülés tartalma korutzk hitében. (Dr. Somogyi László)
Az előadó az üdvözülés (az üdvösség) és a megtérés
fogalmát kapcsolta össze.
13. A megtérés értelmezése a mai embernél. (Szász
Ferenc)
A megtérés nem egyéb, mint - visszaút! A2 üdvözülés a megtéres utáni állapot, helyzet Az üdvözülés
mindenkor feltételes. Kálvin szerint az az ember üdvö-

zül, akit arra Isten kiválasztott Az üdvözülés alapfeltétele a szeretet.
14. Az evangélium iizelletének planetáris tartalma.

(Dr. Sztankóczy Zoltán)
A záró e lőadá s már a jövő évezrednek szólt Teilhard
de Chardin francia katolikus teológus unitárius értel-

mezéset hallhattuk.
Minden, egyes előadás után elénk vita zajlott, és szamos hozzaszólás hangzott el.
A konfe rencia befejezése után a MUE és a Teológiai
Intézet állófogadást adott, ahol a résztvevők és a k özreműködők a jövő évi folytatás reményében vettek egymástól búcsút.
Gá lffy Gábor

------

André GOUNELLE professzor, aki reszt vett az 1997.
november 6-án és 7-én tartott KORUNK UNITARIZMUSA
konferenciánkon, az alábbi köszönö/eve/et küldte (magyarra fordítva) dr. 5Zfan kóczy Zoltánnak:

Kedves Uram,
MontPel1i~r-be visszaér~e~e, ki óhajtom fejezni köszö-

netemet azert a fogadtatasert, amelyben Budapesten része!"'1 volt. IQen nagyra értékelem fáradozásukat, amellyel
o~letemet kenyet~essé és kellemessé igyekeztek tenni.
Kerem, hogy tolmacsolja köszönetemet mindenkinek aki
ebben reszt vállalt.
'
Nagy ö.r~mö~~e sz~lgált, hogy részt vettem az Önök
konf~r~nclalán , ~Jra talalkozhattam régi barátaimmal , új ismerosokre IS talalhB:tt~m éS részt vehettem munkájukban,
amelynek szlnvonalat Igen magasra értékelem barha minden részletben nem is érthettem pontosan.
'
Kérem, fogadja öszinte baráti érzéseim kifejezését.
André GOUNELLE
INSTITUT PROTESTANT DE THEOLOGIE

Faculté Ubre de Théologie
Montpellier, le 14 novembre 1997.

~alá~~. Mihály irodalomtörténés~, tanszékvezető egyete~ 1 t~nUl (JATE Szeged) a XVI. szazadban kibontakozott

umtan, zmus .vonzerejének titkát boncolla a befogadó tü re 1messeg, nYItottság-szabadelvű fogalmi kategóriái val és
azzal, hogyan tette személyes problémájává Dávid Ferenc
a kor vallás filozófiáit, hogyan lelt felekezete az egész erdé.
Iyi közösség hitévé .

Dr. Somogyi László az Unitárius Teológiai Intézet
(Bp) kUlatója Szentábrahámi Lombard Mihály és kora
tárgykörben értekezett (Xvm. szd. első fele). Elemezte
Szentábrahámi Rendszeres teológiáját, szervező-oktató tevékenységét, dogmatikai termékenységét, ami az unitárius
eszmeiség ige nl ő voltát hangsú lyozza, s am i bő l még az is
levezethető, hogy az Unitárius Egyház a mai ökumenikus
mozgalomban is jel ent ős szerepre hivatott.
Kovács Sándor kolozsvári teológiai tanár az egyház
22. püspökével, Kriza János személyiségével, munkássá·
gávai fogla lkozott, különösen kitérve a Channing kapcsolatra , az angolszász unitárius irodalom beáraml ását és il
Keresztény Magvet ő ( 1861) megjelenését seg ítő, kimagasló érdemei re.
Kászon i József lelkész, az Unitárius Teológiai Intézet
(Bp) titkára n agyívű vázlatot rajzolt fól Ferencz József páratlan időta rtamú (50 éves) főpásztorságáról, méltatva a
püspök sokoldalúsiigát: ki váló szónok, adminisztrátor,
dogmatikus egyéni ség. Egyúttal szemléletesen mutatla be
három fő múvét: Káté, Unitárius Kistükör. Hilton .
Dr. Szlank6czy Zoltán az Unitárius Teológiai Intézet
(Bp) ku rátora " Dávid Ferenc és a posztmodern kor unitarizmusa" c. értékes előadásában a hármasság, a Kri sztusJézus polémia, az ősbűn és más izgalmas kérdéskörök taglalása mellett szó lt Varga Béla szeméJyiségéról és rokonszenves hittani felfogásáról, kijelentés-filozófiájtifÓl. Megállapította : az unitárius teológia lendülete a XX. szd. másodi k felében megtört. 1950 után (néhány kisebb kiadvány tól
eltekintve) nem jelent meg magyar nyelvú unitárius hittudományi mú. Bizonyos értelemben szerencsére hi ánypótló
az a konferenciasorozat, amely Budapesten a kolozsvári anyaegyházzal közös rendezésben " Karunk unitarizmusa" címmel 1992 óta rendszeressé vált.
A fentebb röv iden ismertetett előadásokat mintegy 150
főnyi érdek lődő közönség kísérte figyelemmel. Zárszavá·
ban Medv igy Endre köszönetét fejezte ki a tartalmas elő
adóestért, mely Dávid Ferenc halála évfordulóján méltóképpen fejezte ki az utókor márlírpilspök iránti tiszteletét.
Dr. Lőrincz Ernő
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐl
Dudits András (1533-1589)
Az Unitárius Egyház - a vall ási sza badelvűség alapján sorai közé tartoz6nak érez mindenkit. aki unitárius hitelvekel vall.

munkái még csak fordítások. Thukidides
kommentárját és Pole Regináld életrajzát fordította le lati n
nyelvre.

Ezek közé tartozik a XVI. század eu rópai műveltségű
tudós humanistája is, a .. Magyar Erasmus"-nak nevezett
Dudits András.

Dudits legszívesebben a történelemmel foglalkozott
"Aki nem ismeri a múltat - írja a Thukidides kommentár
Oláh Miklóshoz írt ajánlásában - az örök gyennek marad .
Aki viszont ismeri. az előtt már nem titok sem a legnagyobb dolgok kezdete, sem fejlődése, sem pedig végcélja." Duditsnak ebben az időben eszményképe Pole Regináld bíboros, akiben azt a művelt papi típust látja, akire
éppen a múlt ismeretéból kifolyólag, uralkodók bízzák
dolgaikat.

Dudits életének 56 éve alatt meg l ehetősen változatos
életutat futott be. Ennek köszön hetően életével és munkásságának értéke lésével meglehetősen sokan foglalkoznak.
Korát , a XVI. századol - Réti Endre leírása alapján - a
gazdasági, ri politikai és a kuhurális élet pangása jellemzi .
Hunyadi Mátyás haláb után a főúri anarchia kapott lábra,
amely a parasztság és az alsóbb nemesi réteg elnyomását
eredményezte. A főúri anarchia politikai álláspontja megoszlott a német és a törökhöz való tartozás kérdésében. A
két egymás ellen is harcol6 világbirodalom az ország gazdasági életét megbénította és a művelődés terén is visszatill10tta a fejlődést. A Mátyás király alatt virágzó egyetem
m egszűn t és a külföldön tanuló magyar diákok egy részét
a biztos. de külfóldi megélhetés vonzotta. A külföldi akadémiák diákjai , az egyetemi szakosítás hiányában, a tudomán y minden ágába belekóstoltak és a hazatérők is csak
iuhon döntöuék el, hogy milyen pályán működjenek. Udvari íródeák, tanár, pap vagy orvosként szerezzék-e meg a
mindennapi kenyeret.
Kl aniczai Tibor szerint .,a következetesen humanista
életpályál befut ó Dudits" 1533-ban született Budán egy
olyan család tagjaként, amely - Kerecsényi Dezső megfogalmazásában - a .,délről fel áramló renaissance műveltség
sodrában jut el az ország szivéig,"
Apja az orehovi cai ősrégi horvát nemzetségből, anyja az
olasz sbardellatiak nemes családjából származott. Apja Il
Ulászló török ellen viselt háborújában halálozott el. Az
ifjú Dudits neveltetésére anyja testvére, az akkori váci püspök, Sbardellati Ágoston váll alkozott, aki Mária királyné
udvari papja és a kor egyik legjelesebb szónoka volt. Duditsot elsősorban a német beszédre tanította. de elsaját íttatta vele azokat az általános ismereteket is, amelyet a kor
követelt meg a század művelt ifjaitól.
Dudits életpályája felől a csa lád döntött. Látva kiváló
elómenetelét, papi pályára szánták. azért - mint Juhász
Kálmán ílja -, mert "a család abba a hitbe ringatja magát.
hogy Dudits majdan , mint főpap , bíboros övvel, karddal és
tógával fogja a sbardellatiak dicsőségét gyarapítani."
Külföldi tanulmányainak négy állomáshelye ismell: Boroszló, Verona. Padua és Párizs. ahova Juhász szerint a
püspök nagybácsi. Kerecsényi szerint Oláh Miklós anyagi
segítségével került.
Boroszlóban töltött tanulóévei kevésbé ismertek.
Veronában kapcsolatba került fl. Henrik, francia király
egyi k száműzöttjével, Pole Regináld biborossal. aki a korabeli haladó hagyományok művelésére társaságot alapított. Dudits a bíboros révén Paduábun megismerkedett az
ugyancsak haladó gondolkodású Manuzio jogtanácsossal
és Bonamico LázálTal . az ismert költóveJ. Juhász szerint
Dudi ts uz utóbbi hatására kezdett lelkesedni a nagy klaszs:úkusokért , e l sősorban Ciceróért.
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Első je l entős

Dudits tanulmányainak negyedik állomása Pári zs .
ahová angliai útjának kén yszerű megszakítása folytán
ment. Angliába Pole bíboros kísérőjeként utazott, akit
Mária királyn ő egyházi problémájának mego ldása végett
küldtek . Dudits Párizsban görög, héber és más keleti nyelveket tanult. Görög tudása fölhasználásával írta meg Jakab
apostol liturgiáját görög nyelven. ( 1555)
Londoni útja után visszatért Magyarországra, de rövid
itthonlét után , 1558 novemberében már ismét Párizsban
t1ll1ózkodik , hol minden idejét a tudományoknak szentelte.
Mindenekelőtt jó szónokká képezte ki magát. A korabeli
humanizmus szellemében latin nyelvű szónoklatok kidolgozásán munkálkodott. Bár azokat nem szánta a nyi lvánosságnak. mégis, később nyomtatásban is megjelentek .
Ezeknek egy része azonban - az idők folyamán - elveszett. Sajnos erre a sorsra jutott a szentháromságról szóló
dolgozata is. Tervbe veszi a négy evangélium magyarázatának kiadását, de tervében megakadályozták egyházi és
politikai megbízásai .
Amint ismeretes Duditsot é letrajzírói, mint humanistát
emlegetik . Miben áll humanizrnu sa?
Maga a humanista szó többféle érlelmezésben használatos. Bakos Ferenc " Idegen szavak kéziszótára" szel;nt jelentheti azt a szellem i magat1ll1ást, amely a műve l ődés célját, az emberszeretetet, az emberi méltóság tiszteletét, az
emberhez méltó erkölcsi magatartás megvalósításában
látja. A " Kultúra Világá,,-nak irodalmi résszel foglalkozó
összeállítói, a szónak kettős él1elmél említik. Szerintük a
humanisták egyfelől a szellemi tudományok mű velői ,
másfe l ől olyan emberséges szellemek , akik ~ kor műve lt
társadalma felé a görög kultúrát közvetítik. Ok a klasszikus latin nyelv föltámasztói, s ugyancsak ők elevenítik föl
és töltik meg új tm1alommal Horatius. Vergilius és Cicero
nyomán a régi fonnákat. Azonban irodalmi munkálkodásukban igen figyelmet érdemlő teológiai álláspontjuk is.
Ugyanis a humanisták. az egyházi gondolkodásmóddal el·
lentétben az ember földi feladataira figyelmeztetnek és a
filozófus szentek helyett a pogány bölcseket tanulmányozzák.
Dudits humanizmusát az említett latin nyelvű szónok latok megírása, latin és görög nyelvű fordításai és azok ,ft
levelei tükrözik. melyek bizonyságai unitárius sze llem ű későbbi - hitfelfogásának és melyek "tudományos alapon" világítják meg a kor egy-egy általános j ell egű problémáját.
A filozófus Duditsr6l Mátrai László emlékezik meg.

