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bet-sulé!loével es 8ure·
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MeddIg lar1 e töldl pálya. lesz·e hajnalunk.
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Szerelett Hiveim, Lclkés:.ztérsal m. Onnepl ö
Gyulekezetl
t.'hnden ujév reggelén az élei végtelen Uljármk
upbb hatiilVOflalat lépjuk lit. Mógollunk marad a
meglelt ul. az elmult esztendő. Milyen IS vol!? Egy
plllan.:Jlr;t ha)ISuk le fajunkel és emlékeuunk. de ne

csuJXin

arra.

amIVel

megaJandekozotl

vagy

éppen adósunk mamdt. hanem Inkább arra gondolJunk. hogy ml hogyan jártuk életutunkal. voll-e célunk, $ZIlard eszményunk. arru vezetet!, és volt-e
erőnk,

Munk. kitmiasunk megvalósllano alrnamkat.

véghez Vlnfll terveinket?
Fon/os e szambnvétel. mert ez halározza meg e'
Ilndulasunkal Var az UI ut. az UJ esztendő' KémleljOk
il kodbe vesző hOrlzontot. próbalJuk fellebbenteni az
idö lItokzalos filtylál és bepillantano a hónapok,
hetek, napok mélységeibe. Mil hoznak. ml! tartogatnak számunkra?
Idd és élet örök vándor;!.i, Kedves Testvéreimi Oda
hiviak és vezetlek. ahonnan biztos az ehndul<isunk.
ahol nincs mult és jOV6, ahová osszelutnak mind az
eletutak' !IZ élet orok kutfeféhez, a ml teremtö és
megtal1Ó lsten unkhoz, Hivlak hat es vezetlek a próféta szavaval, evezredeken atzengő uzenetével:
.Jer1ek menjunk lel ilZ Ur hegyére. Jakob lstenénok
hflzahoz. hogy megtanitson minket az Ó UtJ:ltra és ml
Jarjunk az ö osvényeln" (Ezs 2.3)
Vandorként jaTJuk életutunka!. porába irjuk sorsunkat. aimainkat. De ujév reggelén. amikor llt alfunk az
lsten hegyén. teklntehmk egyszerre hármas lranyban
Villan szét, s btksuzó, csodalkozó és reménykedó
szemeink etőtt osszehaJhk a mu!!. il Jelen s a JÖvendO
Indulasra keszen ali unk es hatriltekJntunk. mogoltünk on kigyózIk a mult hatalmas orszflgutJa_ De VI'
gyázzunk, hogy lelkunket meg ne bilbonázzák, szivOnket rabul ne ejtsék. akaratunkilt le ne Igazzak a
mult eseményei. Emelkedjünk f6léjuk, Most ne gondolJunk másra, csak arra akt adta nekunk a multat, II
tovat(inő évet s mmdazt, ami benne kedves és aldotl
volt: jusson eszunkbe az • ..akiben élunk, mozgunk és
vagyunk" Es zsoltáros sZIwei énekeljuk: nA Slormak
hegyén, Unsten. !ted a d,cséret", s tegyuk hozz;'!
csendesen: :1 kószonet és halaad;,!s,
Am okos embe,1<ént a mültbol vogyuk magunkkal
orok ilrtékemkel , s ragaszkodjunk ezekhez renduletlenul: mmdahhoz, amI magasabbra emel, ami emberré tesz, széppé. jóvá és igazza. egys:tÓVill élni érdemessé tesz, életunket. Nézzunk hatra, hogy erót mef!\sunk, lendIlIetet nyerjunk, hogy m,ndaz a gazdag
orokség, amelyben elOdelnk atdOzata otvozöc!ik a ml
alrnamkkal. lorrasa legyen a hitnek és ti remenységnek. Meri var az IlJ ut. var ti )Ovendo.
A JÖVő arcat senki nem Itma. A jOvő egyedOI az
embemelc. Oldali ajilndék. de olyan ajilndék. amelyet
sohasem kap meg és sohasem lát meg, A jOVOnek
