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Ime, újjáteremtek mindent
A trónusan ülő ezl mondla : ..ime. újjilteremtek mindent",
És ig y szó lt: ,.ird meg, mert ezek az igék megbizhatók es
igaza k!" (Jel 21, 5)
Islen teremtő kedvét és gondolatat egyszerübben. tömörebben. jobban megfogalmazni. mint ahogy azt a Jelené·
sek könyve 21, reszének 5. verse teszi, szinte lehetetlen.
És ez a teremtő kedv és gondolat. mivel örök, természetesen pünkösdkor is, a pünkösdre vonatkozóan is érvényes.
Minden pünkösdkor újra és újra nyilvanvalóva váló célja
Istennek a természertel és az emberrel kapcsolatban a fo-

lyamatos. szüntelen megújulás. megújítas, vagy ahogyan

ebben az Új világ teremlésben nem a hegyek'
t
. .
k
lá "
es a engerak
az asvanyo ,a k, ~ novények és az állatok Újulnak me '
hanem ~z ember. Es az ember sem testi mivolt · b g,
hanem letekben .
a an,
Jézus .. tanílá~a kezdettől fogva az újra iranyul!, az ú' fogalma kozponh helyet kapolI benne. Kapernaumi leli! .
~pe.
sekor az öt hallgató tömegn ek az volt a benyo '
iti val~mi egészen Ú!. kezdő<:!ött. ,Álmélkodtak :~:~Itás~gl
me~ u.gy tanította oket, m int akinek hatalma van
'
pedig ugy, mint ~z.. ír.astudók" - jegyzi fel Mark evangé~i:~
(Mk 1., 22), megoroklt.~e a ~est~r ama kijelentését is, ho
csupan a.~ I~rtozhat o h~zza , aki rászánja magat a 9YÖk~
res .megujulasra. "S,enkl, ~em varr follol uj posztóból régi
ru~ara, ,me~ a loldas .kltepne belől,e , az új a régiből. és
~e~ :su~yabb szaka?as tamadna . Es senki sem tölt újbort
regl toml?be , ~ert ..s~etrepeszlené a bor a tömlőt, s odalenne a bor IS, a lomlo ~s; hanem. az újbC?r új tömlőbe való" (Mk
2, 21-22). E mondasnak mal , hozzank szóló üzenete az
h,ogy a .ker~s~ténységet - mint hit- és élelelvet - nem lehei
ravarrnl ~ regl e~ber régi.ÖI.lözetére. A kereszténység nem
I.ehet f~~fercelh~lo foll a regl ruhán , amellyel valamilyen hiany t, hlanyossagot igyekszünk eltüntetni, nem lehet kokárda, amelyet alkalmilag kilÜzünk ; teljes öltözetnek kelJ lenni e, amelyben a vilag eté lépünk és amely eggyé válik egész
lényünkkel.

textusunk mondja: újjateremtés. Ahol és amikor ez nyilvánvaló lesz, 011 és akkor csodálatos dolgok történnek mindazokkal, akik ennek részeseivé válnak, akik ezt megélik és
megtapaszlalják. Csodálatos dolgok történhetnek velünk
is, ha kellő lelki érzékenységgel figyeljük az újjáteremtés
folyamatat és annak apró eredményeit , amelye k végül el·
vezetnek, el kell hogy vezessenek az ószövetség jeles prófétája , Jóel látomásához: ,Azután kitöltöm majd lelkemet
minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak,
véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat lá.tnak.
Még a szolgákra és szolgálókra is kitöl!öm lelkemet abban
az időb e n . Csodás jeleket mutatok az égen és a földön ... "
(Jóel 3, 1-3).
Az idézett bibliai igékkel összhangban érzem , gondo•
lom, mondom és vallom, hogy pünkösd nem csupán a lélek
"Uj parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egydiadalmának és kitöftetésének
mas!" - mondja Jézus más heünnepe, ahogyan ezl unitárius
lyen (Jn 13, 34). És ezl a gondolatot folytatja Pál is , ennek a
káténk is tanítja , hanem a megva/tas ünnepe is. A megváltás
lényegét ragadja meg . amikor
szó értelmezésem szerint azt jeazt írja az efézusi gyOlekezetlenti, hogy lsten új kezdettel anek: "Vessétek le a régi elet
szerint való ó embert , aki csajándé~ozza meg az emberiséget. Es ez sem csak egyszeri
lard és gonosz kívánságok miatt
meg romlott; újuljatok meg lelkeaktus, ahogyan az újjáteremtés
sem, hanem időről idő re megistekben es elmétekben, öltsétek
métlődik , amikor erre szükség
fel az új embert, aki lsten telszése szerint valósagos igazvan : amikor az ember b űneibe
roskad, amikor kiborul magából.
sagban és szentségben teremmert nem tudott leborulni, am;tell" (Ef 4, 21 - 24).
kor elidegenedik I s t entől. emAz új élet élése, az új ember
bert ől, saját magától. Amikor
megvalós ilasa magunkban: 10már-már úgy érzi , hogy nincsen
Iyamatos feladat számunkra is.
tovább , ez a vég. Akkor lsten
A keresztény ember életének di o
kezébe veszi a véget, és új kez·
alektikája az, hogy kereszténydetté teszi azt .
sége reven ő maga ténylegesen
új ember ugyan , de eitől fOggetAz emberre jellemző, hogy
lenül napról napra meg kell újulmeg-megszegi a szövetséget ,
nia , mert lsten megajandékozta
lsten azonban újra és újra szöennek a leh et őségével és kötevetséget köt az emberrel. Noélességévé tette ezt. A kereszval , Ábrahámmal,
Izsákkal , Izrá.
ténység lényege ez az állandó
elieL Es minden ilyen újabb szömeg újulás, ez a megújulni és
vetség egy-egy új kezdet . Himegújitani akarás, ez az őrök
tünk szerint új és örök szövetséalkotni vágyás, ez az isteni ereget köt lsten az emberrel Jézusdetű válla lkozó kedv, kezdeméban is , s ezt Jézus "feltámadányez ő erő - és ezt elutasftani,
sának" jelével pecsételi meg .
ez e lől elzárkózni, kitérni, ezt a
Jcgcnyctölgy: zöld mcnyasszo ny.
Mert mi a "feltámadás", ha nem
lehet ős éget elmulasztani: bűn .
I·!ogy tündököl rigódalban!
egy új éfet kezdete? lsten és
Halálos bűn, mint a gyilkosság ,
Méh és dongó kó rust zümmög.
ember új szövetség e egy új idömert hiszen az is : a bennünk
Éd es ég döl buj 3 fÖ ldrc.
szak kiinduló pontja , bizonyos
életre kelhető , a bennünk leItáMindcz fclszín . l en t örök h3rc.. ,
értelemben egy Új világteremmadható új ember megölése.
tés. Ha a világ fogalmán nem MÁJ US
csak a természetet értjük ,
Áldott emlékű professzorom
Ezcra mí dél et6ttö n bonchid;!i híís vizeknél.
hanem a világ teljességét az
a rendszeres teológiaoktatásán itkOI, Illúló pilbll;!t.it miként fogh;!tn.id m cg?
emberi l udattal egyült. akkor vinak kereiében nem gyözte eleJöv6re?
lágossa valik előtt Onk , hogy
get hangsúlyozni, hogy az igazi
M.ir h i.iba fiirkész.néd .,.
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kereszténytől semmi
tek intő megtorpanás.

sem lehet ídegenebb. mint a múltba
tétovázás, vísszafordulas. Maga a leremiett világ is folytonos mozgas és alakulás, amelyben az
"állandóra" berendezkedni nem jó. még akkor sem. ha pillanatnyilag ez tűnik kényelmesnek. Sőt éppen a kényelmes
az, ami veszélyes. "Ha bennünk csupán kényelem van és
kényelem utáni vágy, az alattomos dolog , amely vendégként lép be az életünkbe, és 011 előbb gazdávil.. majd kényúrrá válik" - írja Kahlil Gibran. Mi lehát a teendő? Erzé·
sem és meggyőződésem szerint az, hogy bizonyos értelemben lelki nomádoknak kell lennünk , mindig készeknek a
továbbkőftözésre, új lájon való megtelepedésre - természetesen a szilárd értékek, az őrők igazságok megőrzé
sével. mint ahogy folyton tovább- s továbbköltöző nomád
őseink is magukkal vitték a kincseiket. ,A rókáknak barlangjuk van és az égi madaraknak fészkük , de az Ember
Fiának nincs hova fejét lehajtania" - mondta az ember
Jézus (Lk 9, 58), talán kissé panaszosan is, de büszke öntudattal.

A keres2tén~ség : élet. És az élet: szüntelen megújulás.
..Ha~d I~messek el a halottak a halottaikat , te pedig menj
el, e~ hIrdesd az lsten .országát" - mondta Jézus (Lk 9,
6?). Es ~gy folytatta: ,,Aki az eke szarvára teszi a kezét, és
~atrateklnt ,. nem alkalmas az lsten országára" (Lk 9 62).
E~ Pal, akI .~z ap~.stolok közül talán a legjobban értette
Jezu~t , ezt Ir~a a filIpp ibelieknek: .,Ami mögöttem van azt
elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve jutok
egyenest a cél felé" (Fil 3 , 13).
...~ünkös~.

v~n , testvére.im. Pünkösd , ami számunkra az
or~k n:e~uJulasl jel~.nti. Es a megújuláshoz új szivre \lan
szuk~,egunk: ~ogy uJ emberek lehessünk egy új világban .
Le~yunk mertok ~z al~a~omhoz, az ünnephez , és ahhoz.
akI e.gy~or (gy ~ zolt nepehez .a Jelenések látnoka áftal és
~a

IS

Igy szol hozzánk: ..tme, újjáteremtek mindent" .

Amen.
Kászoni József

Ne vigy minket a kísértésbe
Veress Zoltán Svédországban élő író a Miatyánkról szóló elmélkedéseinek folytatása.
Most pedig, barátaim, igyekezzetek jól megérteni,
mert a Mesterünk által ajkunkra adott ima legtalányosabb fohászához érkeztünk. Pontosabban: ahhoz
a fohászhoz, amelyet meggyőződésem szerint nem
az ő eredeti szavai szerint ad vissza az evangélista .
Nem a. magyar bibliafordítók tévedésével van gondunk, nunden nyelven, az eredeti görög nyelven is,
az é~sz?zadokon á t e~yetemesen ha szná lt latin nyelven IS ugy szól a fohasz, hogy "ne vigy minket a kís~rtésbe". Meg kellene tudni, hogyan szólt Mesterunk anyanyelvén, a már csak egy-két szíriai faluban
beszélt arámi nyelven, a szír egyházhoz tartozó keresztén'yek közösségében, ha ugyan ők is nem az evangéhum görög szövegéből fordították vissza a Mia~yánkot. ,De addig is, ameddig megtudhaijuk, tisztazzuk, ml téves a szóban forgó fohászban.
No~, csupán az, hogy Isten - akihez a Miatyánk
szavaIval fordulunk - nem visz senkit a kísértésbe.
Annak a feltételezése, hogy megtehetné, hogy kémi
~ell ar,ra, hogy ne tegye, tulajdonképpen valóságos
I~ten~romlás. A kísértés egyé rtelműen bűnre csáb íta~t Jelent a szent szövegekben: a kígyó megkísérti
0lkeresen) az édenkerti emberpárt, arra biztatván
oket, ,h?gy s~egjék meg lsten parancsát; a gonosz
m eg~lserh (SIkertelenül) Jézust, arra próbálván rávenni szebbnél szebb ígéretekkel. hogy tagadja meg
Istent, s helyette ~zo lgálja őt. lsten nem tesz ilyesmit.
F~lhozhatnatok Abrahám esetét lsten ama kívánságaval, hogy áldozza fel fiát, lzsákot ez azonban nem
mC$kísértés, ~anem próbára tcvés: Ist~n nem bűnre biztatJa Ábrahamot, hanem a maga látszatra értelmetlen, kegyetlen parancsának teljesítését várja el tőle.
lsten viszon! k~ tsés.te.le n ül közelünkbe enged i a kísértést. ,Nem o VISZ klSertésbe, ez összeférhe tetlen az
ő .. lényevel, lé.I., yegével, ~,indazzal, amit m egsejtenunk hagyott on,maga felol- de enged i, hogy megpr6báltassunk a klSértés által. Ha ő a maga mindenha-
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tóságávaJ távol tartana tőlünk. mindenféle kísértést
nem érvényesíthetnénk szabad akaratunkat. Ha ne~
voln~ alkalmunk választani a jó és a rossz, az Istennek
tetszo és nem tetsző között, szabad akaratunk nem
érne semmi t: játékszerei volnánk a te rem tőnek nem
társai. ahogyan ő maga óhajlja. Tehát nemcs;k azt
nem kérheijük Istentől. hogy ne vigyen minket a kísértésbe (mert ő nem vihet), hanem azt sem, hogy
óvjon meg minket a kísértéstől. tarton távol tőlünk
minden csábítást, eleve akadályozzon meg bennünket abban, hogy letérjünk az ő úljáról.
Hát akkor mit kérhetünk?
Én azl hiszem , csak azt, hogy legyen velünk a kísértés idején. Ne hagyja, hogy megfeledkezzünk róla .
Segítsen hozzá a helyes ítélethez, a kísértés mibenlétének átlátásához, a jó választáshoz, s adjon erőt nekünk, hogy érvényt szerezhessünk helyes választásunknak: "Mi atyánk, ha közelünkbe engeded a kísértőt, kölcsönözz nekünk annyit a te végtelen erőd
ből, hogy ellenállhassunk neki ."
Most pedig, barátaim, igyekezzetek jól megérteni,
mert a modem kereszténység egyik alapvető dilemmájához értünk. Vessük-e el, változtassuk-e meg,
cenzúrázzuk-e, korrigáljuk-e a bibliai szövegel, akár
csak egy fohász átfogalmazásának erejéig is, mert az
a meggyőződésünk, hogy egy helytállóbb és elfogadhatóbb érte lmezés ajándékában részesültünk?
Én azt hiszem, nem kell ezt tennünk . Éppen azért
nem, mert Isten megnyugtatóan értelmeznünk engedte a hagyományos szöveget - és akkor nincs értelme a hagyomány megváltoztatásának. Mondjuk
csa k úgy a Miatyánk szavait, ahogyaszüleinktől tanultuk, ők pedig az ő szü!eiktől, vissza egész Károli
Gáspárig és még messzebb, a Mesterünket em lékezetből idéző evangélistáig; s miközben értelmi.inkkel
belegondoljuk a mi számunkra adatott igazságo t, szívünkkel érezzük meg és hagyjuk belénk áramlani a
nemzedékek hitéből és áhitatából sugárzó ősi erőt .
Emberi erőt, szerény hozzápótlásul a fohászlUlkban
kért isteni erőhöz.
(Foly tatjuk)

I

Unitárius emléknap Lakiteleken
A Lakitelek Népfőiskola Alapitvány rendezésében
1998. április 18·an egésznapos ünnepségre került
sor "Unitárius Emléknap" cimmel. A rendezvény foly·
tatása volt annak az emléknap-sorozatnak, amely a
történelmi egyházak XX . századi nagyjait méltatta
hivek és szimpatizánsok lakiteleki találkozói keretében. A katolikus, református , evangélikus összejövetelek után , a Népfőiskola ezúttal az unitáriusnak
adott otthont.
A hazai és erdélyi tájakról összesereglett mintegy
250 főnyi közönség először az 1997-ben felavatott
ökumenikus Szent István kápolnában áhítaton vett
részt , melyet Bencze Márton , a Magyarországi Unitári us Eg yház püspöke tartott. Ezután a Kölcsey-ház
konfe renciatermében került sor az emlékülésre, me·
Iyet Lezsák Sándor, a Népfőiskola Alapitvány Kurató rium el nöke nyitott meg. A hallgatóságot meleg
szavakkal köszöntve , örömét fejezte ki , hogy házi·
gazdája lehet a történelmi unitárius egyház jelenlété·
nek, mely a sokáig elhallgatott ,,1568" ellenére főhaj
tást érdemel sokszázados helytállásáért és magyarságmegtartó szerepéért. A politika mai hullámverései
közepette különös érték - mondotta - , hogy kárpátmedencei dimenziókban és nemzedékekben , ne
pedig kampányokban tUdjunk gondolkodni. Az unitarizmus a kishitűség cáfolata és őserőt példáz olyankor, amikor nem perc-ember "politikusokra" , hanem
igazi államférfiak ra van szükség .

Az

e l ső előadá~t az Erdélyi Unitárius Egyház püs-

pöke, dr. Szabó Arpád tartotta ,,Az Unitárius Egyház
a Xx. században" címmel. Az alapítástól üldözéses
évszázadokon át mentett és örökített eszmei javakra
utalva, taglalta az első vi lág háborút megelőző hatvan
év csodálatos unitarius fej lődésének állomásait, majd
az összeomlás (román megszállás) alatti túlélés
megpróbáló korszakál. A veszteségek , csapások ellenére is talpon maradtunk akkor és a második vi lág háború után is, amikor nemcsak iskoláinkat, vagyonunkat vették el, hanem lelki -szellemi megsemmisitésünkre törekedtek. Vezetőink és híveink áldozatos
kitartásának köszönhetően létezünk és dolgozunk.
Dr. Rezi Elek a kolozsvári egyház főjegyzője "Ferencz József püspök és az erdélyi egyház újjászervezése Trianon után" címmel alig ismert levéltári
anyagok (igya püspök publikálatlan naplója) alapján
értekezett egy keserü időszak küzdelmeiről ,p kor
unitárius vezéregyéniségének" nevezve az 1928-ban
elhunyt Ferencz Józsefet, aki 52 éven át volt az uni·
t~ri.u~ ~gyház feje . Er~?lcsi tartása és tekintélye , teologlal es nemzetmento munkassága őt a legnagyobbak panteonjába emeli.
Dr. Sztankóczy Zoltán a budapesti Unitárius Teológiai Intézet kuratóriumi elnöke "Józan Miklós budapesti helynök és a hazai egyház ÚJJászervezése Trianon után" címmel tartott elöadást. A kettészakított
magyar unitári ussag anyaországi vikáriusa ként
Józan Miklós nemcsak szervezö, közéleti és ökumenikus tevékenységével, hanem irodalmi munkássagával is kiérdemli tiszteletünket, miközben egyenessége, nyíltsága is példaértékü; halálával (1946) a
modern magyar unitarizmus nyolc évtizede zárult le.

A~ előad,? az .~I.~amhat~rok trianoni meghúzasaval
kenyszeruen .ku~on . életu "két egyhaz" helyzetének
t~va~~g~nd?lasara IS serkentett, amikor jövőnket fürk,es?zo kerdese.~et . f~szegetett (egyesülés, küIönalIas . ) .a . .~elyno~segl korszak tanulságaira utalva.
K?nk!.uzl?Ja szerint ~em a visszalépés, hanem a két
puspokseg megt.artasa és együttmüködése kívanato:, . Ehh~z ~azal ol~alon a teológiai felkészülés éppugy szukseges, mmt a szervezeti fiatalítás, figyele~mel a MU~ ?OOO.-ben ,t~rtandó zsinati főtanácsá
ra es az EU reven varhato mtegrációs folyamatokra.
Andrássy György egyházi tanácsos (Kolozsvar)
"Balázs Ferenc a mészkői prédikátor" c. előadasa
ban s~ínesen és me~~atóan beszélt a "Rőg alatt" és
a ."BeJ~ro~ a kerek vIlagot" szerzőjéről, Erdély ragyogo. ~sll!aga~ak ne~e~ve. az érzékeny tehetségű és
p'ro.fe~al elh lv.at~ttsagu hires unitárius lelkészt. VilagJarokent, majd Irodalomszervezőként , regényíróként,
és falu-apostolként egyaránt igazságért felaldozott
(sajnálatosan rövid) élet volt az övé, aki templom és
iskola épitője , népfőiskola megálmodója, egyben a
termelők szövetkezése gondolatának képviselője
volt, a tiszta sziv és lobogó lélek hordozója.