A korabe li magyar filozófia ismcI1elése közben megjegyzi, hogy il Xv. és XV L század i Magyarországon nem
bontakozhalOIf ki új világkép. mert sem a lelmészetl udományok, sem a lársadalmi problémúk újszerűsége lerén
nem vo llak olyan döntő tapaszta lniok, melyek okot adlak
volna az egész világkép újrafoga lmuzúsára. Azonban Mohács után megvá ltozolt a helyzet. "A fejede lmi ud varok
kön:ben fe lt ű n ó fi lozófiaszélhámosok köréból - írja Mátrai László - erkölcsi óri ásként emelkedik ki Dudits, aki ha
nem is ír ki mondolfan fi lozófiai műveket, gondolatai tiszlaságában és :lZ elavult vallási formákkal való szembefordulással egyengeti a tudományos meg ismerés útjai t. "
Dudits reformálori ténykedésére ugyancsak Mátrai hívja
fó l a fi gyelme!. Arról ír. hogy " Dudits a tridenti zs inaton
(1545) még pápista püspöki ornálusban tör kíndzsát a protestáns eszmék mellett . PályafU lása - fo lytatja Mátrai ettől kezdve ragyogó következetességgel halad il pápai
egyházzal való szakíláson és kiátkozáson keresztü l a legtisztább, legrncioná lisabb protestáns fe lekezet, az un itarizmus harcos ú tt örői közé."
Dudis életrajzírói egyetértenek abban, hogy l-eformátori
tevékenységének első nyi lvános állomása T rident, ahol 28
éves korában - Ferdinánd megbízásából - a német és a
magyru·országi katolicizmust képv iseli.
A tridenti zsi natot 1545-ben hívták össze azért. hogy
közös n evezőre hozzák a római egyház és a prolestantizmus elle ntéteit. Azonban a zsinat a leglényegesebb kérdésekben merevséget tanúsított Bár a katol ikus egyházban
.. reform-zsinat" néven válik ismeltté, semm i olyan eredményt nem tudott fölmutatni, ami al ellentétek kiegye nlíléséhez vereteit volna. Sőt , évekig tmtó idő h a logatása következtében m ind nagyobb erőt nyelt az engedményeket
ell e nzők tábora, ak ik a protestantizmus teljes kiillását és az
egyházi vezetést a pápa kezébe igyekeztek összpontosítani.
Dudits ezen a zsinaton a némel és magyarországi katolicizmu s képviseletében három beszédet mondott . Második
beszédé ben konkrét javaslatot tett a zsinati reformok é rdekében. Hitet tett a két szín alall való (a kenyér és a bor)
áldozás
mellett és javasolta a papi nőlienség megszünteté,
set.
Duditsot, meg l ehetőse n nagy feltűnést keltő második
beszéde mi att, a zsi natról hazarendelték és a szemé lye
körül támadó kavarodás elsimításu végett - a császár követeként - Lengyelországba rendelték .
A lengyelországi korabeli un itarizmus fó jellemzóje az
olyan hittételekkel való szembefordulás vo lt, melyek ellenkeznek a Bibli a lanításával. Az ottani protestáns-un itárius egyházi veze tők , Stancaro, Gonesius, a két Socinus,
Blandrata, Ochino munkássága révén az új va llásos irányzat egész Lengyelország terii leté n tért hódított. A lengyelországi unitáriusok az lsten egységét i ll etőe n egy véleméde a hit egyéb kérdéseiben nem alakítottak ki
nyen
. voltak,
,
,
sZlgoru egyseget.
Fő

problémáju k Jézus imádásának kérdése, az, hogy
kell-e, vagy nem kell imádni Jézust? A szentlélek ké rdésében azonos nézetei vallottak. az erdélyi u n itári usokk~1.
Ugyanis a szentleiket Isten erejének tekintették. Az úrvacsorát és az istentiszteletet a kálv ini egyháztól átvett forma
szerint gyakorolták.
Hogy Dudits hogyan viszonyult a lengyel un itarizmushoz, aITól eddigi magyar életrajzírói nem tesznek említést.
Pozitívumkénl mi ndössze anól tudósítanak, hogy ki lé p a

katolik us egyházból és megnős li! , mi ntegy alátúmasztva a
tridenti zsinaton kifej tett nézetének komolyságát.
. A k~tol ik ~s egyházzal szakító Dudits - több életrajzíró_
Ja szen nt - e\ele végén megbánja tettét és kifejezi a katolikus eg.yházb~ való visszatérésének szándékát. Hogy ez
men nyire, fe~1 a valóságot, aZI dokumentáció hiányában
megállapI tant nem le het. A tény azonban az, hogy Dudits
a formaságok mellőzésével az unitáriusok tanítását teszi
magáévá. Csak fél igazságot tartalmaz Juhász és Kerecsényi közlése. Juhász, Dudits .,zaboláll anság5rn" hivatkozva
arró l ír, hogy bár ragaszkodi k a kereszténység tanaihoz, de
nem csatlakozik egyi k vall ásfelekezethez sem. Kerecsényi
szerint bár csodálja Socinu snak, Bl andratának, és Dávid
Fere~c n ek ",magáéval azonos szellemi mi nóségét", de
"am ikor arrol van szó, hogy állást fog laljon mellenük,
akkor vagy kitér ez elóI. vagy ped ig vitatkozik." Az Új
Idők lexi kona Dudits teológiai álláspontját "közelál lónak"
mondja az untitári usokéhoz. Mátrai pedig kereken kijelenti, hogy mint " reformátor átmegy a külső ellenzékbe s ott
elj ut a reformáció szélső ba l szárnyára, az unitarizmusig".
Mátrai tárgyilagos ítélete kétségbevonhatatlan. Így leszögezhetjük, hogy Dudils egyike volt a Lengyelországban
él ő magyar un itáriusoknak . Itt még csak annyit, hogya
xvn. századi un itarizm us k iem e l kedő kép viselői egyben
humanisták is voltak. Dudits nem csak azért vonzódott az
unlarizmushoz, mert hu manista volt, hanem mert vall ásos
meggyőződése áll ította az unitári usok mellé. Az untarizmushoz való tartozásának legszembetűnőbb dokumentuma
a niceai zsinat határozatait boncolgató, 157 1. jú nius 9-én,
Krakkóból Johannes Lasitius lengye l lovaghoz írt levele. E
levélben felveti a kérdést, hogy melyik az észszerű: "az
egy Isten-e, vagy a háromság". Megkérdi. hogy " mel yik
evangélium , vagy apostoli hely tárgyalja a háromságot?"
Kérdésére így válaszol : "az Atya, a Fiú és a szentlélek
olyan három személy, melyet összekavami semmiképpen
nem lehe t." Azaz a három s ze m é l yű Istent lehetetlennek
mondja, s kereken kijelenti, hogy "U nu m en im Deus est",
azaz .. me rt egy lsten van." !-Ia az Istent érintő lémakörben
ké rdéseket tesz fól önmagának, a látszólag önmagávul vitatkozó Dudits m indig leszögezi egyén i áll áspontját, amely
kétséget kizáróan un itárius.
Visszaté rve Dudils életrajzára, Lengyelországban a királyi udvarban megisme rkedett Strass Reg ina udvarhölgygyel, kine k kedvéért feláldozta egyházi méltóságát és kockáztatt a uralkodójának kegyeit. Hogy mi ndezt Dudi ls az
első látásra támadó szerelem hatása alatt teszi, vagy ped ig
azért, hogy a gyakorlatban is bizonyítsa a papi nőtlen ség
gel szemben elfoglalt álláspontját? - e kérdésekben a vél.emények eltérők. Az igazság valószínűleg az. hogy Dudlts
döntését az elv és a szerele m közös nevezőre hozása eredményezte. Az viszont természetes. hogy e lépése az udvarnál nagy megbotránkozást idézett elő, hiszen nyílt titok,
hogy "az esztergomi érsekség jelöltje volt."
A házasságkötés után Dudits Boroszlóban telepedett , le,
ahol - Juhász szerint - lelki egyensú lyának vIsszanyerese
végett fog lalkozott vallási kérdésekkel. Ho~y Dudit~ ban a
házasságkötéssel valóban felboru l-e a lelkI egyensu ly? .szintén vilatható. E lépése kiváltott megbotránkozas IS
külön ulakon jár. Az egyház (r. k,) az "örök" IÖr:'én~ek
ellen föll:ízadó főpap fölött lör pálcát. míg az ud~ar m.kabb
a ,. nem mindennapi házasság" kavarta botrányi elvez!.
Juhász _ ragaszkodva áll áspon tjához - Duditsnak a ter:
mészettudományokkal való fogla lkozását is fe lboru lt lelk i
egyensú lya keresésére vezeti vissza, s - :lIni nt mondja - ez
,
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juuaHa el t1 refOlllldció tana inak meg ismerésére. Azonban
Dudi t's már pécsi püspök ko rában w.Jálkozhntott a Dunántúlon fel lobbanó unitarizmussal. mellyel kapcsolatot azonban csak Lengyelországban é pített ki. Mindmáig eldöntetlen kérdés, hogy milyen része volt a lengyelországi unitárius mozgalomban? E vonatkozásban figyelmet é rd eml ő a
házasságkötését illető szemreluínyásokra adott válasza:
.. Tar1sátok meg magatoknak véleményeteket és hagyjátok
meg nekem az enyémet. Ne avatkozzék senki fe leba rátja
lelkiismeretébe. Ne bitoro ljuk az ítélkezés jogát."
Ezen idézet. ha más megfogalmazásban és más kÖliilmények közön, de ugyanazt akarja, amil Dávid Ferenc
hangoztat: " Hitéért senki t ne üldözzenek~" .
Dudits politikai áll ásfogla lása a Habs burg-ház lengye lors zági uralmának elősegítésé re irányu lt . B áth ory István
lengyel kinmyá vá lasztása nem k ed vező j övőjére nézve.
Helyzetének kedvezőtlen alakulása miatt .,szűk íti le baráti
és érintkezési körét. "
Hogy hogyan sikerült házassága és mi idézte e l ő halálát? - még föltárásnl váró feladat. Teny azonban, hogy Du dits egyike volt azoknak a XVI. századbeli nagy human isla gondo lkodóknak. akiknek élete nem határolható el az
untitarizmustól , amely már akkor állást fogla lt a kor haladó irányzata i mellett és előkészítette a talajt annak a nem zedéknek , amely több öntudattal és nagyobb bátorsággal
szállt síkra, úgy vallásos meggyőződése, mint a tudomány
megáll apításai nak nyilvánossága elótt va ló hirdetése mellett .

Egyházi

Képviselő

Tanács ülése

Dudits nem az egyetlen , vallásos vilúgnézetét a gyakorlatban m egé lő XVL századi humanista, aki hason lóan
nagy. Erdélyben él ő kortársaihoz, kilépett előző nézete hatúrain és életével bizonyította akár önmagára találását, akár
az új utak keresésének emberhez méltó szándékát.
Talán többet tudn ánk Dudits unitarizmusáról, ha nagyobb érd ek l ődéSI ford ítanánk múltunk föltárására, ha
több olyan "tudóst" nevelnénk, aki el sőd l eges feladatának
tekintené a még ismeretlen vagy kevésbé is mell unitárius
előd bem utatását.
A fenti tan ulmány e szándék előm ozdítását kívánja szolgálni.
Felhasznált irodalom:
roth Ferenc: .,Magyar és Erdély Országai protestáns Ecc\ésiáinak Históriája." 1808.
Hrabovszky: Horehovicai Dudits András élete. "Tudományos
Gyűjtemény. "

1817.