meg kell halnia. multta kell valnia, hogy legyen. És
mag,s a )ovo 9ondolata 3Z, am, óllandóan alakit és
táplál. Senki sem él a tegnapé rI , mindenk, a holna-
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pé ri fórad és kind, AlM van élet, men van )OVÓ. s
ez annyiul egyszerü és IIlapvető Igazs;'lg. hogya
meglorditonj(l 's alt: IIzélt van )OVő, men van élet A
holnap az a remenység. amely az életet taplal\3
Csak lehetőség a holnap, csak gondolat és alom a
JOVö. de belöle szulet,k II Vilag Semm, sincs etves~
ve. am,nek holnapja van. mindene van annak, akl
reggelt varhatl
ln az Ur hegyen választ és megoldást nyerhetunk
rTIInoen kérdésunkre. hiSZ unlti'lrius h,tunk alla tan't
hogya cél a s~eretet es az erö a h't KételkednI, ha
bozm. halogntm annyo, m.nt a )OVOI elszalasztani
Járjunk h'tben szeretetén, s akkor b,nokunkkó lesz a
cél és az erö. Nézzunk a dolgo!< m09é. IIZ orokkevalóság vllág3ba. és b!zzunk az orokkevalo 'gazsagban, JOsó,gban és boIcscsségben, llmely mindent
ŐSSlegyu]t. akl erőtlennek laiSZIk, és legyóz m,ndent
ami atantas es gonosz.
!-ki a multba néz. hálra tekint, akI a )Ovot vIzsgalja,
elore né~. De egyben lellele IS, Az élet orok vimdora·
nak ez a legszebb és legilldonabb p,lIanata.l'Iogy IeJlele nezhet. Meri megérz, egy olyan vaJakmek a lelO1
és a vele való kozosséget akt m,ndenhnto es Ofok
szeretet. aki Ura az !donek es a tonenésnek. s aki
mindezt nekunk adtn. 3Z élet egyetlen, csodalatos lehetőségében. A mull felen mar mncs ilatalmunk, il
JOVeooo meg nem a mienk, de m,enk a pollanat. il
nagy, a lelséges. a kivóltsagos örOkség, a ;elen.
amelyen at hozzank hajOl lsten, aki nagyobb, mml a
múlt és jOvó, men m,ndkettot magaba I09lal)3. Ak,
ISlent cSllk a multban l.itja, vagy akihez csak a jóvoben szól. igllzan sohasem bJrhat)a_ lsten az ÖfÓk JEl'
lenvalosilg_ és ö ebbol aclon egy reszt nekunk_ hogy
ebben lalalkozhassunk vele. A tavol. Isten legyen
kózel való. legyen az elet ereJEI. blnoka és aJandeka
Mienk tehal ~ Jelen, benne élünk, de nem mindegy.
hogy miként. Uj emberre van szuksége a Jelennek,
de még inkabb a JÖvőnek Es szuksége szerenemk
k,s kórének, csaladunknak. de a kózos sorSOt és hlvalasi élőkne!!, lelebaratamknak is. Egyénnek és kozósségnek egyaránt: szeretett egyttazunknak és népunknek, az egész Főld bekésebb holnapJának. lsten
szent ugyének II vilagban_
Induljunk hitt. men var az új ut. vagy a folyIatas, de
mondenképp a jOv6. Es lSten hegyén nÉlzzunk nund'"
lellelé, hogy megtanu!hassuk: nincs rt'LtIs ut. csak IIZ
I~t en utja, és hogy a,andékat ellogadhassuk: .Isten
kezében vagyunk, és ott vagyunk II legJoI:Ib helyen!·
Ilyen gondolatok és érzések kozótt kivano!< gyUlakezeteU'lknek. lelkesze,nknek. gondnokilmknak és hl'
ve'lllknek. vatamonl monden )o akaratu embemek
szerte e hazóban és .. viljgon. aJdon és békés uJ
esztendót.
KOlozsvltr, 1999. janultr t.
AtyaiistIgos iidvóllettel és föp;isztOll szeretettel
1),., S~."bó