Molnár Lehel levéltáros (Kolozsvár) "Kelemen
Lajos történészi munkásságánejtette ki aprólékosan
dokumentált dolgozatában. A legendás, élő lexikonként is jellemzett Kelemen Lajos apai ágon volt unitárius ; kiváló tanár, Erdély történeti-néprajzi anyagainak legjobb ismerője , az ottani magyar történetírók
nesztora volt. Levéltárfejlesztő és -kutató működése
hatalmas ismeretanyag birtokosává tette, fgy nemcsak egyházunk neves személyiségeként, hanem az
egyetemes kultúra kiemelkedő reprezentánsaként
tartja számon őt az utókor.
Az emlékülés utolsó előadója Mikó István MUEfőgondnokhelyettes volt , aki " Mikó Imre, az író " c. referátumában egy ősi unitárius családból származó,
XX. századi kiváló jogász-pol itikus·iró-szerkesztő
személyiség ét mutatta be rendkivül szabatos-színvonalas el őadásában . Mikó Imre az erdélyi magyarságért folytatott közéleti tevékenysége mellett az Unitárius Egyház főgondnoki tisztségében fáradhatatlanul
munkálkodott az egyház erősödése, megújítása érdekében is.
Zárszavában dr. Murvay Sámuel budapesti fő
gondnok a MUE mai helyzetével foglalkozott. Rámutatott arra a csaknem szégyenletes anomahara, hogy
430 éves múltunk és kiváló elődeink munkássága el lenére bizonygatnunk kell "történelmi" volt unkat~
mivel azt (ellentétben az Antall-kormánnyal) a mal
hivatalosság" nem ismeri el. Jelezte, hogy az el·
hangzott előadások kötetben való g y~jtem.ényes k~a
dása egyházunk gondozásában re menyeink szeri nt
a közeljövőben megvalósul. (Beszédét, me~y a MU.E
430 éves múltját és sajnálatos mai helyzetet mutatja
be , az alábbiakban részletesen közöljük.)
A délutánba nyúlt emléküJés befejező akt~~aként
Lezsák Sándor ajándékkönyv-csomago~a.t nY~Jto~ ~t
a Népfőiskola területén működő Antologla KI~dO .,e5
Nyomda kiadványai ból a találkozó val,amennYI el,!adójának. Méltatta a tudományos referatumokat, mint
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többszázados unitárius értékek "lenyomatait" és buzdftott, hogy továbbra is képviseljünk mozgósító erőt,
szem előtt tartva a történelmi egyházakat is bomlasztó szektásodási veszélyt, mely egy ultraliberális szabályozás folyamánya . Lezsák Sándor meghatottan
emlékezett székelyföldi barangolása ira, ahol egy alkalommal tiszteletbeli uniláriussá választották, és
nagy megbecsüléssel idézte .~~g .Ba.'ázs Feren~et ,
akinek álmát mintegy megvalosrtJa Itt es most Lakiteleken, tervük ugyanis, hogyaNépfőiskola területén
2001-ben (születésének századik évfordulójan) Balázs Ferencnek szobrot allítanak. Lezsák a maga részéről is megköszönte az unitáriusok körében eltöltött , erőt- élménytadó lakitelki emléknapot.
Mindezek után a tapssal nem fukarkodó közönség
részt vett egy népművészeti kiállítás megnyitásán,
ezt követően pedig a Tisza vendéglőben elköltötte
közebédjét. Az elnöki aszta.lnál elhangzott pOhárköszöntőjében dr. Szabó Arpád kolozsvári püspök emelkedett szavakkal hálálta meg a sikerült rendezvény lehetőségét, és méltatta a "hely szellemét"
(genius loci), mely lélekgyarapító eszmei rokonságot

sugallt mindnyájunk szamara. Ami pedig a határon
inneni és túli két egyhaz problematikáját illeti, hangsúlyozta: elvekben és célokban, testvériségben mindig egyek voltunk és egyek maradunk.
A találkozó az összefoglaltakon túlmenően sokunk
szamara azért is élmény volt, mert bejarva a négyhektáros területet , megismerkedtünk a Népföiskola
létrejöttével, gazdag programokat, tanulást és üdülést biztosító létesítményeivel (kollégium, étterem,
us~oda , jurták, Bolyai-ház, Kölcsey-ház , Emigrációs
Muzeum stb.).
Csak a legőszintébb elismerés hangján szólhatunk
a Lak iteleki Alapítvány nemes, keresztény és nemzeti missziójáról, melynek irányitása Lezsák Sándor érdeme és amely tudatos és hazafias felelősséget erő
sítő, sokoldalúságában is önzetlen népnevelés.
Az emléknap egyházunk és híveink számára valóban emlékezetes ünnepi nap, olyan kivételes esemény volt , amelynek bensőséges hangulatát, lélek·
formáló varazsát megőrizni jóleső érzés.
Dr. Lő rinez Ern ő
egyházi főta nácsos

Tisztelt Közönség, H ölgyeim és Ura im !
Az elhangzott előadásokból képet alkothattunk
magunknak nemcsak néhány kiváló egyházi személyiség életéről , munkásságáról, - ahogy Mikó Imre
fogalmazott: azokról ,,akik előttünk jártak", de egyúttal keresztmetszetét kaptuk unitárius egyházunk legutóbbi, háborúkkal, megpróbáltatásokkal terhes évszázada történelmének is.
Jelenünk teljesebb, jobb megértéséhez a régmúlt
immár elcsendesült időtengerében még mélyebbre
kell tekintenünk :
Máris megállapíthatjuk, hogy mostani emléknapunkat akár jubileumi ünnepnek is nevezhetnénk, ugyanis most van 430 esztendeje annak, hogy egyházunkat David Ferenc, Erdélyben (Kolozsváron) megalapította.
Az élet fintora , hogy napjainkban mégis egyfolytában kell bizonygatnunk "történelmi egyház" voltunkat.
Nehéz elhinni , hogy ennek hátterében csupán a
szégyenletes tudatlanság húzódna meg , de most
nem szeretnék az okok kutatásába bonyolódni ...
Tény, hogy az előző kormányzati ciklus miniszterelnöke - Istenben megboldogult néhai Antall József,
aki egyben történész is volt - kérésünkre a következő szöveget adta közre: "Nyilvánvaló tehát, hogya
Magyarországi Unitárius Egyház a történelmi keresztény egyházak csoportjába tartozik. Felhívtam az illetékes kormányzati szerveket mindezek figyelembevételére, egyidejűleg felkértem az Országgyűlés
megfelelő bizottságát, hogya Magyarországi Unitárius Egyház a Parlament dokumentumaiban is a történelm; keresztény egyházak sorában kerüljön a hagyományaihoz méltó helyre".
A magam részéről nehezen tudok annyi cinizmust
feltételezni, amellyel egy történelmi valóságot csak
azért kellene mellőzni, mert valamilyen előző kormányzati ciklus azt tényként már elfogadta ...
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Eddig azt hittem, elmúlt az az i dő , amikor a történelmet vélt, pillanatnyi pártos érdekek szerint írták és
magyarázták (esetleg torzitották.)
•
Eppen ezért értetlenül állok, valahányszor - akar a
hivatalos alIasfoglalas, akar a média egyik-másik
egysége - tudatosan felejtik ki egyházunkat a történelmi egyházak sorából!
Ez a vallás a világon először - a tordai Országgyű
lésen 156B-ban meghirdetett - vallásszabadság és
tolerancia jegyében született, és ezt történelme
során, a többi felekezethez való viszonyában alapelvének is tekintette. Tisztelte és ma is tiszteli minden
egyén és minden egyházi közösség vallásos meggyőződését, ami miatt soha senkivel szemben sem
vitát, még kevésbé ellenségeskedést nem kezdett.
Ennek ellenére - sajnos - többször érték súlyos tamadások ...
Egyházunk másik fontos jellemzőj~ - tal~n ez is
magyar alapítású voltában gyök~re~lk .-, ~o~y az
egyhaz és a magyar nép érdekelt mln.dlg kozosnek
tekintette, azt soha sem tudta, de nem tS akarta egymástól elvalasztani.
Ennek legékesebb bizonysága éppen az ~z állhatatos kitartó küzdelem , amelyet a magyarsag nemzeti f~nnmaradásáért az utóbbi évszázadban, - különösen az utódállamok, illetve Erdély területén - vivott.
Ezzel már vissza is érkezve jelenünkhőz, megállapíthatjuk, hogy egy viszonylag csendes idösz~k után,
amikor egyházunk szép belső fejlődésnek tndulh.a:
tott szakadt ránk két világháború nemzetpusztlto
vér~ivatara, és az azt követő területrablások keserves igazságtalansága.
Bűneink igen nagyok lehettek, . mert a törté~~le.m
ezzel sem elégedett meg. Orszagunk csonkitasat ,
213-ad részének elvéteiét (elrablását) követte a csak-

nem fél évszázados lélek- és tudatrombolás idősza
ka , amelynek hatásait csak nehezen és későre fogjuk kiheverni.
Bizony, megbűnhődtük már a mültat s jövendőt , és
talán kérhetjük a Gondviselést Kányádi Sándor szavaival arra, hogy: "Előrelátó vagy, de mégis nézz
Uram a hátad mögé is, ott is lakoznak s örülnének a
mosolyodnak ... "
Félig alélt állapotból magához térő népünk, a lelki
romok eltakaritasa mellett, mar épitgeti az új öntudatra-ébredés alapjait, hogy hitéből, bizalmaból újra kialakuljon az a lelki közösség, amely aszazadok
során eddig is megtartója volt...
Ilyen súlyos gondok mellett eltörpül ni Iatszanak
gazdasagi problémaink, nevezetesen, hogy földi létünk anyagi alapjait a múlt politikai rendszere kihúzta
a lábunk alól.
A rendszervaltozás után úgy tűnt , hogy ez a kérdés természetesen és úgyszólván magától oldódik
meg. Ezt ígérték az egymás után megjelenö törvények is.
Most mégis szomorúan mondhatjuk el , hogy az
összes keresztény egyház közül aránylag mi kaptunk
vissza elvett javainkból a legkevesebbet: még 25% ot sem!! !
Nincs hazánkban még egy olyan egyház, amelynek fövárosi temploma, püspöki lakása, lelkészlakásai, gyülekezeti terme stb. a mai napig állami tulajdonban maradt vol na!! !
Hivatalos ígéretekben nincs hiány!
Egyes pártképviselök messzemenö jóindulatukról
is biztosítottak, de valahogy túl "messze ment" tölünk
ez a jóindulat.. .
Az egyhazi ingatlanok ra vonatkozó előzö törvény amely f. év január 1-ig volt hatályban - ideje alatt
mindössze egy egyszer ü pótlistába kellett volna foglalni a nekünk visszajáró és eddig vissza nem adott
javakat.
Ezt írásban elökészítve, alaposan indokolva, háromszor is kérvényeztük, de sajnos, az utóbbi év
alatt (a kormányfönek) erre egyaláírásnyi ideje nem
jutott ...
Kérésünkre az angol-amerikai egyházak, amelyek
a Hőgyes Endre utcai ingatlant saja! pénzen vasaroltak, segítségünkre siettek és a követség útján támogattak. A kedvező elintézést nem mas, mint a mi magyar Külügyminisztériumunk vétózta meg!
A hivatalos sajnálkozók egyike arra hivatkozott,
hogy segitene, de előbb a törvényt kellene módositani. Azonnal részletesen indokolt módosításelőkészítö
kérést küldtünk a Parlament valamennyi frakciójának. Ezt egyedül dr. Csapody Miklós képviselő karolta fel és párt ja tamogatásával azonnal az Országygyűlés elé terjesztette törvénymódosítási javaslatát.
Az eddigi sajnalkozók - parlamenti tÚlerejük segitségével - ezt is megakadalyoztak.
Hát ez a mi egyházunk helyzete ma ...
A fentiekhez azonban annyit hozzá kell tennünk,
hogy elödeinknek sokszor ennél nagyobb nehézségekkel kellett megküzdeniük, de azokat - ha kellett életük kockaztatása arán is vállalták.

Péld~juk kötelez: mi sem adhat juk fel! Küzdelmün-

ket addig folytatj uk, amíg az eredményre nem vezet'
Ez a dolgunk, ezért vagyunkl
.
Az utánunk jövők~ek o~.yan egyházat kell átadnunk, amelynek hazank tobbi keresztény eg h '
·· " tt megmara,d'Jon a helye, .és a jövőben is betölty aza
k ozo
hesse ':lagyar~a.gf~nntarto, hitre, kitartásra , minden
embertarsunk Ifantl szeretetre nevelő hivatasát
idők végtelenjéig .
az

•••
Mielőtt el~úcsúzna~k ettől a helytől, amely olyan
szeretettel es m~gértessel f.ogadott, kérem engedjék

meg , hogy egyhazunk neveben szívből jövő köszö~etet mo~djak a .L akitelek Népfőiskola Alapítványnak
es szemely szennt annak vezetője, Lezsák Sándor
eln~k .úrnak azért a ~agyle.lkű felajánlásért, amely lehetove tette, hogy ugy mint a többí magyarországi
torteneimi kereszteny egyh az, mi is megtarthassuk
itt, ezen a helyen, mai ünneplő találkozásunkat.
Mindnyájan tudjuk , ezt az Alapítványt a magyarság, a nemzet iránti szeretet, önzetlen segíteni akarás hozta létre és tartja fenn akkor is - amint Ady
Endre mondaná - , "ha gátat túr fel ezer vakond ...
•
Az Oceánt - kitűzött célját - úgy is el kell érnie és
adja a Teremtő, hogy úgy legyen!
Hazánkban jelenleg kevés ilyen intézmény van,
amely ennyire értékes szolgálatot tenne az ifjúság
nevelése, továbbképzése és ezáltal a magyar jövö
kialakítása érdekében, mint ez a közmegbecsülésnek örvendő Alapítvány.
Itt fiataljainkkal együtt mí is megtanul hatj uk, hogy
sors unk, jövönk alakításában ne mástól várjuk
az adományt - az úgysem jön, de ha jönne sem
volna köszönet benne - , inkább magunk tegyünk
meg mindent nemzetünk megmaradása, felvirágoztatása érdekében.
Köszönöm dr. Szabó Árpád püspök úrnak és a
vele együtt érkezett kedves erdélyi vendégeinknek,
hogy a velük közös rendezvényünk sikere ér.dekéb~n
olyan sok segítséget nyújtottak és az utazas nehezségeit is vállalták.
Megköszönöm elöadóink fáradozását, értékes,
szép előadásaikat , amelyekkel méltó szfnvonalra
emelték ünneplés ünket.
Hálásan köszönöm Csa llóközi Zoltá n úr önzetlen
segitségét, aki nagy hozzáértéssel, so~-~o.k türelemmel iranyította rendezvényünk előkésztte.set, szervezését és ezáltal lehetövé tette (annak) Sikeres lebonyolitását.
Köszönetet mondok azoknak is, akik mindebben
még segítségünkre voltak.
Kedves Közönségünknek köszönöm .~ r~szyételt
és türelmet, amellyel meghallgatlák eloadasalnkat.
Remélem , egy szép élménnyel gazdagodva térhetünk otthonainkba, rendületlenül bízva abba~, hog~ a
Gondviselés végre ránk tekint és megsegltl egyhazfenntartó törekvéseinket .
Lakitelek, 1998. IV. 18.
Dr. Murvay Sámuel
fögondnok
ft
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~ttJ{ógini
"irI 1.ldl aom jó
Manapság egyre tőbb szó esik {/ ~élc~r61. Népszcní ~iad~

vt1l1yok tl/catjni igy'ckczlIek 1~legt,nlllt.ml/ nz o/~nsól lclk! élc,Iélwk kal'bn/ltartásarn, fl le/kl egcszscgrc. {smet mások lelki,
illetve szellcmi e1lergiflk átvételére, fovábbadfÍsnrn "oktatják" nz embert. De fl hé~.kÖZllnpi b~széd is IIII~S ,/ II/talan

emlegeti ti lelket: /clkesedu/!k vnlmmérl, vagy SZldjllk czt fl
lelket/cll embert, időnkén t fllrdal fl lelkiismeret. Egyre több
fl lélekbúvár, fl lé/ekton ismerője, és fl pap, fl hidat verő pon-

tifex is átalakult Iclkésszé vagy kcnctteljcscbb lelkipásztorrá.

Mil/denki ti/dja, hogy /Icm eSl/páfl anyagi sziikséglct nz
élet. Ami ezen fc/iii van, amitől igazá" rcméliink ualamit,
nzt léleknek nevezzük. (gy nevezzük anélkül, hogy POlltosabb képÜl1k lemJe mi is, ki is lélek.
Rovatllflk írásai ezt a témát tárgyalják. Az első két cikk
egymásra épiil, kiegészíti és magyarázza is egymást.
Milldkét írás a Teo/6giai Intézet 1I1l1/Jkatársainak közös

tllbOIlU;III)

",Uliil"

gondofkodásnból szil/dett meg, így ncm egyetlen ember
mave. Fogadják olvasói/Ik szeretettel ezeket az írnsokat,
melycket a kollcktfv szerz6ket jelentő "Teológus" névvel
sziglláll l/Ilk.
Harmadik íráSI/ilk egyedülálló a maga /lemébefl. A
XVIII. sz. legnagyobb unitárius teológusa, s ami a rendszcrességet illeti, bátran mondhatjuk, hogy mindmáig
talán a legalaposabbja is: Szentábral,á",i Lombard Mihály. A /leves egyházi személyiség fő nHíve a ,,$umllla teologiae unitariortlm " rövidített dmű munka, amelyet eredetileg lati/wi írt. Magyar fordítása csak a múlt század
végén sziiletett meg Derzsi Károly munkája nyomán.
Most ebb61 a "u'íb61 idéz(ink a Szent/élekre vo~JQtkoz.6 alapos, átgondolt és mélyeit biblikus részletet.
frásaink szellemisége mintegy a rovat l1Iott6ját perl/JlItálja: fl cm csnk a "lélek sem jó tudomán y né/kii!", a "tudomány sem jó lélek nélkül".

Az ember is lélek
Különös esemény zajlott le 1561 decemberében a
nagyhírű Török János Debrecen környéki udvarházában. Az összegyű lt városi hivata losságok és a tiszántúli református püspök vezette egyházi méltóságok
jelenlétében, egy vékony alkatú, finom vonású, de
testileg-lelkileg meggyö tö rt pap aláírta a nézeteit
visszavonó reverzálist. A v ilági hatalommal szövetkezett egyházi sze n'ezet diadalt ülhetett: újabb tévtanítót sikerült l egyőzn ie. A legyőzött, tévtanítónak
megbélyegzett és a pallosjog birtokában megfenyegelett pap a magyarország i unitarizm us egyik lege l ső
és mindmáig talán l egnagyszerűbb alakja: Kőröspe
terdi Arany Tamás. A ráerőszak o lt visszavonási nyilatkozat egyik ponlja szerint Arany Tamás azt tanította , hogy "nincs az embem ek teremtett lelke,
hanem csa k beléfuvallott lelke."
Ez, a mai fül számára alig é rthet ő megfogalmazás,
két egymástól lényegi pontban eltérő teológ iai álláspontra utal. Mi is volt ez a "teremtett lélek" és "beléfuvallott lélek"?
A "teremtett lélek" megfogalmazás mögött az a vélemény húzódik, hogy az ember lényegében tes t és
lélek egységében és ezek különbözőJégében érthető
meg. A teremtéskor a Mindenható Uristen az é l ől é
nyek között azzal kü lönböztette meg az embert,
hogy halhatallan lelket teremtett belé, amely aztán a
nemzedékek során átörö klődik és az ember eli degeníthetetlen részét képezi. A lélek megfoghatatlan különös összetevője az embernek, és lehetővé teszi,
hogy Istennel kerüljön kapcsolatba. A lélek Istentől
szánnazó megkül önböz tető le h etősége az embemek,
a lélek a lét alapja.
Arisztotelész és Szent Ágoston nyomán a halhatatlan lélek nem más, mint a test l e hetősége, s a testben
a lélek aktualizálódik. Teológiai értelemben a lélekkel
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rendelkező

ember szentségben és ártatlanságban teremtetett, de az ördög által megcsala tván lelke is
megromlott, bűnbe esett és elvesztette tökéletességét.
Valamit azonban megőr zö tt magán az ártatlanságból,
lsten képének lenyomatát. Ezt a lenyomatot, ezt az
istenképűséget léleknek nevezi ez a teológiai véle·mény, és ez a lélek teszi lehetövé azt, hogy bűnbánat
tai, megtéréssel az ember az isteni megvált"ás része
lehessen.
Ezzel szemben a "beléfuvallott lélek" jelentése
más. Arany Tamás nézetei között a teremtésnek egészen eltérő érte lmezésével találkozunk "és látta Isten,
hogy mindez jó" megfogalmazás nem a tökéletesség
és a bűntelenség, az erkölcsi feddhetetlenség leírására szolgál. Sem az úgynevezett Papi Kódex, sem a
Jahvista terem tés történet nem ismeri a "tökéletességnek" ezt a perfekcionista értelmét. Arany Taf!lás a
Bibliára támaszkodva hangsú lyozza, hogy Adám
nem volt halhatatlan, ártatlan és tökéletes állapotban
teremtve, hanem tökéletességét, ártatlanságát és üdvösségét a bűneset ellenére kapta meg: ígéretként.
Az ösmítoszok, a görög, de a mezop otá miai mítoszok is az embert va lamiképpen összefüggésbe hozzák az istenek vagy démonok világával. Az ember
hordoz magában va lami istenit. A Biblia hitvallása
erről más. Az embemek nincs olyan része, amely egy
darabka istenség" lenne. Az ember lelke, vagyis az,
~mit léleknek olvasunk a bibliánkban, héberül "nefes
hajjah", ami semmi mást nem jelent, mint azt, hogy:
élőlény. Isten a saját lelkét lehelte az emberbe és az
ember ezáltal lett élőlénnyé. Nem azt jelenti ez a lehelet, hogy lsten va lamit önmagából átad ott volna az
embem ek. Ez a gondolat hellenista értelmezése a teremtéstörténetben lev6 hitvallásnak. A lélek szó ószövetségi értelme egyszerűen az élő állapo tra von la-

kozik . Nem arró l vall sz6, hogy az embem e k "van
lelke", hanem arró l; hog y az éle t ura il Te re mt ő. Az
élet I s te nt ől e red, és ez a megri llél p ílá s pe rsze ne m biológiai té tel, hane m teológiai. Az e m ber a tt ól " ne(es
hajjah ", hogy ls ten teszi ez t le hetövé szá mára . De
nemcsak az embe r a " ne[es", hane m az á llato k is . Az
ember e vonatkozásba n szorosa n az éJöv ilág része. A
manapság eléggé divatos úgyneve-

zett szociológia egyik aJapve tése az,
hogy a z embert a maga te ljességében
csak úgy szabad v izsgálni, m int az él ővilág egyik szerepl őjét. És ez ne m
csupán egyéni, de tá rsas é letére is vonatkozik. A szociológia úgy "éli,
hogya társadalom elsős o rban biológiai jellegli probléma . Érthető, hogy él
huszadik század i teológusok, fől eg il
lellgerentúJ on, kül önös é rdekl őd éssel
fordultak a szociológia eredményei
felé, hiszen a Bibliai embe rképpe l
rokon megállapításokra leltek.