Kanyaró Ferenc: " Dáv id Ferenc. "Ker. Magvető. " 1906.
Juhász Kálmán: " Dudits András tanulóévei." TórténeJmi
Szem le." 1926.
Kerecsényi Dezső: " Dud ilS András" Irodalomtörténet. 1935.
Watdapfel Imre: "Erasmu s és magyar barátai." 1941 .
Réti Endre: "Dud itS András a kiátkozott magyar humanista
orvos." Élet és Tudomány 1953.
Mátrai László: "Régi magyar filozófu sok XV-XV l. század."
1961.
Klaniczai Tibor: " A magyar irodalom története 16oo-ig. "
1964.
Kelemen Miklós

Egyházi

Főtanács

1997. november 22.
Az Egyházi Képvi se lő Tanács november 22-én
megtartott ülésén meghallgatta a Püspök és Fő
gondnok beszámolóját, melyeket j óváhagyólag tudomásul

vett.

A beszámolók rendjén említés történt a november 6- 7-én megtartott sikeres Teológiai Konferenciáról is, melynek megrendezésében dr. Sztankóczy
Zoltánnak döntő szerepe volt.
Az EK Tanács megtárgyalta a Gazdasági Bizottság jelentéseit a győri és polgárdi egyházközségekuéllefolytatott pénzügyi vizsgálatokról, és a feltárt
helyzetek fel számolásához szüksé ges intézkedések
meghozatalára javaslatot terjesztett elő. Az EK
Ta nács a javasla tot e lfogadta.
Az ülés egyben ha tározatot hozott, hogy a Szervezeti 'Ibrvényben előírtaknak megfelelően 1997.
december 13-ra össze kell hívni az Egyházi Főta
nácsot.
Az EK Tanács megtá rgyalta a Főtanács napiren~
di pontjait, a beterjesztendő jelentéseket, az esedékes választásokat és ezzel kapcsolatban jelölő bi·
zottság kiküldését is javasolta.
Végezetül döntés született, hogy a Püspök és Fő
gondnok beszámolóján kívül minden előterjesztés
re kerülő a nyagot a Főtanács tagjai még az ülés
el őtt kézhez kapják, hogy azt áttanulmányozva érdemi észrevételeikkel segíthessék a Főtanács
munkáját.
Mikó István
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Egyházi törvényeink értelmében legalább három évente Egyházi Főtanácsi ülést kell tartani. Erre került sor 1997. december
13-án a Hógyes Endre utcai templomunkban.
A gyülekezeti ének elhangzása után Bencze Márton püspök
tartott áhítatot, majd dr. Murvay Sámuel fógondnok köszöntötte
a Fötanács tagjait és az Erdélyi Unitárius Egyház képviselöil: dr.
Szabó Arpád püspököt. Andrássy György és Farkas Dénes
elöadótanácsosokat. A püspök megemlékezett halottainkróJ,
majd ezt követte az érdemi munka.
A Főtanács tagjai előzetesen levélben kézhez kapták a beszámolók egy részét: a MUE 1994-9?- évi pénzügyi mérlegét, a
Teológiai Intézet. a Heltai Kft., az UNEl, a külügyi titkár, a nyugdijbizottság, valamint az Unitárius Alapítvány tárgyidószakra vonatkozó jelentését. A püspök beszámolt az elmúli 3 év püspöki
és lelkészi munkájáról. A főgondnok a fógondnoki munkáról és
az egyház gazdasági éleléről adott számot. BeSZámolója végén
szemléletbeli és személyi eUentétekre hivatkozva lemondott
tisztségéről. amelyhez csattakozott Mikó István fógondokhelyet·
tes is. Dr. Sztankóczy Zoltán, a Teológiai Intézet felügyelő
gondnoka megerősílette a korábban aZ EKT ülésen bejelentett
lemondását.
Miután az egyházi törvényeink értelmében a Főtanácson lemondott tisztségviselők helyére rögtön újat nem lehet kijelölni,
hosszas vita és szavazás után a fógondnok és fögondnokhelyettes - átmenetileg - visszavonta lemondását.
Ezek után titkos szavazással került sor az új fótanácsosok és
képviselótanácsosok megválasztására .
Bencze Franciska

Unitárius Egyházjog
Az új évben fo}y6irattá. alaku,lás ifJényeuel jelentkező Unitárius Elet szerkesztősege CLkksorozat megirásdra '~ert fel az unitárius egyházjog témaköréből.
Természetesen csak vázlatos ismertetesr61 lehet szó,
de a szándék mindenképpen dicséretes, id6s.zera .hé-.
zagp6tló, hiszen a lap az unitárius eszmekmc~ )ogz
értékuilágát eddig nem ta,g lalta, a felekezet! egyházjog pedig a rendszervalt?zás ~ta ~eneszansz~t
éli. Beuezet6 írásom a problema altalanos behatarolására törekszik.
Jogrendszertani szempontból az egyházjog kettős értelemben létezik. Egyrészt elkülöníthető az
államjogon belül egy jogszabályc~oport, m~ly az
egyházzal (egyházakkal ) foglalk ozIk, ez az un. állami egyházjog. Másrészt elkülönül az egyes egyházak felekezeti joga, amely az egyházi szervezettel , működéssel , hitélet tel foglalkozik. Az "állami"
egy házjog, mint világi jog, az állam--egyház kapcsolatrendszerét igyekszik szabályozni , a "felekezeti" egyházjog ugyanakkor a bel ső egyházi életviszonyokra irányul, ahol az á llam beleszólása nem
érvényesülhet. A két normacsoport között érdekes
érintkezési felületet találunk a személyi és csalá djogi tények, intézmények (születés, háza sság,
halál) körében. Ezek tekintetében régebben az
egyházjog kizárólagos vagy döntő szerepet játszott,
utóbb az állami szabályozás vált meghatározóvá
(lásd pl. Magyarországon a száz évvel ezelőtt m eghozott egyházpolitikai törvényeket). Ez azt jelenti,
hogy az anyakönyvezés, házasságkötés a világi jog
szerint történik, vagyis az egyh ázi jog világiak feletti uralma megszünt. Mindazonáltal - szokásjogi
szi nten - megmaradt a kapcsolódás: a hívő emberek a hivatalos állami aktusok mellett ezekben a
kérdésekben igénylik az egyházi közreműködé st.
Felekezeti egyházjogról tulajdonképpen csak
a reformáció után beszélhetünk; hazánk a XVl.
századtól vált sokfelekezetü országgá. Magyarország vallási térképén ma közel nyolcvan egyházat,
illetve vallási közösséget tartanak nyilván . Az a
körül mény, hogy ebben a statisztikában a trianoni
határokon belül az unitárius diaszpóra szám szerüen szerény, nem von le semmit az unitarizmus jelentőségéból, mely a Kárpát-medencében történelmi súllyal és jelleggel 430 éve jelen van és
hat. Anélkül, hogy részleles történelmi háttérrajzot adnánk, utalnunk kell arra, hogy a török birodalomtól függő 16. századi Erdélyben számos társadalmi és vallási tényező közrehatására a reformáció gyorsan terjedt és fó'k-ént János Zsigmond
fejedelem támogatásával közjogi elismerésben részesült. Másszóval megszű nt a katolicizmus államvallás jellege, s ennek hegemón pozícióját a valláspolitikában az államilag elismert több "bevett val lás" pluralista rendszere váltotta fel (recepta religio). A közjogi folyamat azt jelentette, hogy az er -

délyi országgyü1és egymás után nyilvánította sza.
bad gyakorlású bevett vallássá a katolikus mellett
a lutheránust (1557), a kálvinistát (1564) és az
unitáriust (1568).
Az unitarizmus egyházjoga szükségképpen az
egyház kialakulásával és fejlődé sév el párhuzamo.
san, azzal természetes interferenciában csírázott
illetve bontakozott ki. Amikor tehát az el ső jogtör~
téneti adatoktól napjainkig ívelő áttekintésre vál.
lalkozuDk, gyakorlatilag 1568/1597 forrásaitól a
legutóbbi egyházalkotmányokig (Budapest: MUE
1994 ; Kolozsvár: RUE 1997) keU átölelnünk az
unitárius történelmet, mégpedig azzal a tudattal ,
hogy az unitárius egyházjog: magyar jog, mikép·
pen az unitáriu s egyház az e l ső és egyetlen olyan
hitfelekezet a vil ágon , melynek bölcsője magyar
föld.
Amikor a cikk elejé n a felekezeti egyházjog úijá·
éledését említettem, arra kívántam utalni, hogy
közel ötvenéves tiltás után az egyházjogi oktatás
újra belé pett a világi fői sko lák és egyetemek (jogi
karok) tanrendjébe, továbbá az egyházjog ismét
szakmai kiadványok és konferenciák tárgya lett.
Az unitárius "helytáll ás" ebben a tudományos me·
zóben fontos és szükséges; talán remélhető, hogy
egyfelól a Magyaror szági U nitárius Egyház, más·
feló1 a Romániai Unitárius Egyház vezetése külön·
külön és összefogva is, megteremti az egyházjogi
kutatás személyi és dologi feltételeit.
(foly tatjuk)

Dr.

Lőrmcz Emő

Néhány forrásmű az unitárius egyházjog
tanulmányozásához:
• Dr. Tóth György: Az Unitárius Egyház szervezete. Minerva kiadás, Kolozsvár, 1921.
• Dr. Boross György: Szertartások és vallási szokások az Unitárius Egyházban. Cluj-Kolozsvár,
1932. (Keresztény Magvető sorozat).
• Ferencz József-Erdő János: A Magyarországi
Unitárius Egyház Szervezeti Torvénye, Budapest,
1942.
• Négyszáz év, 1568- 1968. Emlékkönyv. Kolozsvár, 1968.
• Dr. Erdő János: Teológiai tanulmányok. Kolozsvár-Napoca 1986.
• A Magyarországi Unitárius Egyház Szervezeti
Torvénye, Budapest, 1994.
• A Romániai Unitárius Egyház Szervezeti Tór·
vénye, Kolozsvár, 1997.
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Párbeszéd a hitről
és a társadalmi igazságosságról
1997. december 12-én pénteken de. 10 órától a
Politikatörténeti Alapítvány - Párbeszéd a hitről
és a társadalmi igazságosságról - dmmel konferenciát tartott. A konferencia színhelye a Politikatörténeti Intézet volt, rendezője Földes György, az
intézet igazgatója, levezető elnöke H egyi Gyula országgyűlési képviselő.

A konferencia programja:
Megnyitó: Földes (h·örgy.
Értékeink. Hitünk. Előadó: Vitányi Iván, az Országgyűlés Ku lturális és Sajtóbizottságának elnö -

ke.
Vallásos szociáldemokraták Nyugat-Európában.
Előadó: Richard Schadauer; az ACUS országos elnöke, Ausztria.
Az egyházak szociális tanítása és az ezredforduló. Előadó: Gergely Jenő, az ELTE Btk tanszékvezető egyetemi tanára.
Előítéletek szorításában. Előadó: Gellért Kis
GábO!; az Országgyűlés Emberi, Jogi, Kisebbségi
és Vallásügyi Bizottságának el nöke.
A délutáni vitafórum címe: Ker essük a közös
pontokat.
Felkért hozzászólók:
Antal János róm. kat. címzetes pr épost,
Donáth László evangélikus lelkész, országgyűlé
si képvi se lő,
Wilhelmine Cracher; az ACUS elnökségi tagja,
Ferge Zsuzsa, az ELTE Szociálpolitik ai Tanszékének egyetemi tanára,
Fogarassy László református lelkész,
Kovács K. Zoltán, a Barankovics Akadémia tanácsadója
Lux Judit, a MUK alapítvány titk ára,
Péter Mihály, az MSZOSZ keresztény demokrata
plattformjának elnöke,
Raj Tamá s főrabbi,
Rázmány Csaba unitárius lelkész,
Száll József nyugalmazott nagykövet.
A vitafórumon történt hozzászólásomban ismertettem a saját és a MVE álláspontját a Keressük a