,h.,ild
puspOk

,

Ujévi

köszöntő

Tlwelt Gyülekezet! Hölgyeim es Uralm!
Egyházunk Elnöksége nevében köszönöm az el·
hal'l9zott meleg szavakat. A beh51uk aradó szerete!
akkor is nagyon jól eSik, ha tudjuk. hogy mmdennapi
munkánk bizony távolról sem volt mindig kilogllstalan .
Emberi gyarl6ságunk sokszor voll hiblllnk. tévedéseInk oIIozója ...
Ha ma mégis a megértő jóindulat ollalmál érezhetJuk botladotilS<llnk fel,ett, mtn-mar aZI keU kivánnom,

bárcsak mondan nap U,év nap)i1lennel

A Karácsony meghozta a szeretet hangulat.llt, az
Újév hozzáteszi az egymás iránil toreimet és megértést. Ha ezekhez hozzaadjuk a Gondviselés ajllndékAt, a Hitel, akkor utat kereső, Jövőt építő mindenna-

pos kQzdelmeinket a
togja beragyogni.

legyőz hetetlen

Reménység

Az észrevétlenül szálló örök Idó ujra magaval ragadta egy elmult eszlendö átélt percei!, helyenok min·
dössze az emlékezés egyre halvanyuló köd!alyolal
hagyva halra.
Ú/8Sztendó napjiln, amkor reménykedve kOSZönt ·
jük a most beloppan6 IsmereUent, és jiltszadozva rakosgatJuk össze jövótlorrnaló, jobbnal-Jobb elgond0lásainkat. a!ljunk meg egy pillanatra!
MI hagyomanytisztelól< vagyunk. Hagyományunk
pe<hg arra kótelez, vegyuk szamba a tegnap óta munta val! esztendő lörténéseit.
Jövőt

épIteni a mult alapjiln lehel. Hadd lassuk, mit
tettunk jól és holtévedtQnk? Mit kellett volna egészen
másképp elvégezni?
t, KezdjOk mindjárt egyMzi étetunkkel:
Szolgiilatban allo lelkészeink lelkiismeretes és 00zetlen munkájilnak kőszönhelóen egyhAzon belul a
lelki élei, a hivek lelki gondozottsaga jönak mondhato,
Al eimIiII év slilyos vesztesége volt SzamUnkra Bajor
János, volt debrecem lelkészünk satllalatos elhalalozasa mellett, egy maSlk lelkészunk allásafÓI lemondon, és tovább nem kiván egynllzközségen belOII
munkflt végezni. Végül , II mai napt~ kezdve további
egy Időskorú lelkészunknek kell JÓl megérdemelt pihenésél blztosftanunk.
Ezzel szemben örömteli esemény, hogy Slásl Ad rienn - aki teológlat tanulmányait KoIolsváron kitun·
tetéssel végezte - segédlelkészl szolgálatra Jelentkezett
A le~ödés irflllyába mutat, hogy Egyházunk történetében etőszór, múlt év november t9-én G~ óllsze Ma·
gyarorszagon (Budapesten) lELKÉSZKEPESiTÖ
vizsgabizottstog. amely elótt Mlldósl-Vllrl Kalalln sikeresen tette le a VIzsgfIt, és most mllr végleges lelké·
SZl állásra plltyazhat
A jöVőre nézve ezt az etiiJ,rást rendszeresltettOk. és
vllrjuk a vizsgara letkés.zult segédletkészek ,etentkezését. P.llanatnYllag még egy segédlelkész unk van.
aktnek gyakorlat. ide)9 régebben tetett . AemélJuk rövidesen él a lehetőséggel.
ÖSszegezve teNI!. j9lenleg hal olyan lelkészOnk
van, akinek képesilése tS let)9S és a munkát ., vtdtaJJa Alétszamot k1egésztl' 2 nyugdíJilskorhatfnl mesz·
sze meghaladott. Idős és két segédt~kész,