Az ember lélek, d e ez a lélek " befeléfu vall o tt".
Olyasmi, am] végül is arra utal, hogy az em ber a lló l
lesz élő, hogy Isten is él. A vall ásos ta pasz talat leírásá ra szolgá ló képe k gya kran a mind ennapok képeit
idézik. Egy ilyen mindennapi kép a hajó képe. A vitorlát is használó hajóké, amelyeken a fönícia i ke reskedők messze fö ldrő l hoz ták porté kájuka t, vagy a
halászhajóké, amelye k gyorsan si klo tta k tova a z
időnké nt vmaros Genezá re ti tavo n. A ha jó önmagában nem mozdul, tehe tetlen, csak há nyód ik a hu llámokon . A szél az, amit ő l a z egész a lkotmány mlíködni kezd. Azért lehet a v itorlás hajó alka lmas felada tának betöltésére, mert van szél, a n1i mozgatja . A szél
nélkü l nincs a haj 6nak lelke . Ezt il kép el, ezt a ta pasztalatot használta a z őst ö rtén e t leírója, amiko r az
ember "befeléfuvallott l e lkérő l " beszélt. Az e mbernek a tes té től és a szem élyiségé tö l nincs elkülönült
lelke, mert maga az ember a lélek.

A léle k szó cl Bibliába l1 ma gá t az embert, cl személyiséget jelöli. Nem valami ':teológi ni
olyasmit , amitől az embe r halhatatlan I1Ifí1JeHJ
lehet, ha nem a z embe r egészét. Az ember
nem azért kül önbözik az é Jöv il ágtól, mert van lelke
hane m a zé rt me rt ő Isten képe. Az istenkép é ,
pedig - ellenté tben a terem tett örök lélek fogalm~~a~
- funkcionális fogalom . Az ember
attól embe r és att61 megkülönbözte_
~e lt I.é tező, h~gy lsten képmása. Az
okon k~le ten Igen gyakori volt, hogy
e~w terulet hov~ tartozá sát úgy jelöltek, hogya tu laJdonos vagy a terület
uralkodójának képét, képmásá t oszlopra erős ítve elhe lyez ték a terület
közepén . A k~pmá,S így jel lett. Azt jelezte, hogy kl a z ur azon a területen.
Az Is ten " képé re és hasonla tosságá_
ra " tere mtett e mbe r azt jelzi, hogy a
világ ura a Teremtő. Ezt nem jelzi
más, erre csa k az ember alkalmas. Az
cl feladata, hogy jelezze: Is te n az Úr min denek felett.
A képmás nem önmaga rend elkezik hatalommal.
Nem neki kell hely tartóként uralkodni, hanem az a
feladata hogy valakire utaljon. Ha a képmás úgy véli,
rend elkezik a " halhatatlan léle kkel", az isteni tulajd onságo kkai, szánalmas mad árij esz t ővé válik. A
képmás, ha re ndeltetését betölti, méltóságot hord oz,
önmaga is szentté vál ik, és ebben és csak ebben az
értelemben tökéle tes. Az a rend eltetése, hogy megmuta SSa: uralkodik az úr.
II

Az e mber is léle k? - te ttük fel a kérdés t. Nos a válasz egyé rt elűe n igen . Igen, az ember is lélek. Lélek
volta a zt jelenti, hogy képes rezdülni lsten " fu vallatára", s ha ez a rezdülés megvalósul, az embe r megkülönböz te te tt lénnyé változik: lsten képmásává .
- Teológus -

Az lsten lélek ...
" Az lsten léle k és akik 6 1im ádják, szükség, hogy
lélekben és igazságban imád ják" - olvass uk
János evangéliumában Un. 4,24 ). Ha csak a mondat
els~ ~e~~re gondol:mk,. könnyen azt hihe tjük, hogy
defmlclot, meghatarozast olvasha tun k a rról, ki is az
lsten. N~il~'án, még így is eléggé homályos marad az,
h~gy Imt IS ert az evangélista a zon, hogy léle k. S
~m,vel az ev~n&élista. is ~elhaszná lta korá na k képze teIt es fogalmi keszletet, taga bb horizonton kell (eltenni
a .~é~dést: ~it is ért a Biblia - bármennyire is különbozo, mégis egységes vonulatkén t értel mezhető - hit~'a~.l~~a ~rról, hogy mi a léle k. Vaj on lsten lényegé t
Jel.olJuk Igy meg, vagy az ember is lélek, ese tleg másfaJl.a lélek az lste n és más fajta léle k az ember? Egyáltalan.:. a rra szolgál-e ez a szó, hogy tulajdonságot nevezzunk meg?
...lnyrincipi<;>,e.rat sermo" - indí~a Újszöve tség-fordltásal a zsel1Jahs Rotterdami Erasmus. ,Kezde tben
' ''E'z a mond at lré1Smagy
'
'
vo It a szo...
ará zati
bravür,
mert a Gen. 1.l -re és az ezt id éző Jn. l ,l-re egyarán t

illik. Ezen tti lm e n ően á ltalános hermeneutikai jelentősége is van. Kezdetben volt a szó, d e nem mindegy,
hogya szava kat hogyan ha sználta az ember. A szó
nélkül képtele ne k vagyunk visszaadni amit átéltÜI~k,
d e lényegében egy visszaadási fol yamatról van sza.
Hogyan használjuk a szavakat? t; Bibl!" en~bere
va l6sz ínlíleg egészen má sként hasznalta nu~~ n.11, felvilágosod ás utá ni, racionalizmus utáni, pOZlhVIZ?ltIS
utá ni két háborútól is sokkolt mai emberek. Amikor
a Bi blia e mbere szót ke resett arra, hogy istenélményét le í~a, te rmészetes hogy kö:ismert k,ép~t használt. Azt tapa sz t'alta, hogy az ot me.gszohto Is t~.nt
nem tudja tá rgyhoz kötni. Nem tudja sem k6.1., O~,
sem falhoz, sem ála rchoz, vagy szoborhoz ko ~l.
Nem tudja égites thez sem kötni. Nem oly~n az osat yákat megszólító Isten, mint a kiszámíthato n~ód~n
felbukka nó Hold , vagy aperiodikusa,; m?zgo ~sd
lagképek. Nem is olyan min t az á rapaly Jelens~g~,
ső t valami félelmetes önállóság, függe tlenség, l fil nyíthata tlanság jellemzi. Kézenfekvőnek tűnt CI szél-
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hez hasonlítan i lsten jelenlété t. Hiszen a
~tolú!Jil1l szél ről , (antos, az életet alapvelÖen megmfil,dl, hattiroz6 ismeretek álltak rendelkezésre.
A szél vol t az, amely egyrészt enyhülést
hozott a forr6ságba, és simogató szelídségével fellidítette a fáradt karaván-utasokat, a kereskedőket és a
vándorokat. A szé l hozta az esőfelhőket, amelyekre
oly nagy szükség vo l~ a palesz!inai élethez. Ug~~nak
kor a szél időnként viharos erovel csapo tt le a foldekre, felkapott, magával ragadott minden ú~ába kerü l ő
dolgot, összedöntött rosszu l ép ített visk6kat, rozoga
építményeket. A szél nem csupán előre meg nem jósolható, de erős és gyenge is tud lenni. A szél mint
jelöl ő alka lm~snak ítéJ:etett .a rra,
hogy segítségevej Is tenrol, szó,IJon ..a
hívó. Csakhogy a szél szo, heberul
ruach nem rendelkezik olyan definiáló karakterrel mint a mai szavaink. A ma ch ugyanis általába n jelenti a légmozgás I", így a levegóvételt is. Isten lehellete, fuvallata, szélvihara, mindez benne van ebben a
szóban: ruach.
A héber hívő, aki megtapaszta lta
Isten hívó szavát, és megértette,
hogy Istent nem lehet tárgyakban
vagy természeti jelenségekben keresni, ~nkén te l ;n ül
is v issza hőkölt a ttól, hogy Isten t azonosltsa aszellel,
vagy aká r a lélegzetvételleL Isten nem "a szél", Isten
nem "a lehellet". Éppen ezért nem a "lehellet IstenróJ", hanem "Is ten lehelletéról" kezdett beszélni. Héberül ez "Ruach Jahveh ", ami annyit tesz: Isten le lke.
Isten lelke azt jelen ti, Isten lehellete. A mozgás, a levegő mozgása az am i érzékelhe tő . Isten is érzékelhet ő. De nem ' úgy é rzékelhető mint egy tárgy, hanem
úgy mint mozgás. Érezzük amin t a szél megsi moga tja arcunkat, anélkül, hogy magát a "szelet" látnánk.
Mégis tudjuk, hogy itt van. Isten jelenlétét is így tudjuk átélni: valami megé rint bennünket. Nem látjuk,
nem tudjuk megra gadni és rögzíteni: jön, a maga
saját rendje szerint. Amikor tehá t kia lakult ez a szókapcsolat, hogy Ruach Jahveh, a szavakat a fentiekben leírt módon használ ták, azaz metaforikusan. A
metafora nem csupán egy jól, vagy kevésbé jól sikerült hasonlat. Két dolog közötti valamely hasonlóság
alapján kimondja az egyik dolog nevét a másikra, de
ez sem egy definiáló állítás, sokkal inkább úgy hangzik, mint egy rejtvény. Az Isten által megszólított és
az Istennel beszélgető ember úgy vélte, leghelyesebb,
ha a Ruach Jahveh, az Isten lelke kifejezést használja
ennek a kapcsolatnak a jellemzésére. Van valami azonosság a szél képzete és az is tentapasztalat között.
E l őszö r is: a szél láthatatlan. Istent sem látta senki
fi zikai módon, sőt aki látta , annak el kellett pusztulnia. Minden "láthatóvá", " megfoghatóvá" tevés lényegében bálványkészítésnek min ősü l. Ehhez kapcsolód ik, hogya szél bizonyos tekintetben önkényes,
nem i déz he t ő e l ő, nincsenek praktikák, amellyel szél
táma sztható. Istent sem lehet megidézni, manipulálni. A szél ezen túlmenően lá gy is és haragvó is tud
lenni . Istennel kapcsolatban is hasonló élm énnyel
rendelkezhe lett a hívó.
A felsorolt hasonlóságok él metaforában arra jók,
hogya beszé l ő ! és a hallgatót egy szituációba állit-
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sák: a l evegő mozgásának szitu ációjába. Mivel mindenkinek vftn err(5J tapasztalata, ezérl ezl viszonylag
egysze r ű meg lenni. Mihe lyt a meta fora az élet része
lesz, azaz mihelyt belép a metaforába a beszélő is és
a hallgató is, a kép életszerű lesz és képes lesz önma gán tú lra mutatni. A szél-metaforáI mindenkinek
magának kell befejeznie, mégpedig sajá t élmény.ei
alapján. Az Ószövetség embere, és többnyire aZ Újszö.ve lségé is, ugyanis úgy tekint a l evegőre, mini
amI azért van, mert általa láthatóvá lesz a világ. A
Ruach Jah veh szintén azt fejezi ki, hogy a világ
egyál talán csak lsten által válik láthatóvá. lsten nélkül vakon járunk a világban, mindent félreismerünk,
semmit sem tudunk. Isten lelke
tehát azt fejezi ki, hogya valóság
csa k Istenben l é tező valóság.
Az eddigiekból az látszik nyilvánvalónak, hogya lélek szó lsten
vonatkozásában azt jelenti, hogy
ls ten léte nem e l sőso rban "elvont lé
tezés", hanem olyan létezés, amit
hatásában, az emberre vonatkozó
kapcsolatában lehet létezésnek nevezni. Azt is mondhatnánk, hogya
lélek, a lelkiség Isten létezési módja.
Mint ilyen, feltétlen önálló, nem
kontrollálható, szuverén lét. Ereje van, de ez az erő
lágy, si mogató életet ad. Még a viharos, forgószélszerű elragad tatás, amit a próféták éltek át, ez sem fenyegető, bár fenségesen borzongató.
Jézus is ezt e lélekként megtapasztalható, világosságo t teremtő lelki Istent élhette át keresztelésekor
ott a Jordán vizében. "Megragadott engem anyám, a
Szentlélek" - olvassuk Jézus mondását egyes apokrif
iratokban. A ruach haszná lati módjában többnyire
n őn em(í. Igen figyelemre méltó, hogya patriarchálisnak kikiáltott ószöve tségi vallás mennyire finom
megkülönböztetést tud tenni IS,ten. t~pa~zta lhatósá
gának a nyelvtani nemmel valo kIfejezesben. Isten
"édesanyai viselkedése" az, amit jelle~zőnek. tart ~
hitreflexió a lelki jelenlét leírására. A !agyan fln.gato
anyai kar, az átölelő, meleg szeretet, az e~jtettség átélése és mindaz, ami az édesanya fogalmanak képzetéhez kapcsolódik, alkalmasnak ítélte~e t~ annak_leírására, ahogyan Is ten megtapas~talhato, atélhelo. Hasonlóan lágy, könnyed kép a_ I~I~k-:ste~ a gaI~mb
szimbólum. Már a Jézus elott! Idokben lS elterJed t
volt a Ruach Jahveh galambként való leirása)~zu.s
maga is haszná lja a kifejezést a h ires Cezerea FilIpp ibeli krisztológiai vallomás kapcsán. "Boldog vagy
Simon bar - Jónah" mondja Pé tem~k Jéz.u~; .A "ba,r -::
Jónah" a "lélek gyermeke", ,,szer:'tl,~lek ha )el~n~esu
kifejezés, szószerint "galamb - fia ; ~zt, feJeZI kl az
idézett mondat, hogy Jézus ~g1:: veh, Pe t~;t a ,~élek
indította arra, hogy szeretetboi ot "Isten f~,an.ak. nevezze, ezért illik Péterre a "lélek gyermeke kIfeJezés.
A " lélek gyermeke" az az embe,r, ~kit lsten közve,tlen hatása ragad meg, aki megerti Ist,en szavát es
ennek megfelelően szól. A szava k megertése személyek közötti párbeszédben lehetséges csa k. így Isten
lelke a Ruach Jahveh személy-jegyeket hordoz
magán. Ez a személyként megérth~tó. lélek. a.zonban
korán tsem jelent valamilyen v~I!.as~lloz~ftal,. vagy
dogmatikai értelem ben vett kulona lló lstelll sze-

m61yl. A lélcJ...·ls tcn szemdv, mert Is ten t Tllilgát is
CS<l k szemé ly kén t ismcrhetjlik lllcg. Nem v"l"mely
trinilii s tilnbcli lé nyegi nzono!'s.lg és személybeli kü·
lönbözöscg Iniz6di k mcg II lélek szc mélvvol til mögött Nem fi l., hnnem II te ljes ;l7onossng lényegben is
és személyben is, jóll eh et II Biblin nCIll ismeri rt sz~
m ély és n lé nyeg ilyen jellegli megkülönböz tet ését. ~
léle k személy, a lé lek szent, mngn cl Szent lé lek pedig
ne m más mint ls te n mClSil . A Szentielek Irinit!lst,lIli
megkülönbózte tése e rede tileg lsten jobb m egértését

krvón t.~ \'ol n~ me~v(\16sHílni , dc ehelyelt

cgy bolcscletileg IS nehezen rthctó for- 'l:ulónlRi
Illllln t cl-cJ m ényczc tt,. nmely a keres1 tt'!ny mfíl,t llJ
gy"k? r! rtt szn mnrn <lhg é rthe t6. A sznb .•• L _ __
d~lvu kereszté nyek szn mnra n Szen tléle k nem m.is
mm! ls ten a m ogn megla pnszlal hM6 va l6sngábrm.
J6 r,1 vezér l ő c rő. Isten nélkül ne m ömm 6 személy, Jc
szcm~ly abban n l. é rtelemben, (lhegy maga ls ten is
szc m~ly.

- Teológu s _

Szentábrahámi Mihály:
A keresztény hittudomány összege (részlet)
6. §. A :;:cllllélck az Is te nnek amaz ereje: (Luk. 1, 35;
49; Cse l. 1, 8; Róm. l S, 13; I. Ko r. 2, 4 5), t'ncly á Ha l
lsten az 6 híveit megszenlc Jtc és !l1ns isteni ajá nd éko kkal meglöltötte.
7. §. A szen t lé lekne k emez njóndéka az Új-szövetség szerint vagy rendkívüli és láthat ó, vagy rend es és lá tha ta tInn lí lon Clelnlol !. E szen t lé le k álta l
•
rendkívüli ú to n-mód on nz UrK risztus fogAn tnt o tt (M áI. '1:19-

20), hivataláb" beavaiolI (Mát.

3, 16; 12, 18), fölke nelletell
(Luk. 4, 18; Csel. 10, 38), és
m é rté k fele tt be löltetell Uán. 3,
34).
8. §. A szen t lé lekne k rend kívü li ajándé ka fl Joe l 2, 28 verse

ígérete szerint az apostoloknak
is megadato tt volt (Csel. II .) a végre, hogy csodfl dolgokat cselekedjenek, s ezek .l llal lélníhísuknnk tek intély t szerezzenek, Ezt fl ren dk ívü li kegye lm é t ls te n
mindaddig (cn ll akarta tíl rla n i, míg fl Z e mbe ri gyfl rl óságnak, me ly á llni az evangé liumi tud omnny elfogad ásába n akadályozva vo ll.\k, lsten akardta szer int kine k egyedü l s ne m az embcl'~knek állo tt ha tnImában az id ő- m ennyisége t meg,illapítrmi - e legendő segítség ne m nyújtatott.

9. §. Tehá t rt szl. lé le knek re nd es és IYtlnden

időbe n

ny ilvá nuló kegyel m e n em egyéb, mint Is te n nek <l lm l
hathatós nlliködése, mely á llal rt h ívők szívei nemcsak öröm m el tö ltetnek be (Róm. 14, 17; l. Thess. 1,
6), hane m meg is v ilágos íttatnak (1 Kor. 2, 10),
az akara t a kívánsággal együtt bu zd íltéltik , m i pedig
alkalma sokk . , té le t ünk az Is ten t illet ő d o lgok megh.l1ásá rn és teljesí tésére(E LI , ·18;CseI. 16, 14;9,3 1; 7,
55; 18; 25; '1 Ko r. 15, 10; 2 Kor. 3: 5-6; EL 3, 7; Fi lipp.
2: 12-13}; miokbó l amennyiben a világins d o lgokt ól
elvá lasz t ( I Ján. 3, 24; 4, 13) fl Z ír<ls aztl1'lOndjrt rólrt (1
Kor. 1, 2; 6, 11 ), h ogy m cgszenlel, és amennyiben
mintegy bi zonyos vágyat kclt (Zs id. 6: 4-5) és így jövendőbeli örokségünk re m é nyét ébreszti, mond ja nz
írás rólél , hogy ennek zá l o~a (2 Kor. '1: 2 1-22; 5, 5; Ef.
] : 13-14; 4:. 30): S minthogy külön~öz6 hntnso knt gyakorol, kulonboz6 nevek alatt cmhttelik.
10. §. Ennek az IgéretIlek és jó/rak a kitl1n öség~ azonb.ln nemcsak kulőnbózö ~s kiv.H 6 ha t<lsilib6 1 világos,
hanem ~ kbvetl...cz6kb6 1 is. CIUs::dr: hogy fl szen l lé le k
mi , nzt csu k fl szen t írásb I lehe t m cgism~ l' ni i m e rt