közös pontokat témakörben, ami nem más , mint a
kitartó "dialógus", mely céljánál fogva mindig idő
szerű és szükséges. Az e l őítéletek kölcsönös megváltoztatása, a tiszta igazság megismerése és a
közös cselekvés szorgalmazása csakis dialógus
által valósítható meg. A dialógus jövője érdekében
tudomásul kell venni azonban azt a tényt, h ogy a
kereszténység az egész emberiség csupán l/4-ét
teszi ki, aminek felismerése rá kell ébresszen •
hogy az emberiség nagy többségét nem érdeklik a
keresztények megosztottságából fakadó hitelvi és
szervezeti viták. Ezt a nagyobb többséget, de
mondhatnám az egész emberiséget az érdekli,
hogy hogyan lehet az életet emberhez méltóan
megélni. E kérdés megoldásában óriási jelentősége
van a kereszténységnek, sőt felelőssége a különböző keresztény felekezeteknek a harmonikus élet és
a fele l ős szolgálat megteremtésében. Ez az a közös
pont, mely minket keres ztényeket egy táborba
sorol, egy útra vezérel , mégpedig az együttélés és
az alkotó munka , vagyis a jézusi kettős parancsolat - a szeresd az Istent és szeresd az embert megvalósításának útjára . Ezen az úton való hala dás és együttműködés nem azt kívánja, hogy a keresztények mielóbb helyreállítsák hitelvi és szervezeti egységüket, hanem jelenti az egy nagy családba való tartozást, mely családba Isten m inden
embert egy vérbó1 teremtett. Tehát az élet és
annak megvédése kell hogy legyen a mi közös feladatunk.
e l végzendő

munka tehát egy, a szabadság és
az igazságosság és az emberszeretet, mely ún. gyakorlati dialógust követel. Ez kell legyen a közös
cél, mely egyedül az embert, annak szabadságát és
jövőjét szolgálja az evangélium szellemében. Kölcsönös jóakaratban, megértésben és szeretetben
élni, együtt szolgálni az Isten t és az embert, nem
más , mint a dialógus reális l ehetősége a közös pontok keresésében és azok megtalálásában. Ez a
m indnyájunk ügye , s ha az ügyet jól szolgáljuk, az
ügy jól fog szolgálni minket, mai, de a XXI-ik századra k észülő embereket.
Az

Rázmán y Csaba

Erdély i Tárlat
1997. december 3-án egy jól sikerült és szépen megrendezett kiállításon vehettek részt a Vármegye Galériában megjelentek.
Gyűjteményes tárlat keretében állítottak ki erdélyi származású, részben Erdélyben, részben pedig Magyaroszágon élő képzőművé
szek. Név szerint a következők állítottak ki alkotásaiból: Batár Edit, Biró Gábor, Batár László, Kádár T. Tibor, Kondrák Károly,
~~sztos ~ndre, Orbán Sándor, Páli Lajos, Pócsai András, Szilágyi Géza, Tőrös Gábor. Az alábbiakban közöljük Beke György
Iro megnYlt~ ~e.széd~t, köszönetet mondva azért, mert hozzájárult ahhoz, hogy beszédének szövege - talán elsőként - jelenje~ meg
lapunk hasabjam. Mmden érdeklődőnek figyelmébe ajánljuk a kiállítás megtekintését, mely 1998. március 10-ig tart nyitva, mmden
kedden , szerdán, csütörtökön és pénteken naponta 10 és 18 óra között. Cfm: 1052 Budapest, Vármegye u. 11. sz. alatt a Vármegye
Galériában.
K. J.
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Tisztelt Közönségünkl

MOveszetkedvelő

Emely-barátokl

Ez a Galéria, Budapest szivében, egy szinttel a Vármegye
utca járdája alatt, de sok-sok szintlel a mai budapesti köz{zlés
fölött, engem a diktatúra korszakának erdélyi kiállilásaira emlékeztel. legismertebb a kolozsvári Karunk Galéria volt , de ennek
példájára és az önkifejezés igényének serkentésére Székelyudvarhelyen, Kovászncin vagy az Arad megyei község, Nagyzerinden alakultak szerényebb társaik. Az alulról jövő önszerveződés
minden
formáját
szélromboló diktatúra - miközben a tömegek múveléséről
beszélt - még a társas lélezés legártatlanabb megnyilvánulásában is gyanakodoti. az állampolgárokat lakásuk
négy fala közé
száműzte .

De az
ember társas lény,
barátokra
vágyik,
szeretné kicserélni
másokkal a gondolatait. Különösen érvényes ez a kisebbségi társadalmakra,
amelyeknek lagjai
intézményekben, hiBatár Edit;
valalakban, munkaA Farkas utcai reform3tus templom
helyeiken nem élködben (akvarell)
hetiek anyanyelvükkel, nem alakithatiak ki maguk körül a hagyományaiknak, izlésüknek megfelelő légkört, nem lehetiek önmaguk. Elmeneküllek
hát művészetbe. A Karunk Galéria megnyitói - bizonyára sokan
emlékeznek ezekre a most itt jelenlévök közül is - Kolozsvár
magyar szellemi életének majdnem egyetlen civil fórumává lettek, amelyeknek műso rál , szellemét, hangulatát nem pártbizottságok és a művészetet irányíló hatalmi szervek !ervezték meg,
hanem - mondjuk bátran - maguk a hallgatók. Izlésükkel, igényeikkel, hűséges részvételükkel. Nem véletlen, hogy a mind
jobban ingerlödö román hatalom végül a legdurvább eszközhöz
nyúlt: betillotia a Galériál. Megérezte, hogy a szépséggel
és igazsággal, a művészettel is tiltakozni lehel.
Ez a Galéria, itt, a Vármegye utcában akkor nyOl meg, mikor
Kolozsvárott mar bellltották a Karunk Galériát és elsorvasztották
a magyar művészeti élet szerény rendezvényeit is a Székelyföldön és egész Erdélyben. Az Erdély Művészetéért Alapitvány
magára vállalta a folytatást, illetve nem egy vonatkozásban az
alapításI. Budapest és egész anyaországunk figyeimét kivánja
felkelteni mindama alkotások iráni, amelyek Erdélyben születnek
magyar festöművészek és szobrászok keze nyomán, és amelyek az egész nemzet szellemi tulajdonát képezik. Igen, amiként
a kolozsvári, székelyudvarhelyi, kovásznai , zerindi művészeti
csarnokak - mert azok voltak még szerény hajlékokban is - az
erdélyi magyarság puszta túlélését szolgálták és jelképezték, ugyanúgy a Vármegye Galéria kiállításai egy sokáig tilos
gondolatot, a nemzet szellemi egységét mutatják meg, a mű 
vész-Erdélyt bekapcsolják az egész magyar művészeti élei egészébe. Nemzetünk egysége ugyanis csak minden lelki seb begy6gyitásával leljesedhetik ki. Trianon óta szétszakították a magyar tudatot, a magyar művészetet, irodalmat, közgondolkodást,

m!ndennapi nyelvünket. sz6készletünket és mondatr é - k
Mindezeket sorra újra egybe kell ötvöznünk, hogy a n~~z~~~ee::
ben-lélekben egészségessé válhassék.
s
.Eb~en a munkáb~n felbecsülhetetlen részt vállalt magára és
teilesIt 1988-as al.apltása ,6ta a Vármegye Galéria. A képzőmű
vészet terén végZI
' Ű éS gazd
_. az éemhtett ötvözést: Erdély soksz tn
ag ma~yar muvesze.t nek be~apcsolását a magyarság szellemi
eg.ységebe . Az utób~1 fél év~zazadban az erdélyi magyar képzö.
mu~észet soha ad~lg nem Ismert gazdagságot épített ki. A diktatura ellenére, talan éppen a tiltakozás erejével. SokszínO mű
vészet, .amely~e~ r:negta!áljuk modern korunk szinte minden
áram!~tat, hatasat:. Isk?I~lál. ~z itt ma kiállításra került művek
atk?tol nem~~ fOldrajzIlag kepviselik egész Erdélyt, Nagybányat61 Szavalalg,. Széke~udvarhe~töl Kolozsváng, Korondt61
Seps~s~entgyorgYlg. de. az Erdélyben hat6 és gyarapító
stllus~ranyzatokat, alkotÓI felfogásokat is. Minden különbözésük
ellenere azonban van egy összetartó kohézió közöttük: a mOvészekröl felénk sugárzó erdélyiség, a mai transzilvánizmus.
E gazdag erdélyi müvészet nélkül csonka. félszeg lenne a magyar művészet jelene és méginkább a jövője .
Tudjuk, hogy egy nemzel nem tud mindörökké csak a fájdalmában élni. Az idö koptatja az érzéseket, ha azok csak a közélet, a politika, a történelmi borongás sikjim jelentkeznek. A két
háború közötti időkben , mikor pedig még közel voh Trianon, még
égtek és véreztek a sebek a nemzet testén, akkor is gyakran
vállott közönybe az igazságtétel követelése. SzekfU Gyula a harmincas években az anyaországbeli közönség, igaz, pontosan
körülhatárolva , a középosztály felületes Erdély-ismeretét panaszolla el. Az erdélyi magyarság olyan nemzelpolitikusának nevét
említette, mint Jakabffy Elemérét, akit kevésbé ismer az anyaország, mint "egy itihoni panamaszellőztelő vagy úgynevezett szelle·
mes közbeszólór .
Hiszem, hogy
ma nem állja
meg a helyét egy
ilyen összehasonlitás. Habár Erdély
ügye korántsincs
most már annyira
az anyaország figyelmében, mint
mondjuk tiz évvel
ezelóti, az Erdély
Művészeiéért Alapítvány létrejöttekor. mikor - emlékezhetünk - félmillió magyar, bu. I k 1"'
Batár Edit:
dapestt a os unA Szl. Mihály Icmplom cs6ben
telett a Hősök
(akvarell)
terén a romániai
.
falurombolás. a kisebbségi magyarság kíméletlen elnyomasa
ellen.
Ez a Vármegye Galéria nem kopott ~e~ ebb.en ~ tiz :szte~~
döben, hanem állandóan új színekkel fnssult ..Mlvel JÓ szovetse_
gest választott, a képzöművészetet, amely a lelekre hat és ame
tyet megunni nem lehet soha.
.
Ide mindig sokan jönnek, mint most is. Itt Erdély ég és eget a
lelkekben. A lélek pedig elpusztfthatatlan.
Beke György
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Lelkész és énekvezér kibúcsúzó Székelykeresztúron :
1997. november 9.
Ragyogó ősz i vasárnap kÖszÖnWli. az ÜlUlCpI őla"c Széke lykel'e szl'Íu'OJl. llt a l e JJ H~sz é.r.; é ne k vezér kibúcslt2ó
szoka t.1an , csrum el1l i Slll e r e tJ c Jl ,
•
•
•

hi szen BARO .JOz,5EF tjsztcletbeli esperes-le lkész és neje BfU~O GABRIELLA c ll ckvczé r el ő
dcilOlelt n e m volt kibúcsúzqja. Elcfut AJlcl or espe res- lelkész és Má tJle Sánd o r körijegyzö- lcIjcész, nüncU(etien éleli.ik d e r e ká n , búcsú néUelil
távoztak az éJ61{ sorából, a szószé-któ1, te mplomtól , a lúvektöl.
Akibúcsúzó iinne pség re ndjét Farlms László
espel'eS h e lyettes Je IJcész vezette le.