Egyet6re 10 szervezett egyhllzkÖZségüok közOl
három sz6rványegyh~zkÖZSég, amely terOlettleg az
egé~z orszagot letÖlelt, és 7 anyaegynázközség.
Surgós szOkségesség a terOlel és a munka átszervezése. mert lelkés.zelnk tut vannak temelve, de vigasztaló, hogy hArom további teológus képzése van
lolyamatban. Addig tS köszönjOk és kérjuk lelkészeink
áldozatos helytilIIásat, amellyel egynázunkal olyan
hlven szolgálják.
2. Hathatós átszervezésre vllr Teológiai Intézetunk
tevékenysége. amelynek keretében dr. Sztankóczy
Zoltán igen nagy munkát végzett.
Am_e~ett, hogy folyamatosan végezte mások helyett
IS a kUlonbözö '!Iunkákal. egymfls utan adta és adja kl
tudományos mUVell, amelyekkel Egyházunknak is ál.
talános megbe<:sOlést szerzell.
Itt kell megjegyeznem, hogya JÓl Slkerü!t Teológiai
Konlerencla megrendezésében segltsége\ nyújtott
KAszoni J 6nel mint a Kuratórium titkára és Orbókné Szent· lványi Ilo na főjegyzö is.
Egyházunk számfIra fontos a Teológiai Intézel JÓ
mÜködése, amelynek megnyugtató, jó megszervezése mindnyájunk lelelőssége.
3. Egyházi szeNezeteink közül a Dávid Ferenc
Egy/et működése érdemel elismerést. Köszönhető ez
dr. Nyired y Slabolcs elnok és az egész vezetőség
lelkiismeretes munkássagának. Az eredményekel
mindnyajan tapasztalatbóllsmer]uk. AemélJuk a toly·
tallls IS ugyanilyen latvanyosan eredményes lesz.
4. Iljuságl $zervezelunk tevékenységét még rrundig
nem a klegyensulyozonság Jellemzi. VezetŐInek több
gondot kellene fordítani arra, hogy tevékenységuket
az egynáz; élellel összehangoljilk. Amilyen könnye·
dén lehetne ezen segfleni. éppen annyira meglep6 az
egyházi vezetőségtól való elzarközas, annak ellené·
re, hogy - amennY1ben alapelveIIlk azonOsak - az
Egyház a müködéshez hathatós lamogatást nyújt.
Ha nem volnának azonosak, ez olyan sulyos hely·
zetet ]9lenlene, amelyet haladéktalanuJ fetOI kel!ene
vIzsgáiIlI.
EgyhlIzunk sok évszá zados elvi alapjai nem korcsoportos megoszlásu ötletek. hanem aZ egysé,
ges Iranyvona] kőkemény tÖl'Vényet. Amig az Egy'
ház lennáll, ezeket nem hagyt1aIJil et. AkI mégiS el·
hagyja, az Egyháznak lordit Mtlll.
Aemélem esetünkben tulzás volna a helyzetet Igy
értéketlll ...
Az egynázl vezetőség évek. óta várfll az ,fJjlsá9
őszll1te megnyilvanulását. a leleJe nyujtott segllo kéz
ellog adásat.
5. Van kél II1tézményiink. amelyekrÖl ósszevontan
szoktunk beszélni: könyvtár és tevéItar.
Eze!<.ről kulÖ(t IS, együtt is csak örvendeteset mondhatunk. ami elsősorban Mu s zka tbolyá nak. mint ve·
zel60ek köszönhető,
Amult iN során a Kormány már JQlentös támogataSI
nyú~ott a leJlesztéshez, és most kialakulóban van a
kőzkőnyvtáll Jelleg, amely ugyancsak nagy lépés lesz
a JÖVő fejlődés ,rányában.
6. Hasonlóan ltittvanyos tevékenységet mutathat lel
az Um/ánus AJapffv:Jny. a Aázmany Csaba elnök és
Gergely Felicián t,tkör pontos és telkIIsmeretes mun-
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IlAsdga tolVl~n Az ,tt begyUlt
tálTlOQl1tli.$t tudrntk nYUJtan,
tos muködés, te.uJetél1.
7. UnitáriuS f:let cimu tIIpunk kéthavonkél1t megj&lenó JoIy6Irattli IIlakvlt át, hogy egyrészt a kOlld.h, köllségeket c;sOkk8l1tse. másrészt ti szerkesztés, munkákal tegya keze/hetóbbé
SaflOS. ez sem mondenben vallotta De a hm:z~hl
zon reményeIlel UJ gond IIZ egyhilz, eseménynaptin
's. amelynek tdopOntp"oI {pl. U,év. aug 20 stb.) két/I6na.POS késéssel megemlékezni nem lehet ..
Alap további tilmogat3sra szOl\ll. Ahhoz, tJogyeléfnessea kiVant mlnöségl szinvOIlatat. sokkaJ löbb frasra és gyUJlon anyagra volna szukség egyházunk tag'
jIIlles:z:éIOl.
tn lehat még vannak 10000000nk
8. EgyhazI IngatJanamk VIsszaszenése érdekében
minden lehetőt megTen~nk. Csak példaként emll1em
azt a 30 kulonbóz(i beadványt. memorandumot stb.
amit a Koztársasagl E1nOklöl II parlamenti és köz,gazgatasI szervekhez (ME. Mlnlszlénumok stb.) adtam
De. Ezeken klvVl Miko IslVán t6goodnokt<,nsam az lIltala fordlton Sloveget az Af1gol-Amenklll UnItanus
EgyhilzakhOl személyesen Vine el és 6k - OrbOkne
Szent-tványl !tanával egyutt-tárgyaltak II Budapesti
Követségen IS
Nem szeretnék a végeredménynek elébe vágni, de
II klbóntakozas tolyalTl<ltban van. Remélhetoleg rovldesen már végleges döntésrÖI számolhatunk be.
annak ellenére. hogy mindezt egyesek éppen Egyházon beWlrOl pr6ballák megakadalyoznl. Lelkük ra~a ...
Jovő terveink között szerepelnek kOlönbö<:ö intézmények - Idösek otthona. diákotthonok. ulóképzesl
oktató szervezetek stb. - amelyekhez szukségunk
volna arra, hogy végre VIsszakapjunk valami! az tngallanalnkbol ...
g Igéretuok van arra, hogy Egyhazunk rÖVidesen
vIsszakapp Jórténelmi egyház" mlnösilését. A torvény keszúlöbeo van_ Jelenlegi terv szenni Jorténelmi kis egyhaz' Ieonénk,•.
10. GazdasAgi hetyzelUnk klegyensUlyozon. Adóssagunk runcs, de tartalékaink Slncsenel<.
Gyóogy.nrág Ulcal lfl9atlanunkal még mindig nem
Sikerült eladnunk, és erre egyre kevesebb II remeny.
Mils rendkivulllorrasra sem szam{thatunk.
Az allam most I'TIár nagy léptekkel vonUl kl az egyhazak tenntartásiIból, rlInk hagYl/a, hogy a szp_ 1°,,_
ból étJuok meg
T~ szerint az iClénl beltzetések szamabol fogják
megaltapltani a juttatás mértékét. Ha tehát marad az
1000 adakozó, az számunkla végzetas lenet.