te rmésze té nek vizsgn lá sáná l semminéml1 bölcseleti
okoskodásnak helye nincs.
. l ~ . §. M t!:>tlds:or: A szl. írasb~n igen gyakran úgy
Ir<lt lk le, 1111111 szem ly; amen nYiben ugyanis tulajdoníttAtik nek i: tl/dás, (l Ko r 2: 10-11; 12: 8; 1 Tim. 4: l ;
1 Pét. 1,2; 2 Pé t. 1,21), akarnI (Csel. 15, 28; 1 Kor. 12:
4, ll ), és külön fé le o ly nuivele tek, melyeket szemé•
Iyek szoktak végrehAj tani, mint
p id., hogy lakik, marac\, Uá n .
14, '17; 1 Ko r. 3, 16), tanít Uán .
14, 26; '1 6, (3), bizonyságot tesz
(1 JAn. 5, 7), kinyomoz (1 Kor. 2,
10), meggyöz U.n. 16, 8), h.ll,
beszélOán . 16, 13; sel. 13, 2) ,
v igasz tal Uá n . '14, 16, 26), segit
és köz benjár (Róm . 8, 26), megkísérte tik (Csel. 5, 9), és h.sonlók (Cse l. 13, 4; 20, 28; Ján . 16, 14); szokás ugy..,is
n e m csak a z írásban ha nem fl közönséges beszéd ben
is, o ly d o lgokn a k, m e lyek n e m szemé lyek, költ ő i sze·
m é lycs ft és (Ilján - és pedig nem minden vá laszté kossns és nyoma ték nélkül - o ly m ívelete ke t és cseleked e teket tu lajd o n ítan i, melyek m .\ski.i1önben SZOroSflll
véve csak s zem é lyek re illene k.
12. §. fgy tu lajdon ítta tik tl/dtfs a b.llkézne k (Mát. 6,
3) a z éjszflk5na k (Zsolt . 19, 2); nkm·al rt szé lne k Unn. 3,
8) , fi testne k (ÉL 2, 3; Ján. 1, 13; Gn l. 5, 17); maradás.z
igéne k, fl kenetne k (1 Já n . 2: 24, 27); lakás fl rossznak
(Róm . 7, IS); cljöuetetcl A hitne k (Cal. 3, 23), a napnllk
(LlIk. 23, 29), az ó rán.k Uán. 4: 21, 23; 5: 25, 28), ls ten
hlll'i\gjá nak (ÉL 5, 6), ls te n orszÁgá ni\k (Ma l ~. 6, tO):
kiildc/é:> il seg ítségne k (Zso lt. 20, 3), n m~gvaltásn<l k
(Zsolt. II'l ; 9), n könyörü le tességne k és Iga zság~,nk
(Zsolt. 57, 4), II hrtr.lgnak (Zsol t. 78: 49, 50), ls ten Igéjé ne k (Zsolt. \07, 20); lal/ íM, • kenetnek ( I }án. 2, 27),
a term észetnek, (1 Kor. U, 14); bl::OllysngtclcJ El. i1lunkáknak (Ján. 5, 36), az írásolmnk Oán . 5, 39), II vérnek
~s vízn ek (1 JÁ n . 5, 8), az ég nek és fö ldnek (5 Móz. 30,
19); lIIugtnllUIf.., a gonoszsilg nnk Oe l. 2, 19); bl'wrá:; i'\Z
ídso knnk (Cil I. 3, 22); bcs::élés az ege kne k (Zso lt. 19,
l), a vé rnek (l Móz. -t, W; Zsid . 12, 24), re törvény nc,",
(Róm. 3, 19), nl. írásoknak (Ga l. 3, 8), II vén~ s nek
Oób 32, 7); Iwlllfs a földnek (ÉSil. 1,2; 2: 2-4); t/lga:;::ttI
Ms ls te n vcssz6jénck (Zsolt . 22, 4); ildt1b:ftfs ~s m~:>
hnt~sok II besz ·dn..:: k Uilk. 5, 15, s lb .). fgy tu lilJdontt·
l;1tik cllcllff/ltfs és IfllllfuM:; az igre zsóg nnl... (2 Tim . 2, S),
.I Z e m berek S2Il vn in .•k (2. T im . 4, 15), 111. Is kn I'('nde-
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k-'sének (Róm. 13, 2); IImlkorlás a halálnak, a btínnek
(Róm. 5, l), üdvözít (Mát. 9, 22; Márk. 10,
(Róm. 5, 14; 6, 12). Ily képle tes kifejezése kkel a szl.
52), lsten fiai vá lesz Uán. l: l~ 12), á ltala !t"to ( ~!\tRi
írás telve va n. fgy olvassuk, hogy van nak cselekedet ci
a Krisztus bennünk lakozik (Ef. 3, 17) és mur,dt,
a lé leknek és tes tnek (Gal. 5: 19, 10), a sötétségnek
mi Istenből szi.ileti.mk (1 Jan . 5, l ).
(Róm . 13, 12), il hitnek (1. Tess. 1,3; 2. Tess. 1, 11), a
1\ blillr61leiralik a származása Gak. 1: 10, 15), hogy
IÜrelemnek (Jak. 1,47, a haragnak Uak. 1, 20).
annak az embernek átadattak (Róm. 1: 24-32), annak
:13. §. Kiválóan e mlítésre méltó leírásai vannak a szolgái Uan. 8. 34; Róm . 6: 17, 18); hogy a világba jött
(Róm . 5, 12), ura lkodik (Róm. 6, 14), megcsal, megöl
b ibliában a szeretet l/ek (1 Kor. 13: 4-7; 1 Ján. 4: 16-18),
(Róm. 7: 11 , 13), lakozik bennünk (Róm. 7, 17), vitetik
a bölcsességl/ek (Péld. 8 vers. Bölcs 7: 9, 10; Péld. 4, 7;
(1 Pél. 2, 24), meghal, él (Róm 7: 8, 9).
7,4; 24, 3; Mát. 11, 19); a törvé"yról azt mondja az írás,
hogy bejöl! a v ilágba (Róm. 5, 20), lélezik (Róm. 5,
1\ ImMI a biblia szerint szü lete tt a bűnből Uak. 1,
13), uralkodik (Róm. 7, l ), e llenkeZ Ik (Róm. 7: _22: 23),
15), lélezik Uel. 21, 4), bejölI a világba (Róm. 5, 12),
bizonyságot tesz (Róm. 3: 20, 21), parancsol (ZSid. 7,
uraikodolI (Róm . 5: 13, 17), ellenség (l Kor. 15: 26, 53
10), e!ílé l (Róm . 8: 2, 3), működik (Róm. 4, 15), beszél
s tb.), belevettelik a ttíz m ocsárba (Jel. 20, 14), beszél,
(Róm. 3, 19; 7, 7,), lanit (Róm. 2,18, Zsoll. 19, 8), mm l
füle va n Qób. 18,22). Pál apostol pedig minda z t, ami t
tanító (Cal. 3, 24), p ró félá ll mini a p rófélák (11, 13),
apos tolkodása ala tt tell, IstcJI kegyelmének tu lajdoní M
káromol (Csel. 6: 13, 14), megítéltetik (Jak. 4,
lolla (1 Kor. 15, 10) .
11), elha gya ttatik
14. §. Ezt a szeM
(2 Kró n . 12, ll ;
mélyesítést m eg~
Jer. 9, 13; Zsoll. 8:
e rősít ik a szent l",
7,31).
lekre vona tkozó
ama leíráso k, meAz cV("IIIgélilllll~
lyek képlet által
ról azt m o ndja az
sem tulajd oníthaírás, hogy lsten
tók személyeknek.
e reje (Róm. 1, 16),
így pl. mikor a
örökkéva ló (Jel.
szent l é lekről az
14, 6), de mos l
m ondatik,
hogy
nyilvánva lóvá témérték nélkül adaM
lelel! (Kol. 1, 26),
lik Uán. 3, 34)
j ő,
a világban
vagy mérték szevan , növekedik
rinl (Éf. 4, 7), hogy
(Kol. 1: 5, 6), lá lvíz (Ján . 4: 13, 14;
tatoll és meg ta7, 38), kiönte tik
paszta llatott Oán .
(Csel. 2: 17,33; Tit.
l, l), lakik (Kol.
3, 6), részekre osz3, 16), megvi lágolat ik (Zs id. 2, 4;
sÍ! (2. Tim. 1, 10),
M
Csel.
2,
18),
zsen
üdvözít (1 Kor.
gével bír (Róm . 8, 23), az embere k
15; l, 2), élele l ad (2 Kor. 2,
A kakukk szá mo lj:l
a zzal megitamak, m egkeresz t e ltel ~
éveid .
16; 3, 6).
Ol:ljzöld árn yékban csend es viz,
ne k, meg kenetnek, eljegyezte tnek,
A hitról mondatik, hogy valóság
egérfü meg zsurló.
betö lieinek, (Csel. l, 5; 1 Kor. 2, 13;
(lényeg) (Zsid . ll, l ), hogy e rőS
Fiizeknél áthúzó gerl e biig.
Csel. 10, 38; 2 Kor. 1, 21; 1 Ján. 2: 20,
(Kol. 1, 23; 2: 5, 7), ha lós (Cal. 5, 6);
Vidáman, boldoga n .
27; Ef. 4, 30; Luk. l: 15, 41 , 67), és
hogy e ljöl! (Ca l. 3, 22), növekedik
JÚN IUS
hogy kioltatik (1 Tess. 5,19).
(Luk . 17, 5; 2 Kor. 10, 15; 2 Tess. 1,
Kis-Szamos főága . Vá laszüthoz közel.
(Az illusztrációk kii /öllböz6 vallások
3), munkálkodik Vak. lJ), megerő
l enyúgöz6 ki csi vil ág.
fé/cktí brá zoMsa i)
sít (Róm. 4, 20; 5, 2), ő ri z (1 Pél. 1,
MagOls, oml:ldékos p:lrt.
Lat.in e redet.iből fo rdítot.ta :
Vigyázl:lll1,
5), meggyőzi a világOl (1 Ján. 5, 4),
Derzsi Károly (Kolozsvá r 1899.)
hOGY r:lj zom épen jusson haz:l .
örvend (Fi lip. 1, 25), megiga zít

Kislexikon

Tesi és lélek a Biblia nyelvén
HEBER
Rua ch - alapjelentése: mozgásban levő
szél. amely maga ls mozgásba lendit léleg zetvétel.
Jelentéstürtomjny: vitalitás, az élet, indulatok, értelem, szélvihar, elragadás.
Neles - alapjelentése: torok, gége.
Jelenté stJrtomjny: Indivldum, személyiség, az ember Istenhez kötött mivoltában, az ember általában, élőlény
Bászár - alapjelentése: bőr, hus
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Jelentéstürtomány: test. hús és csontok az ember a maga esendő mivoltában,
az ember általában nem mint egyén, hanem
mint faj .

GÖRÖG

Pneuma - alapjelentése: leveg ővétel.
szél.
Jelentést3rtomjny: lélek. eg.yre Inkább
önálló létezőként értelmezve, ero, egyaránt
alkalmazva Istenre és emberre.

Pszükhé - alapjelentése: fújni, lélegzetet
venni.
Jelentéstürtomány: személy, élete rő,
kedv személyiség emberi lélek.
Szó ma - alapjelentése: tesI.
Jelentéstartomány: személyiség, IndlviduáJisan létező. de fizikai test, ember.
Sza rksz - alapjelentése: hús.
Jelentéstürlomány:
test, haland ó
ember. fizikailag létező ember.

UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐl
A XVI. század nyomdái és nyomdászai
A XVI. század könyv nyomtató műh e lyei rés zben
állandó, meghatá rozott helyen , többnyire patrónusok támogatásával műk ödte k vagy vándornyomdák voltak.
A vándornyomdák tulajdonosai, a kik tudá suk és
képzettségük szempontjából azonos szín~onalon
álltak az állandó jellegű nyomdákkal , üzleb é rde kbó1, vagy támogató hi ányában, vá rosról városra
járva keresték meg minde nnapi ke nyerüket. Tóbb~
nyire a megrendeló1c lakhelyén működ tek , am i
megkönnyítette a nyomda fólszerelési tárgyainak
pótlását.
A XVI. század ismert há rom uni tá rius nyomdája
közü l kettő, a kolozsvári Heltai-féle és a gyulafehé rvári Hoffbalter vezette nyomda álla ndó, egy
pedig, a temesvá ri Karádi vezette, vándor jellegű
volt.
Czóbel Ernő 1913-ban, és 18 évvel késóbb 1931ben Gulyás Pál úgy tudta , hogy a kolozsvári
könyvnyomda életrehívója Hoffgréff György volt.
Felvinczy Zoltán 1896-ban azt írta , hogy HolTgréff németországi szárm azá sú volt és Wittenbergbó1 jött Kolozsvárra, ahol 1550-be n alapította meg
az első nyomdát. El óbb a brassói Hon térus féle
nyomdában dolgozott, és annak tulajdonosa - Honterus - halála után jött Kolozsvárra, a hol életrehívta a ké sőb bi nagyj el entőségű könyvnyomtató
műh e l yt.

Ma már Végh Ferenc hú sz évvel eze l őtti kutatásának eredményei, valamint J a kó Zsigmond 1997es adatközl ései alapján sokkal többe t tudunk a
nyomdaalapítáról. Végh Fe re nc Hoffgréff né metországi származásának kérdését döntötte el. Kide rítette, hogy nem németországi, hane m e rdélyi szász
családból származott. Gustav Gündisch n agyszebeni akadémiai kutató kimutatta , hogy a Hoffgréff
családnév jellegzetesen erdélyi szász ere d etű , és a
szászok sajátos intézményé re, a ,Eeréb"-ségre vezethető vissza, amelynek egyik tisztségviselöje a
,.hoffgréf', az udvarbíró volt. E névvel Gündisch
egy 1435. évi összeí.rásban találkozott, de még a
XVI. században is e l őfordult - mint családnév Brassó, Beszterce és Kolozsvár lakosai körében.
Solyom Jenő 1962-be n konkrétan leszögezte,
hogy HofTgréff Kolozsvárról szá rmazott és a Honterus által, a reformáció szellemében újraszervezett brassói iskolában tanult, Mathias Fronius lector keze alatt. 1542. á prilis l6-án iratkozott be a
wittenbergi egyetemre, és tagja volt annak a fiatal
értelmiségi csoportnak, amely lelkesen támogatta
Honterus reformációs tevékenységét .
A tanulóévek után Hoffgréff Brassóba me nt, de
már Wittenbergben fölfigyelt a k önyvnyomtatás jelentőségére. A könyvnyomtatá st - fóltételezh etőe n
- az ottani Sch ram-féle műh el yben sajátította el.
Ezt igazolta az a tény, hogy ő ké pviselte a Schram
könyvkiadó érdekeit, és e cégnek volt kolozsvári
bizományosa . HofTgréff l547-ben megfordult
Nürnbergben is, amibó1 Solyom Je nő a rra követ-

keztetett, .. hogy Hoffgréff nem Wittenbergben ,
ha nem N urnbergben , Johann von Be rg és Ulrich
Neuber műhelyében sajátította el a könyv nyomta_
tás mesterségét. Az itt szerzett tudása gyümölcsöztetésére alapított nyomdát 1550-ben Kol ozsvá_
rott, Martinuzzi helytartó jóváhagyásával. Ebbe a
nyomd ába társult be az a Heltai Gáspá r, aki a reform áció hatásá ra má r lutheri szelle mbe n végezte
lelkészi szolgálatát.
A társulás fóltételei még kelló'ké ppen nem ismertek. Czóbel szerint a társulásba Hoffgréff a fól szerelést, Heltai pedig a helyiséget, a tekintélyt és
a szelle mi e rőt adta. A nyomda társult tulajdonosai e l ső közös munkájukat 1550-ben adták ki.
A közös munka 1553-ig zavartalan volt. Az
1553-ban kiadott könyv már csak Heltai nevét viselte, míg az 1554 és 1558 közötti kiadványokon
csak H offgréff neve s ze repelt. Ennek okául a szakemberek a tulajdonosok összekü lönbözésére következtettek. 1559-tól 1575-ig a nyomda egyedüli
tul aj donosa és vezetője Heltai Gáspár volt.
Heltairól köztudott, hogy mint a reform áció korának embe re, átmenetileg magáénak vallotta a
reform áció minde n ágazatát. 1544-ig katolikus ,
1544-tól 1559-ig lutheránus, 1559-tól 1569-ig református és 1569-tól haláláig uni tárius volt.
Könyvki adói programját vallási n ézeteinek megfe l e l őe n alakította. Katolikusként adta ki .Chatechi smu s Minor" (Kis Katekizmus) című, saját szerzeményű hittani munkáját (1550). Mint lutheránu s j ele nte tte meg a "Biblia e l ső része" (1551) és a
"Részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialogu s"-t (1552), majd reformátusként
adta ki a ..száz fabula" című gyűjteményét (1566).
Unitárius korszakának három nagy kiadvá nya a
"Háló" (1570), a .Cancionale" (1574) és a .Chronik a a magya roknak dolgairól" (1576) című , saj á t
szerze ményű munka volt. Erdő János statisztikája
szeri nt, Heltai unitárius korszakában - Báthory
Istvá n cenzúrare ndeletéig - 12 unitárius tárgyú
munka kiadásával jelentkezett.
Heltai, mint nyomdász, nagy gondot fordított ~
advá nya i külsejé re. Díszítésül virág- és levélmllltákat madarakat és emberalakokat használt. Soltész Zoltá nné nak a nyomda három iniciálékészletéró1 volt tudomása. A gyakran használt betükbó1
4-5 féle fametszettel rendelkezett. Ismert volt
nyomdá szjelvénye, amely Kolozsvár címerét, a
C.H. monogramot és a tudás fáját ábrázolta.
F a mets zetei Lucius metsző munkáját dicsérték.
Luciu sr61 itt csak annyit, hogy 1530 körül szül.etett Brassóban és Heltaival együtt tanult a Wlttenbergi egyet~men . Ott sajátította. el a betümetszés tudományát, amellyel a Heltai nyomda szolgálatába állt.
Heltai tevékenységét kiváló üzleti érzéke segítette. Könyvkiadásra s zánt tó'kéjét üzleti vállalkozásokkal gya rapította. Tudomás unk van papírUNITÁRruS ÉLET 13

gyártó, bástya· és üzlethelységet é pítő tevékenysé·
géról is.
Heltai Gáspár 1575·ben hu nyt el. Bár a nyomda
tulajdonjogát ill etőe n Herepei János kifejtette,
hogy a város örökösödési jogszokása szerint az örö·
kös nem a házastá rs, han em a közös gyerek, a
nyomd át - talán, mer t e l sőszü l ött fiúgyermekük
ifj. Gáspár még kiskorú volt - az özvegy, Gyu.
lai Zsófia örökölte, majd vezette 1582. június 4-én
bekövetkezett halá láig.
E hét év nyomdai műk ödését a szakem berek
nem ismertették. Mindössze Soltészné jegyezte fól,
hogy az özvegy részben az igé nyek helyes fó lmérésével, részben az anyagi nehézségek mi att, csa k
népszeríí munkákat adott ki , és fóleg külfóldi széphistóriák magya r fordításában és a magyar históriák kiadásába n jeleskedett . Soltészné azt is megjegyezte, hogy a Heltainé vezette nyomda úgy gondosság, mint díszítés szempontjából egyaránt hanyatlott. Ez azonban ter mészetes volt, hiszen Heltainé nem nyomdász, ha nem "csak" tulajdonos
volt, kinek fő tevékenysége négy gyermeke nevelé·
sére és eltartására irányult. Az ifj. Gáspár a jelzett
időszakban a kolozsvá ri uni tári us iskola növendéke volt, Borbála, aki harmadszor Enyedi György
püspökhöz ment férjhez, Zsófia, aki Eppel J ános
szász unitárius lelkész fe lesége lett, és ismeretlen
nevű harmadik leánya, aki Brózer Györgyhöz
ment férjhez.
A nyomda - bár minden esetben a tulajdonos vezette - a munka végzésére szakképzett segítséget
is alkal mazott. Ilyen volt Könyvnyomtató J ános,
akit Jakó Zsigmond, maj d J akó nyomá n Herepei János Segesvá ri Gás párral , a késóbbi krónikaíró Bálint apjával azonosított.
Segesvári (Sch esspurger) Gáspár, Dom okos
Kolozsvár óvá rbeli lakos (+ 1570) fia, a Hel tai*féle
nyomda egyik szakemberekén t vált ism ertté. E segesvári származá sú, szász nemezetiségű nyomdá sz(segéd) munkaköréról nem maradt fOnn adat.
Neve mindössze egy, Heltai né ideje alatt nyomatott könyvön szerepelt, fóltételezhetöen , mint a
nyomdai betűké szlet tu lajdon osáé. J obban is mert
a Heltai*féle papírmalom létesítése körüli szerepe.
Ugyanis, mint "szakembert" Heltai Krakkóba
küldte apapírmalom gépeinek megvásárlására .
Különben az id. Heltai a család más tagjával is üzleti kapcsolatban á llt. János volt a nyomdából kikerült könyvek fejede lmi privilégiummal rendelkező áru sítója.
Özv. Heltainé halála után (+ 1582) a nyomda ifj.
Heltai Gáspár tulajdonába ment át. Ekkor Klöss
Jakab vezette, aki an nakel őtte a vizsolyi nyomdában működött és a híressé vált Biblia kiadása után
került Kolozsvárra , és Horváth János szerint ott
lett művezető.
Amikor az ifj. Heltai Gá spár átvett e a nyomdát,
meg kellett küzdenie Báthory Istvá n cenzúraren·
deletével és a könyvkiadá s nehézségeit növel ő politikai helyzettel: nevezetesen a Báthory- Békés viszállyal, a török és az osztrák barátság érdekében
tett lépésekkel és a velük járó gazdasági problémákkal.
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Az ifj. Heltai, mint tekintélyes és jómódú szül6'k
gyermeke, a kolozsvári unitáriu s iskolában tanult
Fem mich J ánosnál. A nyomdászmesterség alapjait
még iskolás korában apjától és - Binder Pál szerint - a nyomdában akkor alkalmazott Georg
Hossgressust61 sajátította el. Mikor anyja halála
után tulajdonossá lépett elö, a nyomda műkö d ésé
ben nem állt elő szá mottevő nehézség. Ballagi szeI'int kezdetben megrendelésekre dolgozott, és a kiadott m űve k szerzői mind ismert, nagyn evű emberek voltak. Köztük volt a fejedelem udvari orvosa
Squarcialu pus Marcell , a tragikus véget ért kancellár Kovacsoczy Far kas, az unitárius iskola igaz·
gatója Franken Keresztély, az unitárius költő Bogáti Fazakas Miklós stb.
Gulyás P:íl statisztikája szerint az ifj . Heltai
Gá spár tizenhét eszte ndő alatt 27 magyar, ugyanannyi latin és l német nye lvű könyvet adott ki .
A nyomd ai tee ndó'k végzése mellett részt vett ...
város ügyeinek intézésében is, sőt mint Gulyás Pá!
írja, inkább a városi hivatalban, semmint a nyomdában töltötte idejét . Horváth és Gulyás Szinnyeire hivatkozó adatai alapján az ifj. Heltai 1611-ig
vezette a nyomdát. Ekkorra annyira megromlott a
látása, hogy jobbnak látta végleg a köznek szentelni életét. Igy már az 1590-es évek közepén, 1595ben és 1596-ban elvállalta a városi számadó tisztségét . 1600-tól 1602-ig ad ósze dő volt, közben 1600ban a városi ta nács megbízásából két ízben megfordult - követként - Mihály vajda gyulafehérvári
udvar ában és egy ízben Gyaluban. Naprágyi Demeter katoliku s püspöknél. 1604-ben fő- , majd ki rálybíró, 1609-ben az osztozó bíróság jegyzó'k.önyvvezetője, és 1611-tól a város jegyzője volt.
1591-ben és 1592-ben a nyomdát egy-egy Heltaiféle munka h agyta el. 1591-ben a "Magyar Aritme*
tika", azaz ,$zámvetésnek tudománya" című és
1592-ben a "Csizió" CÍmű illlUlka. Mind a kettő ifj.
Helta i sze rzeménye volt. Az elóbbi - Spielmann
sze int - Frissiu s Rainer holland matematikus
munkájának magyar nyelvre fordítása, míg Zemplényi Jolán azt állítja, hogy olyan önálló alkot~s
volt, amely az alapvető számtani műveleteket l S mertette. Szabó T. Attila az ifj. Heltait egy korabe·
li latin- magyar- német szinonima (rokonértelmű
szavak gyűjteménye) szójegyzék szerzőjének, Ka·
nya ró Ferenc korabeli naptárak készíWjének hja.
A nyomdából kikerült könyvek kötését a Németországba n 1558 körül született, s onnét Kolozsvár·
ra jött Lofflerer Joachim végezte, bár első könyvének kötője Kö nyvkötő Bálint volt.
Az ifj . Heltai kr6nikaszerűen készített jegyző
könyvei Szabó T. Attila szerint írói kézségró~ és rá-

termettségró1 tanúskodtak. Ezek - szermte olyan forrá sa nyagot tartalmaznak, melyek megérdemelnék mai kiadásukat.
Szabó T. Attila az ifj. Heltai legnagyo bb érdemének a magyar helyesírás terén kifejtett úttörő
munkásságát tartja. Apja nyomdokait követte
és elérte, hogy az ,p" és az "ü" hangot az ,p" és az
ü" betűvel jelölték. A helyesírásban megszüntette
~ gy- Iy-ny-ty tekintetében mutatkozó zűrzava rt.