Bál'ó József kibúcsúzó beszéd é ne k alapgond olatát Pál apostol Rómab e lie khez írott e lsó levél
8·9 ve rseire épílet1.e fe l: "El őszö r há lát adok az
én I sten el1U1ek a
J éz us
J(ris7.tus
által miJlcll1yájatokél't, hogy fl ti hi -

tetdmel< az egész
"iJágoll hire Vatl.
Meri bizonyságo m
nékem az IstCll ,
Iune k le ll<cm szerint
szolgálok.
Szüntelen e mlé l<ezem fel ól etek "
- H á lát adott az
életért, a \'árosfalvi sz ülői házból
kapott le Uti Id n cseké Jt, e rős hité d .,
becsületes
he lytáJ lásért, ahol
kél dolgot tanul t
meg:
i_llI á dlwz nj és d olgozni , ez
kísérle
egész életÓl át.
- Hálát ad ati. a székelvke resztúd Orbán Balázs G inuláz iumbrul szeretett tanáraitól kapott
taJell LtullOkért, útravaJókért.
- IiáJát a dott a kolozsvári Teológiai AJmdérnia
lrulárainak mUIIJn'üáél't, a kü< le lkésszé nevelték
H a mOSI l<ezd e né elól ről, most is a lcll{észi pályát választaná.
. - Hálál adott az Isteni gOlldviselésél1., h ogy
fe le..<:;ége - Derzsi Gabriella - 45. éve hííséggel,
nagy szeret.ettel segítette tlltlllk4jábrul.
- Hál át adott Iste lUlek papi szolgá lat.:'l.iéd,
me lyet Kolozsvárott nÚn t. segédle U{ész, HontoI'ódalmásoll , milll h e lyettes le U{ész, ReC5ellyédCIl , H om oródszcnlpá lon és itl Szél{elyl~eresztú 
rOH, csaknem 47 éven ál erős hitte l. a szeretet
kctWs pal'rulcsolatfuu~k álJaudó gyakorlásával tu~I ott I1lcgvalósít.:'Ulj. Eleléne k h átralevő nyugdíJas éveiben SzcreLné gazdag é Ln é nyeit leinti , hj b'l.(; 1l nagy I.ÖI-ténc lm i idöke l é lte l< ál.
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•

D _ Dr. Szabó Arpád UltilIu-ius püspök me le
szavakka.! kö~z?nt~t1.e a kibúcsú~ó le lkészi párt~
Pál r. le ve le fun otlle us h oz 3. l"e5Z 13 versével:
"Mel't akik jól szolgáLlal{, szép tisztességet szerez nc k lllagoknaJ{ és sol< b izodalmat a Jéz us
Kri sztusban való hitbc n .
Felemelt főve l jöttek
ide czel őt.t 23 évvel , s most fe le m e lt fővel távoznak Köszön.i a szolgálatot, m e lyet az Egyetemes
Egyház javát'a végeztek , a legválságosabb korszal<ban uatal életiil<et kocl{ár a téve, gyülekezetet é pít'etteI{ egy h.itetlen korszakban . I sten gazd ag á ldása kísétje további é letiil{et, h osszas,
boldog nyu gdUas évcl{ei. lóvá n .
Az Orb{uI BaJázs G im,n ázi wll tutitárius tagozata míísorra l búcsúzot.t. Lörinczi Domokos gondnol< az egyh ázközség ne vében ,
Gagyi Katalin a
nöszövetség részéről, a székelykereszlúri Egyházkör ne vében Fekete JátlOS felügye l ő
gondnok, az mu tAtiu s tagozat igazgató-tanám; Jakab
Dé nes a le U<észi
kru' nevében , Sim én
DOlllolms
csí]{szere dai le lkész az osz1.álytársal{ J'észél'ó1, Zsakó Erzsébet az
UNOSZ
elnöke;
ti

.

•

-

Bíró Banm Zsig-

mond aszülőfalu, VárosfaJva lelkésze az egész
faJu szcretetét h ozta. Anta.J. Zoltán l-efonn át·us
esperes-lelJ{ész a T{e reszüu'i református híveJ{
nevében kívánt boldog, hosszú nyu gd ijas évek et.
Báró Józsefné D e l'Zsi Gabö e lla éne!{vezér
me leg szavakka l b(tcsúzott, villantott fel pár é lm é nyt é letlililió1. Egész é letük et a híve l{, a szolgálat.. iránti szeretet hatotta át. Gyakran l{ellett
vigaszta!jrula.k , e l'ösíteniük kellett az e mberek
hj lét.
A zsúfolásig megtelt tenlpl omba n szegffierd ő
vel kívántak jó egészséget, boldog, hOSSZÍlllyl.lgd ijas ével{et a j e l enl evők.
Boldogo k vagYlUlk és k Öszönjí.iJ{ az IstCJu
gOl1dviselésnek, 110GY egyiiLt iUUlepelhettün.k.
Szék c lyke resztúr. 1997. n ovember l.
Báró Hajn al

Gyermekeknek
A karácsonyt követő ünnepkör
A karácsonyt követő fontosabb ünnepek, neklink
unitáriusoknak az Új év - az újévi évforduló, az
Óesztendő búcsúztatása és az Újesztendő köszöntése. Ezt követi az Epiphania ünnepe , amelyet január 6-tól hamvazó szerdáig számítják. Ezt az id ő
szakot farsangnak nevezik és a farsanggal bezárul
a karácsonyt követő ünnepkör.
Először is nézzük meg mit is jelent a szó maga:
- neve a német fasen, fasehn - ami azt jelenti mesélni, pajkosságot űzni. A vígasság azon időszakát
jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelőzi .
A Farsang hazája Olaszország, ahol ez a régi
római saturnalia-ünnepekbó1 származott, melyeket a keresztény egyház nem bírt a nép tudatából
kitörölni, s ennélfogva kényszerítve volt ezen régi
pogánykorabeli ünnepekre keresztény színezetet
ruházni. Még nemrég az olasz, különösen a velencei Farsang vagy karnevál utolsó hete volt a leghíresebbek egyike. Párizsban a boenf gras-t (kövér
ökör) álarcosok vezetik körül a városban s ezzel fejezik be~a Farsang ünnepét. A Németországban is
divatozó álarcos felvonulásokról és az ezekkel öszszekötött pajkosságokról elnevezték a húshagyó
keddet "bolondok keddjének". A német reformátorok majdnem végképp elnyomták e népünnepeket
s csak a múlt század elején kezdték egyes német
városok újra feléleszteni .
Mit jelent nekünk unitáriusoknak - gyermekeknek - a Farsang? A farsang az egyházi év egyik
legérdekesebb szakasza. Ebben az időszakban az
emberek megpróbálják levetni a komolyság
maszkját, és szÍvüket kitárják a vidámság és öröm
hullámverése előtt, amikor tulajdonképpen a vallás legősibb elemét helyezzük ünnepi keretbe.
A továbbiakban ismerkedjünk meg magával a
farsanggal és annak legfontosabb alkot6elemével a
karnevállal és a húshagyókeddel. A farsanghoz
számos népszokás fűződik, s ezekbe az Európaszerte ismert ősi tavaszkezdő ünnepek emléke keveredik. A farsang megünneplését természetszerű·
leg a magyar nép is átvette és gyakorolta, beépítve

Farsangi
l.

így nevezték az egyiptomi

uralkodókat.
2. 66 könyvból álló
gyűjtemény.

3. Itt lakott a zsidó nép.
4. A bölcs király.
5. Az ígéret fólelje.
6. Az özönvíz túlélője.
7. A három király egyike.

fejtörő

r:

az ü~epbe a saját lelkületét és szokásait a .
által kialakult a jelle,gzetes magyar farsang.
S~~ utol~6 ~;?~batjának estjétól húshagyó kedd
éJféhg teIJedo ldoszakot a magyar nép farsangfor.
kának nevezte, míg a hét hátralévő része kahét A l'
un . CSon~
.
laTs8ng utolsó csütörtökje az ú k" é
csütörtök, ilyenkor nagy a sütés-főzés és n~steOV r
kOnl,átogatás jáIja. Szombat este elszabaduln~o.
kedelyek és megkezdődik az igazi farsang.
a

A

A városi társadalom, a felsőbb rétegek számára
a farsang a bálozás és a karnevál időszaka.

A karnevál mulatságokban és tréfákban bővel
kedő népünnepély. Emlékszem szülőfalumban a
karnevál napja mindig szombatra esett. Ezen a
napon nagy volt a sürgés-forgás. Jelmezeket készítettünk - varrtunk és festettünk - majd este örömmel mentünk a karneválra, ahol táncoltunk és izgultunk, hogy senki fel ne ismerjen bennünket.
Ezek mindig nagyon szép visszatérő emlékek számomra.
A farsang utolsó napja a húshagyókedd, amikor
is az emberek a kezdődő böjti fegyelem miatt elhagyják a húsevést , és mint farsang utolsó napját
jókedvvel, tánccal és szilaj mulatozással teszik emlékezetessé.
A hús hagyókeddnek, mint tavaszkezdő napnak
a magyar népszokásban is nagy jel entősége van. A
nap reggele a termésvarázsló idő, amikor a fej szével megtisztogatják a gyümölcsfákat és megfenyegetik, hogy teremjenek. Délelőtt lemorzsolják az
elvetni való kukoricát, elvetik a mákot és a palántaféléket. Délután a falu lányai cigányzene kíséretével végigtáncolják a falu fő utcáit. E tánc neve
"talaj-tánc". A tánc vége után következnek az alakoskodó játékok - a tavasz és tél birkózása.

Legyen tehát a farsang farsang számunkra. A
bennünk felcsendülő örömök, valamint lelki boldogságok gyarapítója, s vezessen bennÜnket ezeken keresztül Istenben való örök elmélyüléshez.

gyerekeknek!
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Rázmány Hedviga
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_ ,. én fJrotestán s uagyok. Mint ilyen,
8%abadelIJl7, és jóindulat,;
mllldcll más vallás irdnt. ·
(Jókai Mór)

Példaképei nk
A Beregi Unitárius Ifjú ság i Kör 1997. december 21 -é n

alakult meg . Vezetőségi tagjai : Felhős Dávid Ferenc,
Fogarasi Péter, Magyarósi Dénes és Balogh Tibor.
Feladatunknak tekintjük szellemi és lelki elődeink ö rökségének ápolását, kül önös tekintettel az 1848-as forrada lom
és szabadságharc 150. évfordulójára. Jelszavunk : " Kinek

nincs múltja, j6vóbe se lát. "

*
Az 1948/49-es forradalom és szabadságharc modern
történelmünk legnevezetesebb eseménye, mely meghatározta a magyarság további fejlődését. A reformmozgalom
és kiegyezés nélkül nem következheteu volna be az a hatalmas fejlődés , ami a 19. század másod ik felében bekövetkezett . Szellemi elődeink, radikális gondolkodású értelmiségiek , elégedetlen kis- és középbirtokosok és parasztok
tömegei vettek részt a 48-49-es eseményekben .
Az unitarizmus hazai e l őre törésébe n a 48-as év eseményei hoztak gyökeres változást. Az e l ső szabad országgyű
lés alelnöke az erdélyi Pálffy János, unitárius volt.
Az 1948 . év i 20. tc. az unitárius vallást is törvényesen
beven va llásnak ny ilvánította Magyaroszágon .
A legnagyobb unitáriusok, akik megélték a 48-as eseményeket, aktívan bekapesolódtak a forradalom és a szabadságharc eseményeibe. A csodabáró, a Székelyföld európai hírű írója, Orbán Balázs 1849-ben a Balkánon szervezett szabadcsapattal jött haza, hogy részt vegyen a szabadságharcban . Az emigrációban Kossuth Lajossal , Mészáros Lázárral. Teleki Sándorral, Victor Hugóval tartotl
kapcsolatol és barátságot.
Egész é letében harcolt mindenféle elnyomás, s a vallási
türelmetlenség e llen. Mint országgyűlési képviselő. egyik
élharcosa volt az igazi vallásszabadságnak . Vásárosnamény szívében l évő emlékoszlopát március 15-én ünnepi
műso r keretében megkoszorúzzuk . Másik közismert unitárius egyéni ség. akiről szintén utcát neveztek el városunkban, Kriza János pü s pökköltő , néprajzi gyújtŐ (Vadró zsák ). A hős i időkben a kolozsvári unitárius kollégium ifjúsági ö nképzőköri mozgalma é lére állt. (Katonadalo kat
írt, n6pköltészeti gyűjtómunká t végzett .)
Brassai Sámuel polihisztorunk a reformkori erdélyi fiatalság legjavát gyűjtötte a REMÉNY c ímú zsebkönyv
köré. Egész mozgalom bontakozott ki körötte. (Szentiványi Mihály, Kriza János , Kóváry László, Jakab Elek, Medgyes Lajos.) Szentiványi Mihály a forradalmi időkben az
erdélyi országgyűl és tudósítója, Petőfi unitárius előfutára
voll.
Berde Mózsát (a híres unitárius örökhagyót) az 1848.
május 29-i sepsiszentgyörgy i erdélyi országgyűlésen egyhangúlag követnek választonák, majd kormánybiztos lett,
Csányi László erdélyi biztos mellé. Petőfi Sándor is kedves
cimborájának és barátjának neveZle. Jó munkájáért a köz-
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lekedési m inisztériumban miniszteri tanácsosnak nevezték
ki.
Bö lö ni Farkas Sándor író nk nem érte ugyan meg CI szabadságharcot, de reformkori előkészületben nagy mértékben hozzájáru It a kibontakozásához. Csat lakozott az erdélyi radikális reformerekhez, akik Széchenyi szellemében
Ko lozsvárott kezdték meg refonnmunkájukat. Minden
olyan közhasznú intézmény, ami a városi életet jelenti . elsősorban az ő nevéhez fúzódilc (A Vasárnapi Újságot alapíto tta, a Nemzeti Színház titkára volt.) Legfontosabb
műve" Utazás Észak-Amerikában " ( 1834) útinapló, hihetetlen hatással volt a közvéleményre. Amerikában a mai
napig kö tel ező o lvasm ány az egyetemeken. Kőváry László
történetíró, a 48-as márciusi idők laptudósítója, majd Bem
tábornok mellett erdélyi haditudósító volt . Szemere Benalan belügym in iszter kinevezte Fényes Elek mellé az Országos Statisztikai Hivatal titkárává . Megírta legfonlosabb
műv ét : Erdély történelme címmel.
•
Jakab Eleket mint közírót és tönénészt mélyen roglalkoztatta az 1848-as átaiaikulás . 48-as magatartása miatt
tö rténetírói és levéltáros munkájában törést szenvedett .
Három évtized táv latából az egész I 848-49-es eseményso rozalol összefoglalta v i sszae ml ékező kötetében . Elveit,
meggyóződését az 1849 utáni politikai rendszerben sem
adta fel (két je l entős munkája a szabadságharcról a XI.
zászlóalj, a forradalom és szabadságharc törénete). Dávid
Ferenc monográfiáját is Kossuth Lajosnak ajánlotta 1879ben . Ady Endre apósa. Boncza Miklós (Csinszka édesapja) is nagy 48-as hagyományokkal rende lkező unitárius
ügyvédi csa ládból származott.
A rokonság (Boncza Miklós nagybátyjai). Boncu
Endre és Sámue l 48-as szabadságharcosok voltak. Sámuel
unitárius lelkész, fia imre szintén részt vett a szabadságharcban . A megtorlás éveiben CI széke ly yértanúk sorában
találj uk S06falvi József unitárus rektort, Arkosi Mózes le lkészt. A nőkről sem feledkezzünk meg, akik kemény várfogságot szenvedtek (Hajnal Róza, Török Jánosné, Kenderessy Elekné).
Végezetül meg kell említenünk Jókai Mór Egy az lsten
című regényét, amelyben a 48-as Torockó életét örökít!
meg . A nagy elődök szellemében kívánunk tevékenykedOl
nemcsak 1998-ban, hanem egész életü nkben.
Szórványgondnokunk
figyelmeztető
gondolataival
zárom én is írásom.
Unitárius egyházunk büszke lehet dicső múltjára, példaadó egyéniségeire, gazdag hitvalló hagyományaira, nemzeti művel őd ési örökségére, de ügyeljünk arra, hogy ne ragadjunk mindennapi kicsinyhitűségünkben a szokványos
vallásosságba. Ne maradjunk adósok lsten és embertársaink e l őtt a szeretettel. Akkor maradhatunk jó proteslánsok ,
ha lsten igéjéhez igazodunk, és Jézus kellős szeretetparan ~
csa szellemében élünk .
Felhős Dávid Feren c

Egysze.rre szólt két templom harangja: egy ha.
lottél:!- harangoztak. Túl oldalt, az 6rállásokr61
távcsovel< Ogye itek Es sz6lt itt is a kato
M
~ordult:?-I{ .. az embe~~d~: indultak vissza~:ié.
uton ?oglott békát lokott botjával valalti az árol{ba. .. fudod -e, h ogy ntiért nem büdösöd"
'. ik
meg
solla a"bélta? " "lMiért?" ..Ez vitt gyógyírt Jézus
sebét-e. Ah ogy konokul fólszegte a fejét, lálszott" csa1~. neh ezc::-~ sikerül visszafojta.nia a sirást. fanJmuyv a történ elem tanítására nem vonultaUmt fel hatásosabb eszközt, stilust és nyelvet. Ha igazán meg is akrujuk érteni csu as'
idegvégeld{el" l<ell é rintenünk minde~t."
p z

Mikolai Bertics Mihály

%

Havazik
Pazar, apró pillangók sűrüsége
röppen a lenge szélbe.
óvhatatlan ul mindent eltakar
a dermedt fehérség .
Görcsös erőszakkal csikarja ki
e kócos táj rejtett szépségét,
mintha egy csapzott menyasszonyt
,
öltőztetne az eg.
Habzó fátyJának makulátlanságával
beborítja a szennyes ,,alsóholmikat"
a puszta meztelenség alig hallható,
meddő könyörgését.
Holtra-altató mérgek és ellenmérgek
romlott keveréke ,
sallangra tépett groteszk mázolmányok,
vérszag ú, fürdetlen hadak
vesznek el
e romlatlan őserdő alatt.

Havazik,
érintetlen fehérség síkos márványán
táncol a sámán, szikrázó fénysugár,
éjfélre jár,
felejtöt húz a szél,
néha bele-bele ordít a zsivany,
s az éjmadár.

Soha SelTIJlti n e szalcithassa ki ragaszkodáswtk gyöl<ereit: ezt a \'ágyát al<arták beteljesíteni
h oltában társuJOla1< és magulOlal{ is ezek az em berek Me rt anti t szétszalxial ldviil a történelem
az belül összefonottan egy marad_ Alélel< nen;
amputálható. A sz6 pedig anélkül, h ogy eleve
m eghatározott vohla, a költészeten belül még
"vi.lágkinyilatkoztatás" le h et. Az írás, me lyhez
az ötletet talán egy madárnyom ad ta, holt nyelven is örök. Ahogy örök a h egy, a foly6, a föld ,
m e lyek e llen sohasem lázadozunk; a fólneveJö
táj, hol szü1etésÜltk elötti idóbe nyúlna1< vissza a
személyes élet emlékei. Ahogy, a történe Jenunel
e llentétben, a szívekbó1 kitöröllletetlen enuék a
múl t, s mindezekre visszagondobti olyan, mint
ell<épzelh etö formához kötnj valanti megitélhetetlent, m e rt szeretni almrl:uk.
Ószabó István

Losonczi Léna

, ,

Az Iras holt nyelven
örök

•

IS

A törénelem útjai kiszámítllatatlanok. Idegeneknek érezh etjük m8.g\mlmt ott, ahol születtünk SzámüZöttllek ott, ahol otthonwlkat tudtuk GyökérteleJ.Ule1<: ott, ah ol élünk; m ert gyökerei.nlt nem csalt: lefelé tönlek, hanem egym ás felé
is. Fájó, gyerm eldmri e mlékként tanúskodik
eiTől az a külön ös temetés egy határszéli faluban, m elynek m élyebb tJ-agilrumát csak később,
évek múlva értettem m eg.
Halott és gyászkocsi n élkül indultak el az embei-eit a temető felé, am ely már az orszá.ghatáron túl, egy másUt falucska határ felöli részén
liintetett elhanyagolt l{ertjével, fólmagzott
mu.har közöt-t névtelen fejfáival. A legszéls6 határbarázda elött úgy álltalt: meg az embel-el~
mint ama legend a népe a hö mpölygő folyó part·
já1l; várva, h ogy az Úr céljaikna1{ rendelje alá a
lennészetet. Hallottam, antint azt mondja valaki
a ldlenc év Itö lűH fi(mak, társrurulal{: "Nézd, ez
az a domb! Ha látni akarod, h ol nyugs?-ik a
mama, csal{ ide kell kijÖlUlöd kicsUt:ém. An.izkor a tapsif"UleseJ{ is mind ide menekülne k"

Cselekedettel
E tépett h itű vágtató világban
elszánt indulatok sistereg nek
elárvult lobogók
rosszkedvűen lengnek
hiú hatalmi vágyak
veszélyes ösvényekre ragadnak
keserű reménnyel motyogva
a sóhajok ajkunkra fagynak
szirénhangú nótával ölel körül
a pusztulás veszélye
zsoltárként röppen a fohász
és felcsendül még néha-néha
a leheletérintésű szeretet zenéje.
Ott ...
reménytől lesz jószagúvá a reggel
és teljesül a próféta intése:
ne szóval és nyelwel szeress,
"
hanem
cselekedetteH"
kútmélyü alázat ú tettel .
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Egyházközségeink
Megidéztük WASS ALBERTET
1997. október 25-én délután 17 órakor. a Pestszentlőrin 

ci Un itárius Egyházközség gyülekezeti termében tartottuk
évadnyitó szeretetvendégségünket, melynek kimagasló
eseménye :1 WASS ALBERT irodalmi est volt.
Az estet Rázmány Csaba tIszeteletes ünnepi áhitata vezette be. mely alkalommal el hangzoH Assisi Szent Ferenc
imája Dsida Jenő fo rdításában. Bácskai Agnes ének vezér
vezetésével a gyülekezet egyházi énekeket énekelt.

-

Az ezt követő irodalmi est ti 90. évében járó Wass Albert gazdag írásművésze t ébó l vett ízelítóvel kívánta megajándékozni a hall gatóságot. A műsol1 Medvigy Endre, a
Szent László Akadémia dékánja, ismert irodalomkutató
előadása vezette be, melyből képet kaphattunk az író életútjáról, és hallomást szerezhettünk sok - számunkra igaz
utat mutató - művéről. Ezt k övetően négy vers és nyolc
prózai részlet hangzott el Wass Albel1 éle tművébő l , melyeket Bardócz T . András, Rumbold Eva és a műsor rendezésére és összeállítására felkért Simó József tanár olvasott fel. Wass Alben szülőfö ldj ének , a Mezőségnek
megidézésében, kedves szerepet játszott az erdélyi népdalokat megszólaltató Marosi Eszter, valami nt a mezőségi
és székelyföldi láncokat bemutató "SzengyeJ Táncegyüttes" nyolc táncosa (Szengyel István. Molnár Anna, Sik
Réka, Gregus Gergely, Vadász Tímea, Vadász Dániel,
Simó Bel1a és ifj . Simó József.)

életéből

György tartott előadást életéről és munkásságáról.
Sziporkázó előadása , tele humoros fordulatokkal
mindenki számara felejthetetlenné tette az estét.
A szeretetvendégséget élményszerüvé varázsolta
Gáspár Imola színművésznő pompásan megvalogatott versei és azok előadása. Mindkét személyiségn~k. ezúton tolmácsoljuk köszönetünket megjelené~uke rt . Ugyanakkor megköszönjük Sepsi Kovács
Eva presbiterasszonynak és Juhos László mérn öknek, szeretetvendégségünk meghívottainak teljes ellatásat, tovabba az árverezésre kerülő torta adományozasát, melynek értéke 3000 Ft. volt. M indkettő
jüknek aranykönyvileg is halas köszönetet mondunk.
Novemberi szeretetvendégségünk a lehető legnagyobb erkölcsi és anyagi sikerrel zarult , amit minden
résztvevőnek testvéri szeretettel megköszön az egyházközség vezetősége.
R. Cs.

-

A rendezvény. mely " Ielt házat" vonzoll, Virág Lászlónak . az "Al'S Ren ata" együ ttes vezetőjének kellemes,
saját mandolinkíséretű reneszánsz énekeivel folytatódott.
A művészeti program befejeztével vendéglátó háziaszszonyaink , Kovács Józsefné, Tóthné Erdő Mária valamint a tiszteletes asszony. Rázmány Csabáné és a két segítők ész puli s zkakeverő Szúcs György és Vadady Attila
konyhaműv észetének lehettünk élvezői . Az erdélyi konyhát idéző borsostokány pul iszkával és rt finom muskotáIyos ital által. A vacsorát a hagyományossá lett " torta-árverezés" és a nyertes által fel aján lott finomság zál1a, ami
után a fehér asztalok mellett még jó sokáig folytak a baráti
beszélgetések a testvélTe és ismerősre találás boldog örömében.
Igazi élményt jelentett számomra a szervezés.
Simó József
tanár

Pestszentlőrinc
1997. november első vasarnapjan halottaknapi istentisztelet volt templomunkban , melyen a lelkészi
szolgálatot Miklósi Vári Katalin segédlelkésznő végezte, mert ugyanezen a napon a lelkész Debrecenben végzett hasonló szolgálatot.
1997. november 29-én szombaton délután 17 óratól tartottuk novemberi szeretetvendégségünket. melyet .az a ~ény tett emlékezetessé, hogy azon hazank
egyik legismertebb és legolvasottabb (rója Moldova
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Debrecen
1997. szeptember l-jei hatállyal Bajor János debreceni lelkész sajnálatos betegsége miatt B en cze Márton püspök engem h elyezett ki a debreceni egyházközségbe beszolgálónak, mely feladatot egyh ázunk
előme n etele és felvirágoztatása érdekében hivatásom

teljes tudatában vállaltam el. Szolgálataim minden
hónap első vasárnapján vannak, egy nagyon jól megszer vezett és lelkes gyülekezet e lőtt.