Mes terjegye 158B-b61 ismert. ~gy stiliz~lt ,keretben a pll"adi csombeli alm afára ~ate~eredo kl g?,~,,~
fa tövében egy koponyáva l, ami apJa nC hrolllká jának volt egyik rész lete.
Az ifj . Heltai végel gyengülé~ben ha~t meg 1617ben. Magán élete kevésbé vált Ismertte.
Amikor városi jegyzővé választott~k, ~ nyomd~t
átadta egyetl en é letben maradt lanyanak (ket
lánya és egy fia korán elhalálozott) A.n~ának,
Hosszú Tamás királybír9 feleségének. Mivel II
könyvnyomtatás hoz sem 6, sem férje nem é ~te~t, a
nyomda vezetését Makai Nyirő Jánosra bIztak.
Makai Nyirő J á nos Kolozsvá:ott s~ületet~, 1592
és 1595 között. Apja poszt6 nyíro , Istv~n nev~ testvére a kolozsvári unitáriu s iskola tanara , majd Kolozsvár unitáriu s lelkésze volt. Makai is II kolozsvári U1útárius iskolában tanult. 1612-ben ifj. Heltai Gáspár íródeá kjaként isme rkedett m~~ .. a
könyvnyomtató mesterséggel. 1612 és 1614 kozo~t
a felsőmagyarországi Bártfán , Cseh-, Lengye l- , Nemetországban és Sziléziában mélyitette el nyomdai ismeretét. Ötvös András fóbíró, Torockai Máté
püspök, Göcs Pál plébános és Radecius Bálint igazgató kérésé re elváll alta a H e ltai-féle nyom~a ,vezetését. 1616-ban újraöntötte a nyomda betukeszletét. Legnagyobb érdeme Enyedi György: ,,Explicationes" című, - Torockai Máté által magyarra fordított munkájának megj elentetése volt. 1614 és
1622 között 6 magyar, 2 né met és 2 latin nyelvű
munkát adott ki , de foglalkozott kalendáriumok és
különböző nyomtatványok készítésével is. Az általa vezetett nyomdából kikerült k önyvek kötését
Lofflerer Joachim végezte.
Az iskolázott és külfóldön is megfordult Makai
megbecsült tagja volt a korabeli Kolozsvár tá rsadalmának. Tóbbe k között 1621-ben a város képviseletében búcsúztatta Péchi Simon kancellár elhunyt feleségét , Kornis Juditot.
Életét az 1622-ik évi márciusi pestis oltotta ki.
H ogy Makai halála után az özvegy Hosszú Ta·
másné Heltai Anna tulajdonát képező nyomdát ki
vezette, és az meddig műk ödött - dokumentációk
hiányában nem ismert. H osszú Tamás és Heltai Anna házasságából két fiúgyermek , Mátyás és
András született. Mátyás a kolozsvári szá sz unitáriusoknak volt papja , András, a kit Herepei ,.könynyű l elkiismeretű"-nek jellemzett, 1644-ben áttért
a református egyházba.

A kolozsvári ~elt~i-féle nyomda az öröklés folytán András ullItánus valláson maradt nagyobb
fiára , vagy az 1661-be n elhunyt Mátyás valamelyik fiára száll t. A nyomda ekkor már a betűkész
let kopottsága miatt használhatatlanná vált és komoly tevékenységre alkalmatlannak bizonyult.
Ebben az időszakban vezetője Abrugyi György
volt, ki , mint "alkalmazott" nem sokat törődött a
nyomda fell endítésével. Részben azért, mert nyomdász e lőde in él kevesebb üzleti érzékkel rendelkezett, másrészt a református fejedelmek egyházpoli_
tikája nem mozdította elő az unitárius nyomda vi.
rágzását. Mivel a református egyház híveinek nagyobb lehetősé ge volt könyvek megjelentetésére
az unitárius nyomda munka nélkül maradt. Sem ~
nyomda tulajdonosa, sem alkalmazottja nem rendelke zett s zükséges tó'k.ével , így minden szempontból elvesztette versenyképességét. Ezzel magyaráz ható a nyomda nagyfokú hanyatlása. Ehhez
még hozzájárult az 1655-ik évi nagy tűzvész, amikor Kolozsvár belvárosa a teljes pu sztulás sorsára
jutott. Hogya tűz pusztítása után mi maradt meg
a nyomdából, m ennyi ólombetű olvadt meg, vagy
vált használhatatlanná, nem tudni. Tény, hogy Ahrugyi a tűzvé s z után kéziratban terjesztette a tűz
vész e l őtt nyomtatásra eló'k.észített unitárius zsoltárkönyvet, amibó1 következtetni lehet a tűz okozta káITa .
Az Abl'ugyi vezette nyomdából kikeTÜlt könyvek
szá ma igen alacsony volt, két utolsó kiadványa
1659-ból és 1660-ból való. Végleges megszűnésé 
nek idejét a szakirodalom 1660-ra tette, de nem
adott elfogadható magyarázatot a megszűnés okának ké rdésében .
Az unitárius Jakab Elek a nyomda megszünéséé r t J. Rákóczi Györgyöt hibáztatta, aki - szerinte nem támogatta H eltai utódainak vállalkozását, s a
nyomda a r eformátus egyh áz tulajdonába ment át.
így következhetett be, h ogy a fejedelem a nyom?a
még kevés üzemképes betűanyagát Gyulafehérvarra küldette további hasznosítás végett. A nyomda
megszíínésének tényleges okát Herepei János derítette fól. A fejedelmi rendelkezést törvényesnek
minősítette és kihangsúlyozta, hogy az nem a
nyomda megszűnését idézt~ ,elő, ?a,nem a,nn~
még has ználható anyagát lúvanta 1geny~eve,tetm
egy másik , még életképes nyomda fellendltésere .
(Folyialjuk)
Kelemen Miklós

Heltai Gáspár

Reggeli ének
Immá ron a nap felj övén,
Könyörögjünk az Istennek,
Hogy mind az egész napon
Bűntó1 minket megőrizzen.

Tiszták legyenek sziveink,
Gonoszt, bűnt be ne vigyenek,
Kevélységet megenyhítsen,
Ételt, italt mértékeljen.

Nyelvünket megtartóztassa ,
Bűnre hogy ne mozduljanak,
Szemeinket befódözze,
Gonoszságra ne nézzenek.

Hogy mikor a nap elnyugszik,
És az éj el közelitend,
Ez világon tiszták legyünk,
Dicsérjük a nagy Úristent.
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IfJúságnak
"Én sok kedvetlen csalatkozás után megtanultam, hogy valamely szép remény egyszeri vagy kétszeri,
sokszor éppen számtalanszori nem teljesedése miatt sem heli kétségbee~ni. A magot elvetjük, s ki nem kél;
újra vetünk, s kikél, de fúben eltapodtatik; ismét vetünk, s nemcsah ktkél, de fejet hány, s már-már érik,
már-már sarl6 aiá dől, midön felleg támad, s ajég elveri. A kislelkű ember összeharapja ajkait, kezeit egymásba ölti, kétségbeesik, többet nem vet, s nem is aral soha. De a lankadatlan férfiú kezdeni, s százszor
újrakezdeni nem fárad el; s ha mégse boldogult, uno/~ájána}l is meghagyja, hogy merényt merény után
kezdjen; s íme, egyszer eljön az idő, a mag kikél, nő, megérik, s gazdag aratással örvendeztet. Való, a kezdő
már sírba hever; de mi az? (. ..)

A kereszténység apostolai vérökkel alapították meg a még ak/wr csak leendő roppant alkotmányt. Mi
lenne az emberiségből, ha csalt az küzdene, ki a végrehajtás bizonyosságát előre láthatná?".
Kölcsey Ferenc

Pünkösd
•

Es foglalatosak ualátlOk a tudományokban ...
(Ap. Csel. 2,42)

Sokszor elgondolkoztam azon , hogy volt lehetséges, hogy az a maroknyi ember az e l ső Pünkösd alkalmával és az azt követő id ősza kban sikeresen indította el diadalútjára a ker eszténység nagyszeru
intézményét. Ezt a tanítványok csaki s úgy érhették el, hogy foglalatosak voltak a tudományokban,
azaz művelték magukat, közösségi életet éltek,
azaz nem zárkóztak el a társadalomtól, foglalatosak voltak a kenyérnek megtörésében , azaz úrvacsorával éltek minden egyb egyűlé s ük alkalm ával,
és foglalatosak voltak a könyörgésekben , azaz az imádságon keresztül állandó ka pcsolatot tartottak
fenn Iste nnel.
Ha ezt nem tették volna, a pünkösdi ünneplés
már régen feledésbe ment volna, s az akkor lefektetett alapkövet már régen belepte volna a feledés
pora. Ennek érdekében a tanítványok tanultak és
tanítottak, mert már akkor is meretes volt az öröké rtékű közmondás, hogy - "a tudás h atalom".
A tanulás és tanítás nem a kiváltságosok e l őjo 
ga, Isten az embert azért tette munkatársává,
hogy megismerje a világot és benne a saját életét,
annak tartaImát és célját. A tudásszomjat beleültette az emberi lél ekbe, aminek k övetkezében
nemcsak a jó pap tanul holtig, hanem az igaz
ember is ...
Ha az apostolok is úgy cselekedtek volna mint a
késóbbi egyház képvi selői tették, akkor a keresztény egyház és a nagyszeru jézusi hit már az elején, bölcsőjében halt volna meg, mint életképtelen
újszülött.
Mert míg az apostolok tudományukat közkinccsé
tették a gyülekezetekben, addig a lassan világszervezetté izmosodó egyház, hatalma és vagyona gyarapítása érdekében, a tudást céltudatosan elzárta
a hívek eló1, mert h a a hív ő a tudománnyal halad,
akkor igen sokat fog tudni, s ha sokat tud, akkor
k é rdezősködik , vétót mond, protestál, vagy éppen
fel is lázad. Ilyenformán az egyház képvise l ői számára kisajátította a tudományt, és azzal bezá rk6-
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zott öles [alakkal körül vett k olostoraiba, s ha valaki új tanokkal állt elő azt üldözte és kiközösítette.
E mentalitással való bírkózás a XV- XVl-ik században kezdődött, amikor mi is, unitáriusok belekiáltottuk a világ lelkiismeretébe, hogy a teológia
és a filozófia egymásnak testvérei.
Mi unitáriu sok, szaba del vű keresztények vagyunk, és célunk, h ogy híveink minél többet tudjanak meg a világ dolgairól, mert ez hitvil águnkat
nem veszélyezteti, hanem épp ellenkezó1eg, erősíti .
Feladatunk tehát n em leh et más, mint el sőso rban
magunkat műve lni, hogy a lélek és tár sadalom perifériájára kerül t fiatalokat ne megtérítsük,
hanem megmentsük. Szeretetet adunk, megértést
és mélységes hitet, hogy a kettétört sorsú, súlyos
traumákat vagy bűn ö ke t h ordozó narkós, alkoholista, depressziós, hitetlen de hit re éhes fiatalokat,
azokat akik már régen elvesztették személyiségüket, visszahozzuk és lélekben mege rősö dve adjuk
vissza a társadalomnak. E lvont és tudománytalan
tanokkal nem célunk a sebezh ető emberi lényekbó1, sikerorientált robotokat faragni, akik gátlástalanul ü zemeltetik és fogyasztják a társadalmat.
A ma világának, hogy az még legalább 2000
éven át fennmaradjon, olyan keresztényekre van
szüksége, akik szívvel és lélekkel figyelnek az
evangélium szavára, akik lángolva égnek egyházukért, hitükért, népükért, nemzetükért, édes anyanyelvükért és akik a pünkösdi tanítványok lel kületével állnak Isten és az ember szolgálatába.
Csakis ez lehet a mai ifjúság célja és feladata!
Isten szent lelke te égi láng,
Lobban) fel bennünk, szállj le ránk!
Kettős tüzes nyelv legyen harsonád,
Tüzeljen pünkösdi tettre - hasson át,
Hogy lángralobbant fáklyaként égve;
Másokat is gyújtsunk - élő kereszténységre!
Rázmány H e dviga

Unitárius egyházjog
Bármennyire is j elentőségt.eljes vo.lt ~z u.n itárius
egyház Kossuth révén történt kÖZJOgI eh sl~lerte
tése az 1848. évi 20. tc_ ha tása á tmenetil eg elenyészett a szaba dságharc leverésével, hi sz. egyházi té ren is tijraindult a Habsbu rg (katohku s)
restauráció. Hayna u 1850-ben ki lencpontos r~nde
letet adott ki , mely kíméletlenül tám~dta"guz~ba
kötötte a protestá ns egyháza k mozg3ste~et mmd
Magyarországon , mind Erdélyben: megttItotta , ~
lelkésze k szabad vá lasztás:.ít és felfolya modasl
jogát, császá ri adnú n i sztt'á torok~t (bu~t~s,okat)
rendelt az egyházközösségek melle vagy fole stb .
Csak az ,pstromáll apot" m egszűn tével, 1854-ben
helyezte hatályon kivül a bécsi kOrll;ányzat ,a
"bresciai h ié na " ediktu mát, de a protes~.ans egy hazi autonómia helyreállítása e zze l sem torté nt meg,
sőt a Bach-korszak 1859-be n újabb gyám kodó "protestáns pátensse l" (császá ri nyíltpa ranccs:ll) próbálkozott.
A kiegyezést követően az ált.al,á no.s eg~~ázp~liti:,
kai légkör is javult, de az 1. vllagha,bofUlg ~e lJ edo
i dőszak minden liberalizmusa ellene re tartos egyházjogi súrlódásokat okozta k a .ka~ohkus ~s prote~
tán s egyházak között olyan kerdesek, mmt a h~
zasságügy rendezetlen sége és a gyermekek valIasának kérdése.
Eötvös József kultuszminiszter úgy próbálta a
felekezetközi vitákat elcsitítani, hogy ke resztülvitte az 1868. évi 53. törvénycikket, mely (ne m elő
ször) kimondta a ke resztény fele kezetek viszonosságá nak elvét és leszögezte, hogya vegyes háza sságból származó gyermekek a szü.ló"k vallását
nem ük szer int köve ssék. Ezt a revenáli sokat tiltó
szabályt azonban a katoliku s klé r us kánonjogi al a~
pon igyeke zett megkerül ni ("elkeresztelés"), ami
folytonos egyházjogi harcokat okozott, provokálva
még a Kúria döntését is. A helyzeten az egy má st
követő ko rmányrendelete k és bírságolások sem segítettek (1884, 1890), mígne m nyi lvánvaló lett,
hogy az egyházi anyakönyvezés re ndszerében a
protestá nsok panaszai orvosolhatatla nok , és á t
kell térni az állami anyakönyvezésre.
Így került sor a Wekerle-korszak nevezetes egyházpolitikai és egyházjogi javaslataira, melyekbó1
sok vita és erős katolikus ellenzés mellett, végre
megszülettek a kilen cvenes évek n agyjelentőségű
törvényei, és amelyek az egyházak jogát struktúr áját, addigi jogrendjét gyökeresen módos ították , nevezetesen:
- 1894. évi 30. tc. a polgá ri házasság bevezetéséról ,
- 1894. évi 32. tc. a gyermekek vall ásá na k szabályozásá ról,
- 1894. évi 33. tc . a polgári anyakönyvezésr ól,
- 1895. évi 42. tc. az izraelita vallás bevett val lássá nyilván ftásál'ól,
- 1895. évi 43. tc. a bevett, elis mert és el nem ismert vall ások csoportosílá sá ról,
_ 1898. évi 14 . tc. az államsegélyról.

Helyszű~e folytán ~linc s módunk e törvények

egyenké nti , részle tes Is mertetésére, mindössze az
1895. é vi 42. tc. kapcsán kívánjuk é rzékeltetni az
akkori jogalkotó szemléletet, mellyel a sokasodó
fele ke zetek között "rendet vágni" igyekezett.
A "bevett" vallások közé sorolta
- a latin, görög és örmény szertartású római katolikus,
- a s ze rb és román ortodox (pravoszláv, görögkeleti),
- a református,
- az evangélikus,
- az un itáriu s, és
- az izrae li ta fe lekezetet.
Az "elis mert" vallások közé sorolta
- a baptis ta egyházat , és
- az iszlám vall á st . (Ezek késóbb , 1905-ben, il Ietve 1916-ban a "bevettek" csoportjába kerültek).
Az "el nem is mert" vall ásfelekezetek közé sorolód tak
- a metodi sták ,
- adventisták,
- nazarénu sok és más ,.,szekták".
(Az egyes kategóriák közti különbség abban állt,
hogy az "eli smertek" nem voltak a "bevettekkel"
telje se n egyenjogúak, nem kaptak sem állami támogatás t , sem közigazgatási segí~éget, bá,; saj~t
önkormányzatuk volt. Az "el n em Ismertek pedig
gyüleke zési joggal sem re ndelkeztek , sőt, tagjaik
állandó rendőri felügyelet a latt á lltak."
Az el ső világh ábor ú végén r övid ideig létezett
Tanács köztá rsaság alkotm ánya szintén foglalkozott a va ll ásüggyel, kimo ndván a lelkiisn:er et} ~z~
bad ság és a s zabad vallásgyak?rl ás blzt,osltas~t
azza l, hogy teljese n elválasztaudo az egyhaz az allamtól az is kola az egyháztól. 1919-hen szétvál~sztot'ták a Vallás- és Közoktatási Minisztériumot, államosították a felekezeti iskolá~at és b:szünte tték az iskolai hitoktatást. (HelYI túlkapasok is voltak az istentiszteletek betiltására ).
A kons zolidáció idejébó1 (Hort hy-korszak) kiemelésre é rdemes a tábori le lkészség szabályozá~a. A
korábbi _ császári és kirá lyi - fegyve:es ero:rné
minden tábo ri lelkész a római katohkus tab~n
főpap a lá volt rendelve; 1923-ban történt az a változás, hogy két tábori püspökséget szer~ezte~. Ez
azt jele ntette, hogy a reformá tus, luthe~anus ~s u~
n itá rius vall ásúak kikerültek a kato~lkus taban
pü spök szolgálati h atáskö rébó1, vagYls a pro~es
tán s lelki gondozást teljesítő lelkészek egyházI elöljárója protestáns (reformátu s vagy lutherá nus)
tábori pü spök lett.
A má sodik vil ágháborút követően az ENSZ:alapokmány szellemében és egy valódi de~lOkratlku:
jogrend reményében született meg a nunden f~led
kezet által üdvözölt , 1946. évi 1. tc. a vallás sza a
gyakorlásá ról.
Érdemes ebből ideiktatn i egy passzust:

!
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.,Az állampolgárok természetes és elidegeníthe-

tetlen jogai, különösen a személyes szabadság, jog
az elnyomástól, félelemtó1 és nélkülözéstó1 mentes
emberi élethez, a gondolat, a vélemény szabad
nyilvánítása, a vallás szabad gyakorlása, az egyesülési és gyülekezeti jog, a tulajdonhoz , a személyi
biztonsághoz, a munkához és a méltó embe ri megélhetés hez , a sza bad műv elődéshez való jog, s a
részvétel joga az állam és öko rmányzatok életének
irányításában. Ezektó1 a jogoktó! egyetlen álla mpolgár sem fosztható meg törvé nyes eljárás nélkül,
és e jogokat a magyar ál lam valamennyi polgárának minde n irányú megkü lönbözetetés nélkül , a
demokratikus államrend keretein belül egyformán
és egyenlő mértékben biztosítja."
Hogy e gyönyörű törvé ny deklarációiból - a
jogok megcsúfolásaként - mennyi és hogyan valósult meg mind a magyar, mind a román, "né pi demokratikus" rendszerben, azt szo morú tapasztalásból tudjuk. De nézzük a jogforrásokat. Az még
természetesnek tekinthető, hogy eltö rölték a bevett és elismert - el nem ismert felekezeti megkülönböztetéseket (1947. évi XXXIII. tc.). Rövid idő
múlva azonban megkezdődtek az egyházellenes
pörölycsapások. Az iskol á k á llamosításáról hozott
1948. évi XXXIII. tc. megfosz totta az egyházakat
(néhány tanintézet kivételével) iskoláitól és a

velük

összefüggő

diákotthonoktól. óvodáktól. Még

ugyanebben az évben az áll am egyezmények megkötésére kényszerítette az egyházakat. Hamarosan megalkották a népköztársaság alkotmányát
(1949. évi XX. tc.), amely álszent módo n kinyilvánította ugyan a tanácsköztársaságéhoz hasonló el veket, de gyorsan következett az Elnöki Tanács
1949. évi 5. sz. törvényerejű rendelete arról, hogy a
vallásoktatás az iskolákban nem
kötelező. Az
,
1951. évi I. tc. létrehozta az Allami Egyházügyi

Hivatalt, a ,:allásfelekezetekkel kötött egyezmé~~yek vé.gr~haJtására és a velük kapcsolatos összes
ugyek I~tezésére. Hogy a direkt beavatkozá k
·
w
szem élyl vona Ion ·
~ S ,Jog sze rűen" történhessenek,
rendelete.t adtak k l az egyházi állások betöltéséró1
(1957. éV I 22. sz. t,:r.). Ezzel mintegy visszahozták
az egy~ázak felettI királyi jogok gyakorlását, kiI~ ondva n , ho~ a maga sabb egyházi tisztségek betöltéséhez el~ze~es álla~. hOZZájárulás szükséges.
A sze ntszé kl kmevezésl Jogok (Vatikán) miatt a
kérdés - római katoliku s vonatkozásban _ bonyodalm akboz vezetett, a protestáns egyházaknál
ugyanakkor a "beleszólásnak" különösebb akadálya nem volt, hiszen utóbbiak vezetöiket saját kebel ük~?1 ma9"k vál~sztották. Az e redmény az lett,
~ogy tobb mmt 30 even át az unitárius egyháznál
IS csak ,az kerulhetett vezető funkcióba, akit a Hivatal (AEH ) kijelölt, a püspök és fögondnok "választás" így me rő formalitássá s ilányult.
Dr. Lőrmcz Ernó
az állam- és jogtudomány kandidátusa

Forráso/~: 'Ibrvénygyűjtem é nye k ,

levéltári anyagok,
továbbá "Felekezeti egyházjog Magyarországon" (szerk.
Rácz Lajos, Unió Kiadó Bp.).
Megjegyzés: A fentebb tárgyalt hosszú korszak (18481988) egyik érdekes egyházjogfejlődés i fejleménye volt
az 1885. évi VII. tc., mely rögzítette, hogy a protestáns
püspökök , fögondnokok (így az unitárius magasrangú
ti sztségvi se lők is) a főre ndiház tagjai. Ezt a mozzanatot
külön azért idézzük fel, mert a jelenkor közjogi vitáiban
újra meg újra relmerül a kétkamarás parlament gondolata, így nem kizárt, hogy az egyházak a j övőbe n - egy
ilyen rel é pítésű országgyűlésben - közvetlen képviseletet kaphassa nak.

Püspöki körlevél
A Magyarországi Unitárius Egyház Szervezeti Torvénye 82. paragrafusának re~d~l~ezése értelmében az Egyházi Képviselő Tanács, valamennyi unitarius egyházközség, 7gy~a.zl. Intézmé~y,
egyházi lap tudomására hozom, hogy Orbókné Szent-Iványi lIon~ 1 a Budape~~1 ~nt!anus Egyhazközség Nagy Ignác u. 2-4. szám alatti templomának lelkész~. parok~s ',eikészl ,allasar611.~mondo.tt.
Lemondásat a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma marclus 18-an tartott ulésén, III.
Közgyűlése, március 29-én tartott ülésén, őszinte sajnálattal tudomásul vette.
A fentiek közlésével egyidejűleg kifejezem azt az őszinte reménységemet, hogy Orbókné
Szent-Ivanyi Ilona további lelkészi szolga.latára Egyházunk joggal számít.
Atyafiságos üdvözlettel:

Bencze Márto"
püspök
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Kolozsvári teológiai hallgatók
Budapesten
1998. április elseje es nyolcadika között láttuk vendégül azt a 16 erd clyi unitarius teológia i
hallgatót. akik a Magyarorszagi Unitarius Egyház meghívására érkeztek Budapestre. A meghivás apropóját az adta. h ogy k őzí.Hük kerül ki az
a haram ember. aki k teológiai tanulmányaik befejeztevel m agyarországi gyü lekezetekben teljesitenek majd szolgála tot.
Az itt eltöltött egy h é t a latt megpróbá.ltunk
betekintést adn i n ekik ebbe a számukra meg új.
ism eretlen másik világba. ame ly közülük haram
számára n emsokara mind enn api va lóság lesz.
Hivatásuk. amit majd betöltenek. sokszor nehéz
döntés elé á llíth atja őket. de tudniuk kell. h ogy
a szolgáJatukban mind enütt talá lnak segitőket.
A buda pes ti fiatalok népes tábora sok szeretettel és finom vacsorával várta a Högyes Endre
utcai gyü lekezeti terem ben a teológiai hallgatókal.
Másnap. április 2-án. Szász Adrienne vezetésével a b elvárost és a Budai Várat nézlék m eg.
m ajd a vacsora után Kászoni József és Rázmány Csaba lelkészek mesélték el. h ogy ő k h ogyan élték meg azt a valtozást. am it az Erdélyboi Budapestre való k e rűl ésük ok ozott. A beszélgetés után néhányan egy budapesti éjszaka i
k örutat teltek a Duna-parton.
Április 3-án. pénteke n Obuda nevezetességeit
mutattuk m eg n ekik. A h a n gul atos Fő teret. a
Zichy kastélyt és a benne tal áJ h ató Vasarely
Múzeumot. és végül a hajl éktalanok fotókiálIitását.
Április 4 -én. szombaton a Nagy Ignac utcai
gyülekezeti teremben került sor arra a szeretetvendégséggel egybekötött ifJúsagi estre. amelyen
a kolozsvári és a budapesti fiatalok b emutatták

erre az alkalomra k észitett műsorukat A t l "
"
eoi 0 " " h a II ga to"k Szász Feren c brassói unita
gJal.
~el ~(esz Ge~ta, Unitariorum cimű verseskötet~~~
a lh toLLak ossze egy verses. zenés műsort
b
d~~esli. fi.?-talok pedig John Whiting: ' ~In~;
1111ert cllnu darabjat adtak elő.
. ~iragv~sarnapon k?zösen hallgathattuk meg
az Istenltsztelet kereten belül az angol unitfui _
sok koncerljé~. a.mely mindannyiunk szama~a
r~led!letetlen el.~ enyt nyújtott. Delutan a Margl t~z l geten tettunk egy nagy sétát.
Apri li s 6-án. h étfőn került sor alTa a 1V-felvétel r~. a m elyet mi~~annyian láthattunk húsvétvasar nap a -IV I Orömh ir cimü müsorában. A
k?vetkező napon n éhányan hazautaztak. hiszen
k eszüiniük k ell ett a hú svéti legacióra. Akik maradta k azokkal a Széchényi Könyvtárba mentünk. a h o! P.á sztorné R . _Filep Ágnes segitségével az erdel)'l fiatalok a konyvtár által meghirdetett akció könyveibő! váJaszthattak. Ezúton is
m ég egyszer szer etn énk megköszönni Ági néni
k edvességét. Kedden este közösen szinhazba
mentünk. ahol Arthur MiJler: A salemi boszorkányok ci mü darabját néztük m eg. Az e l őadás
után búcsút vellünk a kolozsvári teológiai hallgatóktól. hiszen m ásnap elu tazLak.
Reméljük j ól ér ezték magukat. Útravalóul
Mózes l. könyvének 12. fejezetéböl szeretn ék idézni: .,Es m onda az Úr Ábrahámnak:
Er edj ki a te föld edb ől. és a te rokonságod
közü!. és a te atyádnak házából. a fö ldre. amelyet én mutatok n éked ."
Bencze Margit
UNIK titkár

Nyílt levél
Köszönetet mondunk nundazoknak akik anyagi vagy má s segítséggel lehetövé tették buda·
pesti tartózkodás unkat. Elsősorban : Be~cze Márton püspök úrnak, a Magyarországi Unitárius Egyház Elnökségé nek, a Budapesti Unitárius Egyházközsé gnek és le lkészeinek, az
Imre Sámuel Korond-Duná ntúl Alapítványnak, a Hunyadi Mátyás Gimnáziumnak, a
Heltai Gáspár Kft-nek, valamint Brock Margit templomgondozónak és családjának.
Sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodva tértünk vissza Kolozsvárra .
.. ~beli szándékunk és reményünk, hogy e találkozás is szorosabbra fűzi a két egyház ifjúsága
kozb kapcsolatot, megerősítését nyert.
a tizenhat kolozsvári unitárius teológiai hallgató nevében
Szász Adrie nne

UNITÁRI US ÉLET 19

Egyházközségeink
"A hallgatás csöndje mögött"
- Mozaikképek:
Kitépn; a hallgatás csöndjéböl olyan kényszer, mint
mikor múzeumban kopogó lépteink lehalkitva, elsuhanó ar·
nyakként néman tiszteJgünk a kialliloll tárgyak előtt , hogy
,,zegzugos" önmagunkat újra fölfedezve megadhassuk a
művészetnek a tiszteletet.
Szabad ezt? Nem csak szabad , hanem kötelesség is,
amire kényszerités nélkül is kényszeritve kell éreznünk
magunk, hogy az alkotó szellem nagysága előtt ler9juk ke·
gyejeWnk. Ha van ... ? Tisztesség ... HelytalJás ... On ismerés. ,. Felismerés ,.. Elismerés. ,.
Az 1996-1997. esztendő ben a győri egyhazközség
munkajál a hallgatás csöndje fonta körül.
Látszatháló , mögötte szorgalom , helytalJas, kitartas és
szép eredmények.
Nem irtunk, nem tudósiloltuk az Unitérius Elet olvasóit.
Amiről nem tudunk, az nem is létezik?
DE LETEZIK!
Létezik egy megsargult fénykép. A múlt néma tanúbizonysága . 1931 . november 15-én Dávid Ferenc halála nak
emlékünnepen Fekete E rn ő szervezésében , Józa n Mik·
lós püspök megtartja Györött az elsö unitarius istentiszteletet. ( 1. kép)

Az első unitárius istentisztelet reszlvevöi 1931 . november 15-é n.

•

G~ör, ~~p~on, Papa , Komarom, Mosonmagyaróvár, HédelVar unItanusai szep számmal vannak jelen az istentisztel~t~n. Az arcokról derü es remeny sugárzik: a Trianon
ula~1 Magyarországon újra megtalálni, megteremteni az
Erdelyben odahagyott. elveszett otthont - hazat hitel
hazat.
'
,

Győr

1996/1997 _

~s mondá az ember, hogy legyen .
Ujabb hatalmas lendület , és lsten segitségével lett.
konyha és fürd őszoba .
.
· 1996 n~arutójan a . kö~munkák eredményessége lankad.
taval a szukebb csalad es rokonsag hozza meg az aldozatol.
· Haror:n ~ét alatt kívülről teljesen újravakoljak az épületet
es befejezIk a belső felújításokat , rendbehozzák az elvadult kertet is.
Az ingatlan most mar beköltőzhető .
Ez 1996. szeptember lS-án meg is történik.
Szomorúan sZép volt az ősz.
Még nyiltak a kertben az őszirózsak de a deresedő szőlőfürtök már a közeledő hidegre figyel~eztetlek.
Az ingatlanban nincs fütés . Semmilyen.
Anyagiak hianyaban elég kilátástalan a helyzet.
Aztan segitséggel, kölcsönnel , októbertől beindulnak a
gazszerelési munkák, amelyek eredményeképpen 1996.
dece~~er 18-an fellobban a láng a központi fütés vezérlő·
egysegeben .
· No~ember-december hónapokban 96 m2-en egyetlen
fa.s ~alx~a .?U~~z.~OIt, amelynek meghitt, de langyos melegene I koszontolluk 96 Karacsonyát.
1997, Uj esztendő, új remények és új lehetőségek.
Tisztesség! Helytállas! Önismerés! Felismerés?! Elisme· ... ?.
res
Az elmúlt esztendö anyagi gondjai komolyan próbára teszik az egyházközséget.
Hogyan tovább? A Föld megáll!... És rajta van az egy·
hazközség.
VALAH OGYAN EL KELLENE INDiTANI!
"Akik az Urban biznak erejök megújul. .. "
1992 - lől a Györi Református Egyházközség gyülekezeti
terme ad otthont az unitárius istentiszteleteknek,
1997 januárjálól az új épület legnagyobb szobajat tettük
alkalmassá istentiszteletek számára és itt talalkozunk rend szeresen minden hónap második és negyedik vasárnapján. Nagy ünnepeinken továbbra is a gyülekezeti termet
vesszük igénybe, amiért ez úton is halas köszönetet mondunk a reformatus gyülekezetn ek.
Minden hónap harmadik hétfői napjan bibliaóra\, minden
hónap harmadik csütörtöki napján ifjúsagi órat, minden
hónap utolsó szombatján egész napos gyülekezeti napot
tartunk .

. Ennek a r,e menységnek a megvalósulasa ötvenöt évig
~aratott I"!'agara, s nekünk kései utódoknak jutott az a meg tIsztelletes , hogy elődeink alma! valóra váltsuk.
, 996-ban a M~gyar<:,rszagi Unitárius Egyhaz megvasá·
rolla a 9027, ~yor, SZlltya u. 2 sz. alatti ingatlant akkora
t.elekkel . a~o~a t~mplomol is lehet épiteni. Az 1992-ben _
ald<?tt eml~k~ ~on.cz Mihély lelkész munkájának köszönh~lo~n - on~lIo stalussza1 felruházolt egyhazközség nagy
klhJvasnak nez elébe ,
. ~azas m~nk.a kezdődik el. 1996 tavaszan kerül sor az
epulet b~.lso, reszleges felújitasara és a telek rendbehozatal~r~. ~ozmunka zarándoklat indul Győr, Pest , a Győr kőr
nyekl. ~arosokból és falvakból. Lelkes hívek, példamutató
hozzaal1a~, d~g~szre tömöt~ hétizsakok : sütemény, szendVICS, Od,fto, hazl bor, kalapacs, fogó, asó, kapa, me s z e l ő,
e~sel , letra stb . 1996 nyarara az épül et bekőlt özehetö de
nIncs meg konyha és fürdő sz oba kialakítva ,
'
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·J997. ta vaszi közmunka, a mdJ éképiiJctck Jcbont3sa,

életéből
Meghitt rendezvényeinken al egyházi szertartásokat
közvetlen beszélgetések követ ik, kávé. lea. sütemény kiséretében. Nem ritkák a terná vaI kapcsolalos vers- és prózafelolvasások. videofjfmvetilések. A harang hangját egy
korondi cserépcsengö idézt. az orgona! a technika vívmánya, a magna helyettesíti, a kántor helyett a lelkész vezeti
az éneklést, aki templomgondozó. harangozó, kántor és

pap egy személyben. A "mostoha", "furcsa" körülmények
ellenére a hívek boldogok és elégedeltek. hisz a gyülekezetnek van mar saját otthona , ahol jór érezhetik magukat,
megnyugodhatnak, feloldódhalnak, új barátságokat köthetnek.
Győr és környéke mellett sikerült felkutatni Eszak-Nyugat Dunántúl többi nagy centrumait is , és tartunk istentiszleleteket Pápán , Sopronban, Szombathelyen söt Tatabányán is.
,A Lélek él és lángja világit ."
Az 1997. esztendő legjelentösebb eseménye "Nyugat"
és "Kelet" összefogása követk eztében a Balá zs Ferenc
emléknap volt június l-én, a kiváló unitárius lelkész és rró
halalának hatvanadik évfordulóján. Az egyházi szertartast
Bencze Márton püspök. Orbókne Szent-Iványi Ilona fő 
jeg yző és Sándor Gy. Mátyás vezette. Az ifjak és felnöttek·
Balázs Ferenc-emlékmüsora után dr. Murvay Sámuel fögondnok köszöniötte az egybegyülteket. A beregi szórvány
és vezetője , Felhős Szabolcs gondnok jóvoltából Balázs
Ferenc-emlékkiallitást lekint ettünk meg. A megemlékezést
az egyMzközség kertjében , terített asztalok mellett foly tattuk. A finom ebédet , a hivek által bográcsban készitett gulyásleves szolgáltatta .

f) a Magyarországon működö vallasfel k
egYÜltm~ ködés.. se~it.ése a.z ökumenia sze~le~:~~~el való
g) a hIt me~orze~~n.ek es erösitesenek tamogatasa.
. uAZ .Alapl~~any celjal megvalósltása érdekében egyhaz'
. I
le egevel osszeegyeztelhetö gazdasag i tevék
gyakorolhat.
enyseget
Adószam: 18534245 2 08

Banksza~la.~zá.m : 10403356-33517656-00000000
. '::Z egy~a.zkozseg leghöbb vagya a hitélet igényeit kielégllo egyhazl kO!""PI.e~u~ meg.~ pit.ése. Az AIapitvany fedezt~. a.. t~rve~.. elkeszltesenek koltsegeit, valamint belföldi é
k~Jfoldl gyuJt ést .kezde~ényez~tt a terv kivitelezése érde~
keben: A~ennYlben .tamogatnl szeretnék az épitkezést
ado~anyalk~t a fent Jelzett bankszámlaszámra juttathatjak
el . Minden ta mogatónknak halásan köszönjük lelajanlasal.

Magyar est Ottawában .
A győri gyülekezet életében külön színloltot jeJent az Ottawa i Un itarius Egyházközséggel létrejött testvérgyülekezeli kapcsolat.
1996 májusa óta hat alkalommal keresték meg szeméIyesen is küldöttségeikkel gyOlekazetünket , és nekik kö·
szönhe tőe n valósult meg 1996 végén a gazbevezetés.
Több alkalommal is úgynevezett "Magyar Est"-et rendeztek. melyek bevételeivel az egyházközséget támogatták.
Aendezvényeik színvonalat jelzi, hogy azokon több szazan
vesznek részI , és minden alkalommal személyesen képviseli magat a kanadai magyar nagykövet is.
Balázs Ferenc emléknap, 1997. jűnitl s 1.

.Ekkor. mut~tko~ott be és ismertette célját, a hívek kezdem enye~ese a!tal eletra hivott Bö/öni Farkas Sandor Unitárius-Unlverzallsta Alapítvany.
Az Alapitvany székhelye : 9027 Győr, Szittya u. 2.
Az Alapítvany cétja:
.a) A Győri .~nitarius Egyhazközség egyházi komplexu~anak ktalakltasa : templom , gyülekezeti terem lelkészi
Iroda és lakás építése és fenntartas a;
,
b) a ~itélethez és a hitoktatáshoz szü kséges eszközök
beszerzese;
c) a rasloruló hívek és csaladok anyagi támogalasa;
d) a.z egyházi és ~ilag.i ku.lturalis művészeli és sporttevékenysegek szervezese es tamogatasa;
e) a magyarorszagi és a külföldi unitarius, ill. szabadelvű
~ze,,:,ezelek ke l való kapcsolat megteremtése és annak
apolasa;

Nagyon hálásak vagyunk külföldi testvéreinknek és reméljük . hogy ez a kapcsolat kölcsönösen fejlődve még
gyümölcsözőbbé válik .
A kapcsolat felemel ő m egerősítésére került sor 1997.
december 14-én, amikor tiszteletbeli diszpresbiterré avatluk Dr. Ivan Lászlót, az Ottawai Egyetem idegsebész professzorát és nejét Maureen Iván asszonyt.
"Eppur si mouve" .
Ahallgatas csöndje mögött mégis mozog a Föld.
Nem latvanyosan, nem nagy zajlassal, csak az egyszerü
folyó lassú áradasavai, amely partol mos. Erre a partra
szeretnénk továbbra is hivni híveinket és minden kedves
érdeklődöt lelki megbékélésre és újratöllődésre .
A Győri Unitarius Hajlék áll és mindenkit szeretettel var.

ISTENNEK LEGYEN HÁLA!

- S. M. -
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Egyházközségeink
Füzesgyarrnat
Az ápriJis e l ső vasárnapján megtartott virágva·
sárnapi istentisztelet is jó a lkalom volt, hogy mé ltóképpen felkészüljünk hús vétra.

Nagypénteken kétszer is hivogatólag szólaltak
meg templomunk harangjai. A délelőtti istentiszteleteken kívül , este is maradandó élmé nyben volt
részünk. Az esti istentisztelet után meghallgattuk
az "Unitárius Passiót", A Passiót a nyugdíjas dalárda adta e l ő. A szólóénekeket Balázsi László

lel készünk és Balázsi Lászlóné énekvezér énekelte, mély átéléssel.
Húsvétkor, a kereszténység egyi k legnagyobb

ünnepén, a

lélekemelő

istentiszteletet a nagyszá-

mú gyülekezet áhitattal hallgatta.

Az úrasztala megterítve vá rta a résztvev6Ket. A
Jézus életére és szenvedései re emlékeztető sze nt
jegyeket Barna Lajos és csa ládja adományozta.
Hálás köszönet érte.