Az

őszi hálaadás ünnepén úrvacsorával élt 43 lélek,

ugyanazon istentiszteleten megkereszteltem egy 14
éves üjút, aki saját elhatározásából kérte a magasztos
szertartást.

Az egyházközség vezetősége, élén lelkes gondnokával és énekvezérével, továbbá a lelkésszel és a tiszteletes asszonnyal odaadóan munkálkodnak az egyházközség előmenetele érdekében. Ennek eredményeként
vált valóra a lelkészi lakás mellett levő, m egüresedett
lakás teljes felÚjítása és bebútorozása , ahol a szolgálattevő lelkész teljes kényelemben készülhet szolgálataira.
Az október i istentisztelet keretében ismét keresztelési szertartást vegeztem, ami jelzi a gyülekezet életképességét. Minden istentisztelet után a lelkészi lakáson
baráti találkozóra és kávézásra jön össze a gyülekezet
minden tagja, mely találkozó m ég közelebbi ~arátság
ra serkenti az unitáriusokat és a vejük szimpatizálókat.
Legközelebb 1997. karácso ny másodnapján, azaz 26án osztottam úrvacsorát a gyülekezetnek, annak reményében, hogy Bajor János lelkésztársunk és ba:átunk
minél előbb felépül, és a tőle megszokott prófétai lelkesedéssel fogja tovább gondozni gyülekezetét. A gondviselő Isten adjon nek i is és kedves hitvestársának mielőbbi felgyógyulást
R. Cs.

Egyházközségeink
,

,

életéből
,

,

Karacsonyvaras
Füzesgyarmaton

Duna-nszaközi Szórványegyház,község

Advent 1. vasárnapján templomunkban is fellobba nt az adventkoszorún az e l s ő gyertyaláng. Majd
az azt kö vető vasárnapokon mindig eggyel több
gyertya világított.

Ha me~kérdez~űk az e~ber~ket, kinek mi jut eszébe ~ karacsonyrol, az elso ami elhangzik: az ajándékozas .

Ujra együtt

Szenteste karácsonyfa-ünnepségre hívogattak a
ha ran gok.
A templomban feldíszített, kivilágított fenyő és
jászoJbölcsö várta az érkezóket. A kicsi gyermekek
csodálkozó szemmel nézték.
A lelkész szolgálata után , váltakozva gyönyörű
karácsonyi versek és énekek hangzottak el. A legkisebb ver set meDdó gyermek még nem volt négyéves. A lelkészünk két gyönyörű verset mondott el.
Az ünnepség kezdet én Juhász Gyula "Magyar Karácsony Legendája" dmű versét. Befejezésként
Ady Endre "Karácsony" dmű ver sét, aminek harmadik szakaszát a Dalárdával együtt énekelte.
Balázsi Zita saját írását mondta el, a megható,
szép gondolatokat elérz é~enyülten , könnyes szemmel hallgattuk.

Szólni kell még a Nyugdíjas Dalárda szé p, fegyelmezett é nekmondásáról. Tóbb éneket ká nonban adtak elő. A betanításért köszönet a Dalárda
Veze tőj é n e k .

A szereplések befejezése után a gyermekek ajándékcsomagot kaptak .
Az ünnepi est felejthet etlen élményt nyújtott. A
már hagyománnyá váló, szép ÜDnepségnek sok
rés ztvevőj e volt, zsúfolásig megtelt templomunk.
Karácsony első napján lélekemelő, szép tartalmas istentisztelet volt. Az istentisztelet nagys zámú rés ztve vőj e úrvacsor á t vett, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

Az úrvacsorai kell ékeket Bökfi János gondno-

kunk és családja adományozta. Hálás köszönet
érte.
Karácsony másodnapján istentisztelettel
véget a szép karácsonyi ünnepségsorozat.

é rt

A lelkes, sok szervezéssel és fáradsággal járó
munkáért ezúton mondunk köszönetet Balázsi
László lelkésznek és családjának.
Még egyszer végiggondolva az elmúlt napok felejthetetlen élményt nyújtó eseményeit, önkéntelenül arra gondoltam, milyen szép lenne, ha nemcsak a jeles ünnepeken , de minden vasárnap zsúfolt lenne templomunk. Mert a lelkész minden alkalommal elhangzó írásának és prédikációnak lél e ké pítő ereje van.
Kérjük a mindenható Istent, hogy minél többen
halljá k meg a hara ngok hívogató hangját.
Egy

résztvevő

unitárius

K~rácsony ,ü nnepe napj.aink~an szinte eggyé vált
az ajándékozassal, elhomalyos ltva e nap eredeti tartalmát , a körülötte kialakult hiedelmeket, népszokásokat. Ilyenkor a bevásárlóközpontokban, alkalmi vásárokban járva alig látni gondtalan, örömmel válogató , titkokat elrejteni készülő arcokat. Az emberek
már·már kötelességszerüen tesznek eleget az ajándékozás szertartásának. Pedig az ajándékozás év·
századok óta gazdagítja a keresztény világ kétezer
éve ápolt és megőrzőtt hitét.
A csoda, a szeretet, a békesség utáni vágyat, melyet a Messiás megérkezése váltott ki.
Mi unitáriusok, látszólag szegényebben ezen az
ünnepen, érezzük igazán hitünk mindenki másétól
különbözö voltát, éppen Jézus személye, az ö emberként való szeretete által. Egyúttal gazdagabban
is, az egyistenhit ajándékával, melyet az ünnepi istentisztelet alkalmával úrvacsorával erősítünk meg.
Erdélyi anyaegyházunkból a nagy magyar A lfő l dre
szakadt híveknek Kecskeméten , karácsony első napján Kelemen Miklós, a Ouna·tiszaközi Unitárius
Szórványegyházkőzség lelkésze szolgált, akinek fáradhatatlan családlátogatási eredményeképpen az
utóbbi évben számos unitárius családdal gyarapodott
a gyülekezet. Ezen a napon már üres hely sem ~~
radt a teremben , és aki ott volt, ismét olyan lelki elményben részesült , melyet a nagy unitárius elődök
méltó utódja tud adn i.
Ézsiás kőnyvéből a "Világosságul kü ldelek" kezdetű prófécia képezte az istentisztelet alapgondolatat,
melynek tartaimát lelkészünk időszerű gondolatokkal
tárta f ő l.
A megújult gyülekezet életében második .alkalommal került sor keresztelőre, az úrva~soraytan az ~r
délyi származású, Kiskőrösön élő Klsgy~r~.y Melmdáék Gyárfás nevO fiát fogadta be a kozosség az
unitárius egyház tagjai közé . M.Jnde~ Ilyen c:lk~lom:
mal fölmerül a kérdés , az egyhaz vajon kello fig yel
met ford ft-e a szórványban tö~énte.~~~ ' e.zekn~k aa
gyülekezeteknek az eredményeire, oromeire, ban taira.
Kecskeméten az egyre erősödő és ~y~rapodó g:ü~
lekezet karácsony alkalmával lsten a!?a~at k~rt
több mint 400 éve, egyetlen magyar foldo~ szül.etett
egyház vezetői re , hfveire, akik annak megorzéseben
és ápolásában részt vesznek.
Sz-né. K. Zs.
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Pestszentlőrinci

karácsony

karácsonyra ébredtünk Pestszentl őrin
cen az ünnep e l ső napján, ugyanis hosszú idő után
szt1knek bizonyult temp lomunk a hívek befogadására. Az idősebb emberek, az egyházközséghez évtizedeken át hűséges presbiterek ne m emlékeztek, hogy
valaha is karácsonykor ennyien jöttek volna el templom unkba, megünnepelni a szere tet születését és úrvacsorával élni. Mivel a ternplompadok telitőd tek,
pad okat és székeket kellett behozni, hogya hívek leülhessenek.
Miután a lelkész Lk. 2,14. alapján elmond ta ünnepi
beszédét, továbbá a Lk. 1,45 alapján úrvacsorai ágendáját, 132-en áJltak ki két részletben úrvacsorával
élni.
Gyö nyörű

presbitere, Sepsi Kovács '::va. Adományának értéke
110.000 Ft, am ié rt neki e helyen is há lás köszönetet
mondunk.
Presbiteriink egyházszeretete és adakoz6készsége
legyen példa é rté kű minden unitáriusnak, hogy az Ur
megáldhassa a b elülről látók fényességét, mely Egyházunkban nem más, mint a meg- és összetartó erő.
A művészi kivitelezése az ablaknak Szijjártó Tibor
üvegművész munkáját dícséri.
Kívánjuk, hogy adjon a jó Isten sok-sok ehhez hasonló karácsonyt a pestszenUörici gyülekezetnek!
R. Cs.

r---------------------

Ünnepi emlék-istentisztelet
Torda, 1568. január 6-13.
Budapest, 1998. január 11.
A tordai országgyűlés 430. évfordul ója alkalmá-

Nagyon szép ünnepség volt, melynek emléke még
sokáig fog élni híveink szívében és lelkében.
Ezt követően megtartottuk karácsonyfa-ilnnepségünket, mely alkalommal egyházközösségünk gyermekei szava latokkal és énekszámokkal tették ünnepélyessé a karácsonyt. Az ünnepséget az tette maradandóvá a gyermekek le lkében, hogy e napon Micu
Mikulás (Dörögdy Miklós bábművész) osztotta ki az
egyházközség által előkész ített szerény kis csomagokat. Az ünnepségen több mint tíz gyerme k szerepelt,
de csomagot huszonkét boldog gyermek vehetett át a
MikulástóL Szíveket melengetö érzés volt a gyermekeink szemében látni a szeretetet és a boldogság
tüzét.
Karácsonyfa -ünnepélyünk után a lelkész felolvasta
Dsida Jenő Tcmplomnblnk c. versét, melyet a költő
Szent-Iványi Sándornak d edikált .
E csodála tos vers volt a bevezetése templomunk

szószék melletti ablakának felavatásához, melyet az
ünnep liszteletére színes üveggel cserélt'Ünk ki, mely
az ősi székely motivumok, a tulipán és a szív keretében kiemeli Uni táriu s Anyaszentegyházunk sokatmondó címerét. A színes ablak készítte töje és adományozója, egyházközség ünk nagyrabecsült és tisztelt
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ból ünnepi e mlék-istentiszteletet tartottak a Budapesti Unitáriu s Egyházközség Nagy Ignác utcai
templomában. Imát mondott Bencze Márton
püspök, igét hirdetett Orbókné Szent-Iványi
nona főjegyző. Az ünnepi műsort Miklósi-Vári
Katalin vezette. A kántori szolgálatot Vadady Attila énekvezér végezte. A Dr. Kiss Zoltán afia
szervezte ünnepi megemlékezés emelkedett hangulatához m é ltó módon járult hozzá Vadady
Virág művészi orgonajátéka és ifj. Gergely Feli·
cián szavalata, aki néhai Józan Miklós püspök "A
fejede lem és a pap" c. művébó1 ,)ános Zsigmond
emlékére" c. verset adta el ő.
Az istentiszteleten m egjele nt Csapody Miklós
- az MDF Budapest, Xl kerületi országgyűlé s i
képviselője - feleségével , aki min den esztendóben
részt vesz a Dávid Ferenc emléktábla koszorúzá,
.
san I S.
B. F.