A szép ünnep keresztelési szertartással gazdagodott. Két régi unitárius család egy-egy ifjú tagjával
gyarapodott egyházi közösségünk. Lelkészünk
meleg, szívhez szóló szavakka l k é rte Isten áldását
a gyerekekre, szülóKre és nagyszüló'kre.

A húsvéti ünnep a

hú svét hétfői

istentisztelettel

zárult.

Megemlékezés 1848-ról
MárcÍus l5-én az 1848-1849. évi polgári forradalom és szabadságharc 150. évfordul ójá ra ünnepi
megemlékezés volt Füzesgyarmaton. A vasárnapi
istentisztelet vers- és énekmondással folytatódott.
Verset mondott Balázsi László lelkészünk, továbbá általános, középis kolás és egyetemista ifjak.
Lelkészünk emlékezett a forradalmi gondolatokra, majd az alábbi versek hangzottak eL
Vórösma.~ty : ,;szózat"; Arany János: "Rendületlenül", .,Az Orökség"; Petőfi Sándor: "Nemzeti dal",

..szabadsághoz",

"A hazáról ",

"Erdélyben",

A versmondások között a nyugdíj as dalárda egyegy Kossuth-nótát énekelt. Az ünnepi m egemlékezés végén zászl6döntés k övetkezett. Közösségünk
nemzetiszínű zászlója "Nincs veszve bármi sors
alatt ki el nem csüggedett" Vörösmarty idézetekkel
díszített selyemszalaggal gazdagodott. Aszalagot,
Kovács György ajándékát, a zászlóanya kötötte fól.
Végezetül a gyülekezet elé nekelte a Himnuszt.
A ~agya rság dicső napjail'a emlékező ünnepségnek, Igen nagyszámú résztvevője volt. Híveinken

kivül sok szimpatizáns is részt vett a kegyeletes
megemlékezésen,
Kispálné R. E.
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Pestszentlőrinc
Nagyon készült a pe stsze ntlőrinci gyülekezet az 1998.
márci us 28-án , szombaton a templomunkban megtartott
Sze retetve ndégségre, ugyanis az e l őző hónapi objektív
okok miatt elmaradt Ma már minde nki tudja , hogy a
hónap utolsó szombatján Lőrince n van a budapesti urutáriusok gyülekezeti napja, mely egyben baráti találkozó
is.
Ezen szeretetvendégségü nk megszervezésére, és a
műsor összáll•ítására kedves barátunk Pásztor Rezsőné R. Filep Agnes vállalkozott, aki a legnagyobb körültekintéssel és odaadással tett meg mindent, hogy a gyü_
le kezeli napunk méltó legyen a hagyományokhoz. Hálásan megköszönjük neki ez irányban kifejtett tevékenységét, az előadó művészek meghívását és a műsor összeállítását.
Sze retetvendégségünk mű soros részét a templomban
tartottuk, így emelve ki annak tartalmi jelenlőségét.
A bevezelö áhítatot űrbókné Szent-Iványi Dona fő
j egyző, püspökhelyettes asszony tartotta II. Thes. 5, 1617 "Mindenkor örüljetek, Szüntelen imádkozzatok alapján", melyben felhívta a jelenlev6k figyeImét arra, hogy
ne feledkezzenek meg az élet örömeiről, de ugyanakkor
az imádságon keresztül mindenki igyekezzék Iste nes
életet élni. Az áhítatot énekkel vezettük be, végén a gyülekezet a Székely himnuszt énekelte eL
Ezt követte Sudár Annamária e léíad óm űvészn ő •csodálatos irodalmi előadása, Sütő András és Tamási Aron
művei ból olvasott feL Felolvasás közben a músort valósággal élménnyé varázsolta neves meghívottunk , a világhírnévnek örvendő Liszt Ferenc-díjas énekmúvésznő
Sebestyén Márta, aki a magyar tájak csodálatos dalait
adta elő a legnagyobb hozzáértésseL Sudár Annamária
műsorát Dsida Jenő; Psalmus Hungarikus csodálatos e l őadásával zárta, nagy élményt nyújtott a hallgatóságnak.
Mindketlőjüknek ,

továbbá a nagytiszteleW asszonynak részvételükért hálás köszönetet mondunk, hogy számunkra felejthetetlenné tették ezt a március végi napot.
műsort

követ6en vendégeink a gyülekezeti teremben
vacsorán vettek részt, me!y alkalomra a híres borsostakány t puliszkával Kovács József, Tóthné Erdő
Mária, Rázmány Csabáné, Józsa Vilmos készítették.
A vacsora kiosztásában többen is segédkeztek, amiért
mindnyájuknak hál ás köszönetet mondunk.
A

A vacsorát követte az elmaradhatatlan tortaárverezés,

melyet a gyülekezet a parókia építésének segítésére rendez, és a mely ez alkalommal felülmúlt minden várakozást, ami az anyagi hozzájárulást illeti.
•

Igy elmond hatjuk, hogy Szeretetvendégségünk ez alkalommal is meghozta a maga erkölcsi és anyagi sikeI'ét, amiért mindenkinek, aki ehhez hozzájárult hálás

köszönetet nyilvánítunk az Egyházközség
nevében.

e lőljárósága

Rázmány CsabA
(Azóta mindnyájlmk örömére S ebestyén Márla művész
nő leU az év reneszánsz embere, elnyervén a Déri János díjat., az arany egy{orintosl. 7buá.bbi sok sikert k{vá,wllk
lIlu/lhásságához.)

életéből
Budapest -

Hőgyes

Endre utca

Szép számu közönség részvételével került sor
1998. március 21-én, a budapesti unitárius egyházközség Hőgyes Endre utcai templomában a tavaszi
szeretetvendégség re, Kászoni József gyülekezeti
lelkész meghivása és buzgó szelVezése jóvoltából.
A rendezvény müsorában - áhitat után - Honti
Vilmos történész-közgazdász fejtette ki gondolatait
az 1848-1849-es forradalomról és szabadságharcról, a magyar nép hányatott századai ba ágyazva a
sorsformáló események mának szóló üzenetét.
Ezt követően a közelmúltban elhunyt nagy erdélyi
író , Wass Albert emlékezetét idézte baráti levelező
partnere és hagyatékának ápolója, Simó József. Az
iró fényképe mellett gyújtott gyertya fényénél olvastak fel müveiből szemelvényeket Magyari Gábor,
Bardócz András és Kászoni József, majd mezősé
gi népi táncokat adott elő a müsorszerkesztő Sirnó
József fia és lánya.
A program után hívek és vendégek a gyülekezeti
teremben töltötték el a kellemes hangulatú atyafiságos agapé esti óráit, ahol a lelki-testi felüdülés
étel -itala ról az egyházközség szorgos asszonyai gondoskodtak.
Dr, L. E.

Budapest - Nagy Ignác utca
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc l SO.
évfordulója alkalmából , március 15-én összevont,
közös fővárosi ünnepi istentisztelet és megemlékezés volt a Nagy Ignác utcai templomun kban.
Az istentiszteleti szolgálatot Orbókné Szent-tványi Itona és Szász János lelkészek végezték,
kiemelve az ünneppel kapcsolatban azt a tényt , hogy
a magyarországi részeken az 1848-as XX. törvénycikk ismerte el az unitárius egyházat, mint bevett felekezete!.
Közvetlenül az istentisztelet után , a körűnkben is
mar többször szerepelt, n épszerű nagyváradi színészházaspár: Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos
magyar irodalmi, történelmi összeállitása következett. A műsorban felölelték az elmúlt 1100 esztendő
magyar remekeit , különös tekintettel a 150 éw el ezelőtti eseményekre. Ismételten köszönetet szeretnénk mondani felejthetetlen előadásukért.

D eb recen
Az alá~bia kb,!n o H~jd~.t-Bihari Nap16 mellékleléböl a
Debrecem Po/go rbói Iwzlullk részleteket mely ked
,uesen
em Iéile2 /'Il m eg d eb
receII't gyülehezetii.llhröl.

H a tvan u tca (r észlet)
A Nagy templomtól a Segner térig tart. Az utcané,": eredeté ~e több magyará zat is van, de hogy melyik
fech a va.1 6sagot, ma m á I" senki scm tudja . Egyes források szennt az utca mindkét oldalán 30-30 ház állott
~gykOl·on .. . Mások ~gy maparázták, hogy az utca végen
' olt "Hatvan utzal kapu nyilott arra az országútra
amely. a f-!0rtobágyon és a tisza ftiredi réven majd Hat:
van var.o ~an át vezetett Pestre ... Itt a Hatvan utcán (23.
sz. ) talaljuk Debrecen talán legnab"Yobb fiának Csokonai Vitéz Mih ályna k a s zülón elyét. A felvilágoso'dás költője a mai épület helyén állt kis házba n született 1773.
november l7-én.
A szabadságharc vészterhes idején, 1848 decemberében a csá szül"i csapa tok fenyegetésére és Kossuth javaslatára a z o rszá ggyűl és Debrecenbe költözött. Itt a Hatvan utcán á t vonultak be a s zabad ság örvárosába a nemzet nagyjai .
A Hatvan utca 24 . számú ház falán apró tábla felirata
hirdeti, hogy itt található a debreceni unitáriusok központja és im aháza. A mintegy 200 polgá rtárs unk alkotta
ki s gyülekezet pá sztora, Bajor J ános tiszteletes úr súlyos betegen fekszik, így hát az lsten gondoskodását is
kéljük szá mára jó kívánságaink elején. Az i d ős és gyengé lkedő lelki pásztor helyett. felesége nyújt rövid eligazítást számu nkra. Megtudhatjuk , hogy városunkba az
unitárius hívek je l e n tős
hányada Erdélyból települt át
,
az elmúlt évti zedben. Am rajtuk kívü l is sokan k ötőd nek
gyengébb vagy e rőse bb szálakkal a debreceni uni táriusokhoz.

• ••

Az unitáriu sok által mélyen t isztelt prédik ~torról ,

Dávid Ferencrö1 írt drámá t. egy debrecen i író, Oszabó
Is t ván . A közelmú ltba n e lkészült. színmú,'et és annak a
föszerepét S inkovits Imré n e k ajánlot.ta a sze rző..Az
ösbemutat6ra várha t6an nyá r végén vagy ősz elején
kerül sor meghívott művészek vendégj átékával , Bu~
pesten, az Eva ngéliumi Színházban. A drá~a r.endezoJe
Ud varos Bé la a szinté n szerepet kapó, Iciválo és népszerű sZínmíívésznö, Udvaros Dorottya édesapja lesz.
Szentgyör gyi J án os

* * *

A~rilis. 5-én, Viragvasarnap a szószéki szolgálatot

Orbokne Szent-Iványi Ilona végezte , az istentisztelet kereten belül az angol unitárius ének- és zenekar
csodálatos koncertje hangzott el. Előadásuk felejthetetlen élmény marad a jelenlévők szamara. A 44 tagú
együttest a koncert után egyházközségűnk a gyülekezeti teremben látta vendégüL Itt tartózkodasuk emlékére egyházközség ünknek egy szép, Sheffieidben
készült ezüstserleget adomanyoztak, a pécsi unitárius szórványnak pedig pénzösszeget fizettek be a
MUE pénztárába.

_
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_ .. é" protestáns vagyok. Mill t i lyen.
szabarlelv/l , ts jóilIdulattI
171illdell m ós vallds i m nl. ~
(Jókai

Mór)

Az evangéliumi kereszténység
A kereszténység társadalmi szerepének válságát el ső
sorba n a szekul arizáció okozza, am~lyet az egyr~ e rősö 
dő fogyasztói, a nyagias szemlélet Jellemez. Mmdenek
fólé helyezik az anyagi javakat, az élvezeteket, sze mben
a vallás által kíná lt hitbeli , erkölcsi é rtékekkel.
A másik nagy probléma a t udomány és a vallás közötti szembenáll ás. A vallásos hitne k a tudományos ismeretek m..i atti gyengü lését említhetjük , ame ly je.len.s.ég már
a 18. század óta jelen van a keresztény kul turáju tár sadalmakban.
Harmadsorba n a kereszténység sze repét veszélyeztetik azok az egyébként vallásos jelenségek is, a melye kben a hit utá ni vágy e lőtérbe n van, de ezt nem a ke reszténység értékeiben vélik megtalálni , ha ne m más , e l ső
sorban keleti misztériumokban, szé l sőséges vallási csoportokba n, szektás közössége kben. Mind a terje dő szekula ri zációval , mind pedig a szektás és keresztényellenes irányzatokkal szembeni küzdelemben a vall ásos h it
elmélyítése és az ökuménia erős ítése lehet e redményes.
A hit elmélyítése azonban nem az elavul t hitelvekhez
való merev ragaszkodást, hanem a tudományos h aladás
és az összkeresztény értékek felé való nyitottságot jelenti.
Ajelenünk és jövőnk egyar ánt attól függ, hogy visszanyen-e a vallásos hit általános fontosságát az egyes
ember lelkében és életvitelében , valamint a hívek közösségében, vagy a szekularizáció ál dozatává vá lik. A szabadelvű kereszténység (hazai egyh ázi szel'Vezetben
az unitari zmus) a dogmákat két fő okból nem tartja a
hit szempontjából hasznosnak. Az egyik , hogy rugalmatlanságuk nem tudja kielégít6en köve tni a hit fejlödését,
ami ha hosszabb időtávb an is, de nlinden vall ásban , így
a kereszténységben is bekövetkezik. Különöse n veszélyeztetheti a dogmák merevsége az ember i tudás és a hit
közötti fe szültsége k feloldását.
Adogmákról bebizonyosodhat az is, hogy nem felelnek
meg a Biblia, közelebbről az Újszövetség tartalmának és
attól idegen hitelveket fogalmazhatna k meg, amelyek
megnehezíthetik a kereszténysége n belüli egységes értelmezést, illetve tápot adhatnak indokolatlan hitvitá knak, feloldhatatlan szembenállásnak.
A dogmakereszténységgel a szabadel vű kereszténység
mindenképp szemben áll. Az a kérdés, hogy a dogmákkal szembeni szabadság valóban értékké válik-e, első
sorban nem a dogmák lététól, vagy nem l ététől, hanem
az Istenbe vetett hit tartalmától és követését61 tugg.
~inél inkább él bennünk a szeretet, annál inkább valósltunk meg keresztény ér tékeket.
A szabade l vű keresztények, az unitá riusok istenhite a
Szentírásra épü l és nem fil ozófiai fejtegetésnek volt az
ere<J.ménye. J ézus Krisztus kinyilatkoztatásán alapul,
az O istenhitét fogadjuk el.
Míg a dogmakereszténység közvetlenül nem J ézus és
a tanítványok által , hanem a kora görög-keresztény gondolkodás által formá lódott ki. Az Ószövetség iste ne és az
Evangéliumok istene személyében ugyan érte l e m szerű-
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en csak ugyanaz le het, de a judaista istenhit és a jézusi
istenhit ezt az Egyistent nem ugyanúgy vallja meg hitében .
Jézus Istent Léleknek , Igazságnak , Szeretetnek és
Atyának vallotta és mi unitáriu sok ugyanúgy valljuk.
Amikor pedig az egyistenhitünket hangoztatjuk,
akkor nem valamilyen, a j udaizmus és a kereszténység
közötti istenfogalmat h irdetünk, hanem a jézusi kinyi ·
latkoztatás mellett horgonyoztunk le.
J ézus evangéliumi igéihez ragaszkodunk, mert Istenről a legteljesebb, felülmúlhatatlan tartalmú fogalmat
neki köszönhetjük és valljuk, hogy amit késóbb
többlet..
ként fűztek hozzá , az nem javíthatott az O tiszta istenképén, legfeljebb csak bonyolultabbá tette azt , ami
az Evangéliumokban egyszeru és minden emberi lélek
számár a világos és é rth ető.
Ez az istenhit a tudományos gondolkodás felé is teljese n nyitott, s a nyugati keresztény reformkisérletek is
az eredeti evangéliumi egyistenhithez közelednek.
A harmadik fontos dolog a s zabadelv ű kereszténység
szám ára J ézus Krisztu s személyé ne k és szerepének ,
emberi és isteni természetének megvallása.
Erról legtisztábban Péter apostol szól, mi szerint
J ézus a Krisztus az é l ő Isten Fia. J ézus azzal a megjegyzéssel fogadta el mindezt, hogy annak értékét nem
az okoskodás, hanem az I ste ntől kapott benső hit adja
meg. Jézus követőit nem a gondolkodás, a fil ozófiai ér velés vezette, hanem bensö hitük a krisztusság felismerésében és megvall ásában . A 20. század eleji unitárius
hitvallás radiká lisan eltért az evangéliumi, apostoli hitvallástól és modernnek vallott kátéjában Krisztust tagadta. Vissza kell térnünk végre erről az elvilágiasodó,
raci onali sta útról az Evangéliumhoz!
Alapító püspökünk Dávid Ferenc, aki bibliaismeretéról messze földön híres volt, egyértelmű választ adott:
J ézus Krisztus a Megváltó. Természetesen esendősé
günk vétkeink és bűneink beismerése lelkünkben történik n;eg, és ott a helye a mi ismétlődő megtéréseinknek
is ott te hát ahol mi Istennel találkozhatunk. Vallásos
hi'tünk l ény~ge hogy lelkünk el tud mélyedni Istenben ,
és e nne k az el~ényedésnek ad keretet az imádkozás.
A századforduló e mberközpontú magabiztossága az
imádkozás értékét is csökkentette.
Pedig a keresztény hit ne m lehet meg misztériumok,
hittitkok nélkül. Az Istenre irányuló hittitkot maga
J ézus nyilatkoztatta ki .
A három legfontosabb:
_ hit a sze rető mennyei Atyában,
- hit J é zus Krisztusban,
_ hit az Istennel való közvetlen lelki kapcsolatban, az
imában Jézus Krisztus által, hisz 6 mutatta meg Istenhez és embertársainkhoz vezet6 szeretet tökéletes útját.
Felhős Szabolcs

Pünkösd
A rendszerváltás után so k fiata l szá m ára isme~
retlen piros beWs ünnep került a polgári naptárba.
A pünkösd ünnep e redete évezreclekre nyúlik viszsza. A zsidó vallásból ered. Eredetileg a befejezett
aratás meghálálásának napja volt, a húsvét szombatját követő ötvenedik nap (pentekoszté=ötvene -

dek).
Késóbb a sína i-hegyi törvényhozás, a tízparancsolat adományozásának ünnepe lett. A keresz-

ténység gyakorlatilag azonnal átvette ezt az ünnepet. A Biblia szerint Isten szent lelke ezen a napon
szájit Ie az apostolokra. J ézus halálát követően az
apostolok bezárkóztak, még egym ással is csa k ti-

tokban találkoztak. A feltámadás és Krisztus
mennybemenetele után a sze ntlél ~k lángnyelv formájában szálJt le az apostolokra. Ők hitben megvilágosodva elindultak J ézus tanításait hirdetni a világban. Isten szentlel kének ereje l egyőzött mindent, hatalmas erőt adott a hit erősítéséhez. Az örömhír terjesztése, J ézus Krisztus tanítása szerint, a legszebb Istennek tetsző cselekedet, amely
az embert megismerteti e hittel. Azzal a tiszta hittel, amely legyőz minden emberi gyengeséget,

olya~ erőt. ad, ami má ssá teszi az evilági életet
Rádobbe~tl a halandó embert, hogy fóldi élete i~
az Istene, d~ azt szabad akarata szerint élheti
m~g. ~ elmult néhány évtizedben nem volt áll _
a
ffillag unnepelhető a pünkösd.
A ker~sz~ények mégis igyekeztek azt magasztossá tenm, ugy, h,ogy fontos egyházi eseményeket
k~pcs?l~?~ ho~za. P~nkösd ünneplésének idősza
kar~ ldozltettek az Ifjak konfirmációját, elsőáldo
~ásat."A keresztény ~ívő számára ez egy nagyon
Jele~~as. esemén~. ami a hit elfogadását és Jézus
tamtasavai vala egyesülést jelképezi. Az ifjak
ekkor válnak az egyházközség felnőtt tagjává. A
lélek tudatos elfogadását jelképezi pünkösd. Az
emben tudatot amely elfogadta a tanítást. Istennek ajánlja az életet, hogy kitáruljanak Isten ors~ágának kapui. A keresztény világ pünkösdkor
Inte elfogadását, a tanítás terjesztését, s a küldetés magasztossá válását ünnepelheti. A nem hívő
emberek is találkozhatnak értékes hagyományokkaI , melyek méltók a hétköznapok egyhangúságának színesebbé és szebbé tételére.
ifj. Lakatos bnre

Losonczi Léna

Köszönöm, Uram!
Uram, éreztem, szóltál hozzám
- így szólítottál: gyermekem! templomodban megérintettél ,
hol zsámolyodra hajtottam fejem.
Köszönöm Néked, Istenem !

Uram, vezess szent lelked által,
ne fészkeljen szívemben félelem,
mert a Golgotán ontott szent véreddel
kárhozattól mentetted életem.
Köszönöm Néked, Istenem!

Uram , tudom, kiválasztottá l,
veszni bárányod nem hagyod,
eddig fájdalmat énekeltem,
de Te bekötötted sebem .
Köszönöm Néked, Istenem !

Uram, ingó hitem táplálod,
ajkamra szót adsz szüntelen,
igéd del hadd hirdessem másnak,
tart még a faldi kegyelem!
Köszönöm Néked, Istenem!

Uram, fényt adtál e látásra,
örülni e gazdag természeten,
csodálni, ége n-fóldön látszó
hatalmadra rányitottad szemem.
Köszönöm Néked, Istenem!