Sopron
Emlékezetes nap a Sopronban és környékén élő
unitárius hívek számára 1997. december 21., ugyanis aznap délután vehettek részt a város történetében
először unitarius istentiszteleten!
A soproni Erdély; Kör és Orbán f!a/~zs Alapitvány
egy nappal korábban felavatott, _Fovenyverem u~ca
15. szám alatti székházában, San~or G~. Mátya,~ '
györi lelkész, a tiszteletes asszony es az erdeklodok
előtt tartotta meg az istentiszteletet.
Istentisztelet után kötetlen. bes.~élgeté~e~ vettek
részt a jelenlevők, örömmel ert~sulve arrol IS, hogy
lsten segitségével évente leg~labb két ~Ika~ommal
lesz Sopronban unitárius i,ste:ntlsztelet. L~tszolag ~z
nem nagy szám , de mégiS Igen sokat Jelent az Itt
élőknek, mert eddig legalább 90 ~m-t kellett utaznunk, ha Istentiszteleten szerettunk volna részt
•
vennr.
Vajda Iván
presbiter, soproni szórványgondnok

Pirnát Antal egyetemi tanár
1930. január-1997. november 25.
Szomorú szívvel értesültünk, hogy a neves tudós,
az unitárius szellemtörténeti kutatás egyik legkiválóbb hazai képv i selőj e, 1997. november 25-én elhunyt.
Pimát Antal a reneszánsz kori m agyar irodalom
történetének, t."'ag>: n:tÍveltségú tudósa, az erdélyi,
magyarorszagt unItanzmus nemzetközi hírű kutatója, egyetem i tanár volt.
Igazi humanista volt, aki nem zedékeket nevelt fe l,
a magyar és az egyetemes kultúra szeretetére .
Tudományos kutatásain keresztül került közel az
wlitárius hitfelfogáshoz, m elyből több nemzetközileg
is elismert tudományos munkát is publikált. jelentek
meg versei, esszéi is és otthon volt a k ép zőművészet
és természettudományok kül önböző terüle tein is.
Gondolkodásában és személyében egyaránt a reneszánsz humanista gondolkodót képviselte.

Benczédi Sándor kolozsvári
Az újév első napján hallottuk a Kossuth Rádióban a szomorú hírt, amely az éter hull á main adta
tudtul a Kárpát-medencei magyarságnak, hogy
életének 86. évében meghalt Benczédi Sándor Kolozsvárott é l ő és tevéke n ykedő szob rászművész.
An~ ál is váratlanabbul ért minket, magyarországi
umtáriusokat h a lálá na k híre, mivel a 85. születésnapját ünneplő alkotót még láthattuk a budapesti
Vármegye Galériában, kiállítása alkalmából.
Benczédi Sándor 1912. szeptember l6-án született az Udvarhelyszéki Tarcsafalván. A családot, amelybe beleszületett, a j ó Isten vele együtt
nyolc gyerekkel ajándé kozta meg.
J!: ké.sóbbi .Meste~ Székelykeresztúron végezte az
umtánus glmnázIUmot. Ta nított szül őfaluj á b an
Tarcsafalván, Bunyaszeks zárdon , Besszarábiában
egyaránt (Pogri n evezetű faluban ). Budapesti továbbtanulását 1937;ben kezdte meg.
1942 tavaszán foglalta el tanítói állá sát Pál patakon , Korondtól nem messze fe stői környezetbe n e l~r ülő tanyavilágb~n. Erró1 az időszakról ő maga
Igy vall : .,fi KorondI hegyen, azon a gyö nyörű fónnsíkon , ahol a házak kilométerre vannak egymástól,
s olyan mély csönd , nyugalom fogadott, fűszerezve
tücsökzenével , hogy egész valómat megtöltötte lelkesedéssel.. . Lehet, h ogy a korondi fazekasok hatására kezdtem új szobrokat csinálni amelyekben
fól.találtam sa~át magamat. Faragt~m követ, fát
mmt~ztam. m~nt a korondi naiv művé szek , s egy
év ~ulva ~egJelentem Budapesten a Műbarát Galén ában , UJ szobraimm al. Igazi szenzáció volt bemutatkozásom ."
'
P álpatakr61 Korondra került be kántortanítónak , a honnan 1949 őszén jött el. Innen a kolozsvári. Műv észeti Intézetbe hívták tanárnak. 1953-ban
kitették az Intézet~ó1 és erró1 az idősza król vallja

Halá la után gyermekei kérésé r
m i ~agyatékának megfelelően a~'

.

~S~PJuk szel1~

papi vezetöi t ké rté k fel a szolgáJatra . tartus egyhaz
, ~eJl}~tése 1997. december lS-én volt a ' k k
tUfI UJ Köztemetében. Az. e
házi
,ra. os e~z
Bencze Márton püspök és ~rbO_kngyaSszszerta:tas!
Il
f ~'
~
e zent-Ivanyt
~ma oJegyzo, a ~tori szolgálatot Szász János lelkesz és Vadady Attila kántor végezték.
~imá t Antal halál,a nemcsak a hazai irodalomtudo-

many, hanem egyhazunk számára is nagy veszteség
volt.
A Mindenható Isten adjon neki, örök csönd
b~ké~ ~yugo?a~at és ve~,érelje lelkét az ö;ökkéva~~
sag utján, leanyanak és fianak pedig adjon vigaszta

lást!

-

űrbókné

szobrászművész

Szent-Iványi Dona

halálára

azt, hogy "Hála Istennek. Azóta "CSAK" szobrász
vagyok , s végre kijáts zhatom magam istenigazá-

ból."
A Meste r á ltal nagyobb fontosságúnak tartott
kiállításai közül megemlítünk egy párat:
- 1936 Kolozsvár, el ső kiállítása.

- 1943 Budapest, Erró1 azt tartja: "Itt váltam
szobrásszá".
_ 1953 Kolozsvár, mely esztendő egybeesik Sztálin halálával és azzal az időszakkai, amikor Benczédi Sándort kitették a Művészeti Inté zet tanári
á ll ásából. Erró1 az időszakról az alkotó így nyilatkozott: .,most szabadultam fól a szocialista realizmus nyűge alól , s nyertek elismerést kisplaszti" ".
k alm
És ezt az évet követően rengeteg kiállítás következett. Volt olyan év, amelyben többel is jelentkezett.
Egy alka lommal ezt nyilatkozta egy újság riporterének: "Reggeltó1 estig el tudnék játszani az
agyaggal, kővel , fával . Játszadozom még most is,
nem győzök betelni véle, s így csupa játék az egész
életem ."
Isten a karatából vége lett a ,játékna k", elme nt a
sokunk számára kedves , mindig vidám, humoros
Benczé di Sándor de itt maradtak velünk ,játékos"
a lkotásai, könyv;spolcainkon, szobáink díszeiként,
kób ó1, fából, agyagból, hogy minket Rá emlékeztessenek.
1998. ja nuár 7-én helyezték örök nyugalomra a
H ázsongárdi temetóben. A temetési sz?lgálatot dr.
Szabó Arpád püspök és Benedek Sandor, a kolozsvá ri 2-es számú egyházközség lelkésze végezte.
K. J .
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Felhívás!
Dávid Ferenc Egylet
folyó év február 22-én, vasárnap 17.00 órai kezdettel mű
soros estet rendez Nagy
Ignác utcai templomunkban.
Szabó András előadómű
vész szaval Reményik Sándor és Dsida Jenő költeméA

LATIN

-GYORGY
1997. december 29-én utolsó útjára kísértük és eltemettük Latin
György testvérünket , aki életének
83. évében adta vissza lelkét Teremtőjének . Az első világháború
időszakában , 1915. szeptember

nyeib61 .
Előadást "Templom és iskola" címmel Tőkés László

21-én, régi polgári család sarjaként
látott napvilágot. A Krisztinavárosban nőtt fel, a Werbőczi G imnázi-

királyhágómelléki református püspök tart.
Műsort ad a Rákosszent·
mihályi Baptista Gyülekezet
Harangkórusa.

umba járt. A Kereskedelmi Akadémia elvégzése után a Pesti Magyar
Kereskedelmi Bank tisztviselője
volt annak megszűnéséig . A 2. Ma-

Unitárius vallási műsorok
199B-ban a médiában

radt. 1964-ig a Zeneműkiadó Vállalat, majd 1970-ig a Corvina Ide"Útmutató" c. müsor
/'
gennyelvű Könyvkiadó Vállalat fő
augusztus 5., szerda 17.30
könyvelöje volt. 1972-ben újranő
sűlt és feleségűl vette Köszegi
Margitot, akivel haláláig boldog .há"Jó reggelt adj Istenem!"
zasságban élt. 1975-ben az Epíc. gyermekmüsor
februar 28 .. szombat 8.00

tés Gazdasági és Szervezési Intézet tudományos főmunkatársaként

marcius 7., szombat 8.00 .,,/

ment nyugdíjba.

mareius 14 .. 'szombat 8.00 ./

Munkás évtizedei alatt háromszor honorálták kitüntetéssel szaktudását. Kivételes szaktudású ,
széles
látókörű ,
szenvedélyes

i9ságos nagymama és az Unitárius
előlizelője

volt.

üdvösséget a Mennyek országában. Hátramaradott szeretteinek
az Evangélium adjon vígasztalást.

Ny. L.

Lapzárta minden páros hó 15én van. A később beérkezett írá,.
sokkal szerkesztóségünk csak a
következó hó lapzártáig tud foglalkozni. Kérjük ezt a beküldendó írásoknál figyelembe venni.
Laptulajdono$:
Magyarországi Unitárius Egyház
Fós.zerkeszt6:

Bencze Franciska
Rovatvezetőle

Kászoni József
(hazai és határontúfi kultüra),

Kelemen

könyvgyűjtő

és olvasó, zenehallgató, teológiai tudományokkal foglal-

Istentlsztelet-közvetítes
aprilis 19., vasarnap 10.05 / '
szeptember 27., vasarnap 10.05
"Egy az lsten" c. félóra
január 23., péntek 13.30
február 27., péntek 13.30
április 3.. péntek 13.30 / '
.. 29
,./"
~a~us ., péntek 13.30
Jumus 26., péntek 13.30
július 31 .. péntek 13.30 " /
szeptember 4., péntek' 3.30 /
október 30 .. péntek 13.30 ./"

I

/
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,

Andrásné, szül. Jakab Karolina .
Áldozalkész feleség, édessanya,

Fáradt testének Islen adjon pihentetö nyugalmat, lelkének pedig

szeptember 27., vasárnap 15.30
december 20., vasárnap 15.30 f /rvelése is tel jes egészében rá ma-

november 27., péntek 13.30

Szomorú szíwel tudatjuk, hogy
1997. december 13-án, 66 éves
korában, 41 évi hűséges házasság
után elhunyt a kocsordi egyházközség nemeslelkű tagja, id. Kiss

báltatásokban volt része. Kiütéses

ben felesége tragikus körűlmények
özött elhunyt , ettől kezdve fia ne-

Magyar Rádió - Kossuth adó

*

Elet régi

Magyar Televízió - t-es csatorna
mekük is. 1957-ig az Epítésügyi
"Örömhír" c. műsor
/
M inisztériumban okleveles könyváprilis 12., vasárnap 15.30
/' vizsgáló, osztályvezető volt. 1957-

március 21., szombat 8.00 / '

K. J .

gyar Hadseregben súlyos megprótifusszal, fagyással kellett kűsz
ködnie . 1945-ben kötött házasságot Deák Olgával és ugyanaz
évben szűlelett meg egy~tlen gyer-

"

Latin György, Istenben megboldogult testvérünket , a Farkasréti
temető ravatalozójából búcsúztattuk. Végakarata szerint Bencze
Márton püspök és Kászoni József lelkész szolgálatával.

kozó ember volt, aki ismereteit
presbiterként is kamatoztatta a budapesti egyházközség javára és
szolgálatára. Legjobban talán Madáchot, Széchenyit és Beethovent
kedvelte. Nagy tudása - több nyelven beszélt -, intelligenciája és
szellemisége mindenkire nagy hatást gyakorolt. Nagyon szerette az
énekes madarakat és a növényeket. Kedves időszaka az ősz volt.
Lehet tudta ezt Róla a jó lsten is,
akit ö annyira szeretett, és azért
adott temetése napjára is oly rendhagyóan szép , meleg, őszies idő1 járást az esztendőforduló utolsó
napJaira.
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