Uram, taníts meg alázatra,
s töröld el gyáva szégyenem,
hogy Rád tekintő büszkeséggel
emeljem magasra fejem.
Köszönöm Néked, Istenem!

Uram, engedtél új tavaszt még:
gyönyört madárdalban, növényben,
virágzó fák hózáporában
látom , irgalmad végtelen.
Köszönöm Néked, Istenem!

Uram, engedd, hogy kívánságod
teljesíthessem hálatelten,
s ha erőm fogyva Hozzád térek,
végső sóhajom ez legyen:
Köszönöm Néked, Istenem!
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Kárpát-medencei egyházi konferencia
Budapest, 1998_ április 1-2.
Or. Csiha Kálmán: "Mindnyájan ,
akik részt vettünk ezen a konferencián
nagyon örültünk ismételt megtartásának, és gondolom hogy a következő években tovább folytathatjuk ezt a tevékenységet. Ez a konferencia nem csak
egy találkozó , mert itt ósszegyűlünk
mindazok, akik kisebbségi sorsban
vagyunk, és akik keressük népünk
megmaradásána k l ehelőségét , a jövendőt , ott ahova lsten helyezett bennünket, és egymás tapasztalatát felhasználva igyekszünk kiépíteni azt a kisebbségi magyar társadalmat, amely
egy erős , kiegyensúlyozott testileg-lelkileg, gazdaságilag egészséges társadalom kell legyen. Pál Timóteushoz
írott levelében mondja: l>Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,
hanem erőnek , szeretetnek, józanságnak lelkét.« Ezzel a lélekkel szeretnénk
építeni az anyaszentegyházat, a társadalmat és ebben ez a konferencia minket segit."
Szépfalussy István: "Az előrelépést
abban látom: amiben szeretnék igazat
adni Tabajdi Csaba államtitkár úrnak,
igenis mi politizálunk, de megtanultunk nem pártpolitizálni. Ez talán az
egyházak számára a Kárpát-medencében elsődlegesen fontos. Ugyanakkor
meggyőződésem , hogy nagy jelentő 
ségüek azok a szavak, amelyeket
Göncz Árpád köztársasági elnök mondott: nAzé a jövö, aki meleg emberi közösségeket tud létrehozn i. u
A köztársasági elnök úr ezt azzal
folytatta még, hogy azok akik ezt a
munkát végzik , ellene mondanak mindenféle keserüségnek , pesszimizmusnak, magánynak és megtalálják adati
esetben a nehézségből kivezető utal.
Fontos az idei konferencia még azért
is, mert nagyobb teret biztosított a bázisokat építő ), kisembernek <', ha ugy
tetszik az alsó papságnak, és talán egy
kissé helyére tette és visszautasította a
főpapságot. Ez azt jelenti, hogy ez a találkozó nem annyira képviseleti konte- mert a jelenlevők nem ad-hoc tel- renciává vált, hanem a magyarságnak
adatokat oldanak meg, hanem stratégi- és a nemzetiség nek szolgáló konferenában gondolkodnak,
ciává. A képviselet és a szolgálat fe- tartós alapokon nyugszik tevé- szültségében, a szolgálat szól szeretném aláhúzni, ami az idén megmutatkenységük,
kozott. "
- bázisközeli "politizálásuk", tevéSidó János: "Második alkalommal
kenységük
vagyok itt, látom és értékelem a to- realista kisebbség i felfogást tOk- vábblépésI. Mig tavaly inkább elméleti
röznek,
dolgok hangzottak el. most sokkal
gyakorlatibb problémákról volt szó, és
- egész emberben gondolkodnak.

A Határon Túli Magyarok Hiva tala
idén, második alkalommal szervezte
meg a karpát-medencei egyhá~j ko~fe 
renciát. amelyre nyo lc orszag tobb
mint százötven személyisége volt hivatalos. Püspökök, szeretetszolgálati vezetők és kis gyülekezetek lelkészei vettek részt a találkozón.
Tavalyi ósszejóvetelükón az egyházi
szerepválla lást elemezték a nemzeti kisebbségek kőzösségépítésében. Az
idén megtartott eszmecserén oktatási ,
szociális és gazdasági kérdéseket vizsgáltak, elemeztek. A kétnapos találkozó
másodnapján a kora délutáni órákban
sajtótájékoztatóra került sor, amelyen
jelen voltak: Csiha Kálmán erdélyi református püspők, Szépfalussy István
ausztriai evangélikus lelkész, Tabajdi
Csaba politikai államtitkár, Torzsők
Eríka a HTMH elnöke és Sidó János
dunaszerdahelyi római katolikus plébános, akik a két nap munkájáról tájékoztatták a megjelent ujságirókat.
A sajtótájékoztatót Tabajdi Csaba
államtitkár nyitotta meg a következő
szavakkal:
"A második kárpát-medencei találkozó rendkivül eredményes volt, hiszen az egy éwel ezelőtt elkezdetl
munka tovább folytatódotI . Gondolatilag annyira gazdag volt, mint az egy
éwel ezelötti, de sokkal gyakorlatiasabb és konkrétabb, ami azt jelenti ,
hogy a jelenlevők beszámoltak azokról
a konkrét eredményekről , amelyeket a
közösségépitésben az elmúlt egy
évben elértek. Ennek a találkozónak a
nagy értéke az volt, hogy konkrét példákat, modelleket mutattak be, határon
innen és tul. Tematikája hasonló volt a
múlt évihez; egy lényeges különbséggel: a cigánypasztoráció kérdését is
tárgyalták." Majd hozzátette: "Akármilyen kormány jön május után, a problémakört, ennek a konferenciának a
folytatását megkerülni nem tudja, öt
oknál fogva sem:
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nagyon sok modell hangzott el. Szlovákia gazdasági helyzete jelen pillanatban ugy áll, hogy nekünk nem kell
annyira gazdasági ügyekkel foglalkozni, sokkal fontosabb sZámunkra szlovákiai magyarok számára - a katolikus magyar intézmények létrehozása.
A reformátusoknak kialakult az intézményrendszerük és va n püspökség ük,
mig a katolikusoknak nincs püspöksége, nincs egyházmegyéje. Ezért is ken ,
szükséges létrehozni paralel! intézményeket, melyek a szlovákiai magyar katOlikusság érdekeit védik. Hivatásgondozásra, papi továbbképzésre, hitoktatÓképzésre gondolok. Tizenkét magyoegyházi iskolánk van , és nekünk fontos
az, hogy mások hogy csinálják, és ami
jó abból mit tudnánk mi magunk is
megvalósitani. Sok olyan ötletlel, gondolatlal távazok, amelyet ha otlhon elmondok, mindnyájunk hasznára lesz.
Fontos még az, hogy nem a püspökök
kaptak csak szót, hanem többnyire a
gyakorló lelkészek, akik közvetlen kapcsolatban állnak a néppel, akik ötleteket magukkal vive gyakorlatba üllethetnek. "
Torzsők Erika: "Az idei konferencia
azt a célt szolgálta, hogy mühelye legyen a magyar kormány és az egyházak közös együtlmüködésének. Tavaly
és most is, mindkét oldalon ülők azt
tanulhatlák meg egymástól két nap
alatt, hogya legfontosabbnak az embert kell tekinteni, mert mindkét oldal
veszteségeket szenved el, ha nem így
cselekszik.
Amit mi kaptunk, az bennünket arra
int, hogy közös a feladat, a cél, viszo nt
be kell látnunk, hogy nem nekünk kell
mindent megoldani, a feltétel rendszert
kell biztositani. Az egyházak és a kormány összefogása kell ahhoz, hogy az
egyénnek legyen munkahelye, legyen
aki segítsen, és ha árva, legyen aki
gondozza. Itt egy olyan együtlmüködés jöhet létre, ami egy egészségesebb társadalom felé mutat. Ebben az
értelemben a legtöbbet talán a leg szegényebbektől kaptuk. Kárpátaljáról érkezett vendégeink figyelmeztettek arra,
hogy ezt a tevékenységet nem lehet
oly módon művelni, hogy különbséget
tegyünk magyarok és románok, ru szinok és ukránok között ... "
A sajtótájékoztatót köve t ően fent
említettek az újságírók kérdéseire válaszoltak .
K. J .

Az angol Unitárius Egyház 70. közgyűlése
(1998. április 14-18., Chester)
Az idén :lZ ango l Unitlírius Egyház
év j rendes közgyű l éséne k mcgl ::l I'I:'íS.ím 1998. :ípli lis 14- 18. között kerti!!

sor az észak-angliai lör1énellll i v:írosbun. a chesteri egyetemi kÖzponl bnn.
14-én az ún . elókon ferencia idősza
kának a napján nz orsz5g minden részéből és ki.il fóldról érkeztck ól meg hívottak és ól vendégek egyarán L Ezen n
napon 1:l11otta munk ~íl:t tni t az angliai
Unitáriu s Egyház le lkészi szövetsége
is. A us Lin Titz patri ck sout hhumptoni lelkész meghíváslíra, a t.:tn:ícskozás
egy részén és a nap másod ik sz.:tk:íban
az IC UU (Uni táriusok és UniverZ:l list<ik Nemzetközi Tanácsa) kezdeti
munkálatain is részt venem. In adt:lm
át az elnökség nek, személyesen Je ff
Teaga le-nak. .:tz angol Unitárius Egyház fótilkáránnk, a Magyarországi
Unitárius Egyh:íz Elnökségé nek kOIdeményét, üzene tét és ra sike res mun kflla tokhoz kUldött j6kív:íns6.g:JiI. A
t::m:ícskoz:ís a koru dé lutáni óráktól a
Vacsora id ős zak á i g ta rtot t.
Másnap dé l el őtt 9 és 10 óra között
szemé lyesen is fogadott a főt it k ár, és
az egyórás megbeszélés alatt mi ndvégig jelen vo lt Rev. C li fford M.
Reed , az akkor még hi v:ltal:íb:lIl lévő
e lnöke az Angol Uni t.írius Egyh,íz
K özgy űl ésé n e k. A nap h átra l évő i dő
szakában a Nemzetközi Tanács mUIlkálatain vettcm részI.
A vacsora ut:ín k ezdődött a tul ajdonképpeni ünnepé lyes megnyi tója az
1997- 1998-as Közgy űlésnek. Ez a
hagyományos zúszlós fe lvonul ássa l
kezdődött , ami az e lnök ü dvöz l ő- k ö
szö ntő szavai val folytatódoII . Rövid
áhítat után mondt:ík e l a belyi. ill etve
klilföldi meghívottak ü dvözlő beszédeiket.
Chester várostInak polgármes te re
é .. felesége is jelen volt a k özgyűlés
ünnepi megnyitóján és ünnepi kö-

szön t ővel

tisztelte meg il v:írosban
megjelent unit:íri usoknl .
Az est kie m e l k edő beszédét Jeff
Teagle főt it k:ír mondotta. melynek tém:íj a: "A mi becsben tn non un itárius
közösségeink" volt.
Yégiil az egybegyúlteknek bem utalt~í k azon öt teológi ai tanulm:ínyait
végzeIt rima lt. akik lelkészi ok lcvelet
szereztek nl. e lmú li iskolai év ben •
vagy ped ig vi l:ígi veze t ők ém kaptak
meghizntúst k ü l ö nböző szolg.ílatok
•
••
vegzesere.
16-:ín dé l előlI .:t Nemzet közi lhnács
keretében megbeszélést tartolt unk,
többek közölt Pe te r S am psonn a l,
akivel al. 1998. október 3 1-november
l. között Frank fu rtban tartandó tanácskozást készítettük e l ő. A nap má sodik fe lében beszédet tal10ttam fl
Magyarországi Uni híriu s Egy ház jelenl eg i h e l yzeté rő l , t evék e n ységé rő l.
Y,Jcsora utiÍ n ke rült sor a K özgyűlés
pénzt:írnokának, Geo ffrey Hcadnek, ün nepélyes búcsüztatiÍsára, aki
hossZlí időn keresztü l. nagy lelki ismereue l, kivá ló szaktudással te tt eleget
fo ntos megb izatástmak.
17-én. péllteken együtt tartottu k a
közös :íhíLatot Kovács István sepsiszent királyi le lkéssze!. A liturgiai
részt ő vezette, az al kalm i beszédet én
mondtam. Ebbő l az :l lkalomból megjelent kb. 70-80 személy , aki hagyományos módon, erdé lyi és magyarorsz:ígi szokás szerint úrvacsoníban részesül t. Az úrvacsorai kellékeket .:t
helyi anglik:ín templom bOCS{ltOII<.l
rende lkezésü nkre. Mi vel az angol
unitáriu sok nem vesznek úrvacsorát,
ezél1 kehe lyre sincs sziikséglik. Ezért
hozta m.:tg:ívn l Andrcw HiU Edinboroughban szo lgáló lelkész gyü leke·
zetének két ke lyhét. a m e l ybő l úrvacsorát oszthattunk .
Este 8 órakor k ezdőd ö tt a Közgyű
lés egyik nagysze rű rendezvénye, n

Születésnapi

mindcn évben cbbő! az alkalomból
ll1 eg t n rtan~ 6 istentisztclet. Ehhez a
hclyet az Idén a liverpooli uni tárius
templom biztos ította. Chestcrból vac~ora .után több aut6busszal sz:íl1ítottnk Llve~pool ba :I vendégeket, ahol
bem utattak azt a gyönyörű tem plon~ot. ~m e l y ~ osszú hagyományra tcklllt. Vissza, es amelyet a liverpooliak
a varas harmadik katedrfilisfinak neveznek, nz angl ik án és a római katolikus he lyi templomok után . Méltó is e
•
megnevezesre
ez a templom. hiszen
közel 500 embemek biztosítan heI ~et. Dr.. Dav id Doel nz (mgol unitáriU S le lkeszek cgy ik k i e m e l kedő alakja taltott ünnepi beszédet.
•
Chesle rbe az istentisztelet után
szi ntén au tóbuszokkal indultunk viszsza. Megérkezésünket k öve tőe n ünnepi egyiitt létre került sor mi ndazokkal, nkik nem voltak tú lzottan fáradt.:tk az egész napos munkúlatok után.
Jó hangulatban é rt véget a nap, sok
is m erősse l és barúttal sikerült kellemes i d őt e!tölte ni.
l 8-án, szombaton, a dél i órákban
fejeződ te k be il Közgyűl és munkálata i. lu búcsúzott a régi e lnök és választották meg a hivatalába l épő új elnököt Beverlcy Liule page személyében, aki székfog laló beszédét
e bből az alka lomból megtartalla, s a
megjelcn teket egy szép kelta áldással
búcsúztatta:
" Legyen eJólfed mindig lít,
Fújjon nlindig h:it:ld mögül .1 szél,
Az esó m indig puhán essen

:/ föJdjeidre,
A nap me/egen süsse arcodat,
S Ilmíg ÚJi·,1 tal:ílkozunk,
HOld ozzon mindig tenyerén
.1Z lsten "
Ezen szép szav ~ hangu latában köszönöm, köszönj ük a vendéglátást, az
egyháznak meg a kik üldetést.
K. J .

kös zöntő

Szeretettel köszöntjük GÁLFFY GÁBOR budapesti gondnokunkat 70. születésnapja alkalméból.
A budapesti unitárius egyhazi él etben évt izedek óta aktívan vesz reszt, előbb presbiter, majd 1985
óta - szinte fol yamatosan - a Budapesti Unitarius Eg yházközség gondnoka .
Emellett hosszú éveken keresztül önkéntesen volt aktív munkatársa lapunknak is. Ha vidéki vagy
erdélyi unitárius rendezvény volt, mindig az elsők között , öröm mel, hittel és szeretettel vett részt ezeken.

A Jóisten éltesse soká ig és kérjük , kívánjuk, hog y egyházunkat változatlan , önzetlen szeretetével
szolgálja minél tovább.
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Pályázati felhívás
Az Unitárius Alapítvány Kuratóriuma az 1997. évben "személyi jövedelemadó" l %-ra befolyt ösz-

szegbó1 páJyázatot hirdet.
.
A pályázat célja: egyházi épületeken (templom és parókia) törté n ő fe lúj ítási és karbantartási
munkálatokra.
A pályázat összege: 500.000,- Ft, azaz: Ötszázezer fori nt.
Pályázhatnak a Magyarországi Unitárius Egyházközségek presbiteriumai, mellékelve az erró1
hozott határozat jegyzökönyvi kivonatát.
A pályázat beadásának határideje: 1998. június 30.
A pályázatokat az a l4.bbi címre kérjük eljuttatni: Unitárius Alapítvány 1054 Budapest, Alkot.mány ll . 12.

* • •

Az Unitárius Alapítvány köszönettel vette Dr. Ormos Je nő á ltal, az Alapítvány számlájára befizetett 100.000,- Ft azaz: Százezer forintot.
A továbbia kban életére és munkásságára Isten gazdag áldását kérjük.

Rázm á ny C s a b a
elnök sk.

Ger gely F elicián
titkár sk .

Közlemény
A Magyar Cserkészszövetség 1998. augusztus 27-30. között a Sztrilich Pál
Cserkészparkban (Budapes!.., Ady-liget) rendezi meg a N. Magyar Öregcserkész Talállwzól. A világtalálkozó központi témája: magyarságtudatunk elmé-

lyítése a cserkészmunkánkban. A jelentkezéseket az MeSSZ címére (1519
Budapest, Pf.: 398), IV MÖT megjelenéssel kérik. Ajelentkezó'ket a továbbiakban részletesen tájékoztatják. A találkozóra a határainkon túl é lő cserkésztestvéreket is szeretettel várják.
Az öregcserkészek részére minden hónap 4. csütörtökjén 15.30 órakor az
Me SSZ Cserkészházában (Budapest IL, Tömörkény utca 3/a) összejövetelt
rerzdezlleh. A részletes programokat a Vezet6k Lapja rendszeresen közli.
Minden érdeklődöt szeretettel várnak.

Felhívás
A pestszentlőrinci egyházközség a tavalyihoz hasonlóan erdélyi körutat
szervez 1998. július 20-25. között. Jelentkezni Rázmá ny Csaba lelkésznél
lehet.
Ezt megel özően június 27-én szeretvendégség lesz Pests zentlőrincen.

HALOTTAINK
Kiss Zoltán (1915- 1998)
Kiss Zoltán nyugalmazott lelkész 83
éves korában Tordan elhunyt.
1915. május 17-én született Kövenden
1933-ban végzett a Kolozsvári Unitárius
Kollégiumban. 1938-ban az Unitárius Teológiai Akadémiat. 1938-1940 között gyakorló segédlelkész Dícsöszentmártonban
1940-1943 között Abásfalván 1943-1949
között Raván, 1949-1985 közÖtt a kövendi
egyházközségben teljesített lelkészi szolgalatot. 1985. augusztus 31-én ment nyugdíjba. Nyugdíjas évei alatt Nyárádgálfalvan élt.
1998. április l-én temették a kövendi
templomból a kövendi temetőbe . A temeté-
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sen a lelkészi szolgálatot Székely Miklós
esperes végezte. az egyházi központ nevében Or. Rez i Elek föjegyzö, az egy~ázkör
lelkészeinek nevében Benedek Sándor kolozsvár-iriszi lelkész búcsúztatta , a sírnál
Székely Miklós esperes mondott búcsúbeszédet.
Kiss Zoltán hódmezövásárhelyi lelkészünk, Kiss Mihály édesapja volt. A lelkészcsalád gyászában egész egyházunk öszinte
részvéttel osztozik.

•• •
1998. április 12-én 72 éves korában Homoródszentmártonban elhunyt GÁL JENŐ
ny. lelkész.
lsten adjon csendes pihenést eltávozott
testvéreinknek. lelküknek örök üdvösséget,
a hátramaradott gyászolóknak pedig vígasztalast.

Magyarkúti fejlesztési
támogatás
A Budapesti Unitárius Egyházközség kö·
szönettel nyugtázza az 1998. márc. 31-ig, az r.
negyedév folyamán történt befizetésekel A
nevek utan zarójelben római számmal tüntet·
jük fel azokat a hónapokat. amelyekre a felajánlott befizetés vonatkozik; a lelajanlas nélkül,
vagy attól függetlenül történt befizelések esetében a zarójelben n-~ jellel jelezzük, hogy a
befizetés alkalmi jellegü.
Aszalósné
(XI, XII, I)
600Ft
Nagy Csilla
Dr. Barabá.ssy
Sándor
1998. évre
' 200Ft
Dr. Beke Ildikó (I, II, III)
900Ft
ilj. Bencze
6500Ft
Márton
(X II, '998. évre)
2400H
Béres Laszlóné (1998. évre)
Galkó Ernőné (-)
'OOOFt
SOOOF1.
Imecs Karolyné (-)
800Ft
Kriza Daniel
(X, XI)
600Ft
Nagy Sándorné (XI, XII, I)
Dr. Nyiredy
Szabolcs
(I, II, III)
900Ft
Pandur Gézáné (XI, XII. I, II. III, IV) '800Ft
Páll~ Lászkl
(XI, XII, I, II, III, IV, V.) 3500Ft
Dr. Paszlomé
200Ft
R. Rlep Agnes (I, III
Rajnané
600Ft
Nagy Réka
(XI, XII, I)
2000Ft
Romvári Etelka Füzesgyarmal H
8000Ft
Schmidt Gabor 1998. évre
SchmIdt
600Ft.
Jánosné
(X. XI, XII)
Siska Ferenené (XII, I, II, III, IV, v)
'200F'
300Ft
Tarkányi Imréné (XII, I, II)
2000Ft
Terramanti Béla (I, II, III, IV, v)

Összesen: 63.2ooFt., azaz hatvanhárome·
zer kétszáz FI.