k,

""w

t keresnil
Aki arra sem képes, hogy egy Olyan támogatasi
me:gOlditsban müködJön közre, amely pénzébe egyál!alall nem és munkájába IS csak kiS mértékben kerül
az már most szégyenkezhet. ..
'
l l . KapcsolataiIlk a löbbi egyhilzllkkal az öIIuméné
]8gyében klelégltook. Eddig soha nem ra~unk mulott
hogy II le~6dés Mm voll sokkel lálvllnyosabb_..
.
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Az ErdétY' AnyaegyM.zzal ",szonl telles IZ egyOlIműködés. Vezel6ségelllk rendszeresen találkoznak

és egyezletlk a kÖzÓS teendőket
Egyem rendeztuk a Lak"elall-i Unllllnus lIlIpot és az
egyre sikeresebb TeológiaI Konlefenciákat
KlOOIgozzuk IIlelkésztovóbbképzes lehet6ségelt és
mrndent megteszunk egyhazaink kapcsolataInak
mrllel szorosabbra füzése éfdekétlen
Ti sztelt Gyülekezeti
EgyhAz. élelllnk le~c5dése most éles lordulóporlthoz
efio>ezett.
Erre haTással van a tafsadaJml·pohllklli helyzet, és
k6zre;atszanak a gazdasagi tenyezök 1$.
ElmUl! az ÖIlsaJnálal. a tétlen mannavárllsoll idej8.
vagy az .,ugyis hi.itbavaló", "semmt nem lehetOnk" sopankodasok kOfa
Az egész magyar táfSlldalom ebredm laiszIk Ezen
beh)I nekünk mozgató motomak és nem tékez(i bal·
laSZlnak k~llennunk'
Egyházunk történelme kötelezi
Most újra kezDnkbe vehetjuk sorsunk alakitásat,
amelyet az_IS megkÖllnylt, hogy hiveink egyre túrelmetlenebbul keresik az egyhazat, annak közösségi
szeUemél.
Az aUaml politika nem akadályoz, hanem támogat.
Az egyaltalán nem baj, hogy ez! nem onzellellul IeSZI,
mert a hatalomnak is sz~ksége van arra, hogy az emberi életet ujra erkólcsl alapokra helyezze, ezl pedig
~k és elsősorban az egyMzak segltségével tehe\l.
Igy laiaikozIk az egyMzl és államéfdek abban,
hogy magyarsagunk "égre (Wa magara találJOIl, és kialakulhasson az az új nemzedék, amely a tunya érdektelenségböl az er'l<OIcs és hit segitségével kiemelJ8 nemzetúnket. Visszaadja önbizalmat. reménységét. és a holnap' szamara kiépltse az Istent ke/e56,
embert szerelŐ tafSlldalmat.
a Gondviselés figyelmeztetne, hogy most
"an egy tJloIsó lehetöségunk
elv8lnk,
meg
, és orüljunk
vallak.
Hazán, tiszta szivvel

=

, hogy minél nagyobb mértékannak a tonénetemfOfmáIó kilzvégső célja az Ujabb eZ9feves

""'.
-ho

Csak a nagy célt lassuk, amelyért egyetértésben
szeretetben. hitben megalapozottan. egyIJtI kellll1dulnunk.
Legyen ez az új &v Hazánk, a Kárpát-medence és a
Világ minden unité'lriusa, mll1den magya~a szamara a
nagy egymásrataJálas és lelki egység megleremtöje.
Ezzel kfvánom, adjon az Úristen MmdnyáJuknak
boldog uj esztendőt!

Or_ MurvllS Sánmel
r6gondnok
(EIh,,"gU>l1 ru 1999. ),wlJar 1·, p".po/ti fogod..-'

Búcsú drága, szeretett lelkipásztorunktól

BAJOR JÁNOS
(1922-1998)
Mindannyian megd(>bbentlink tuvaly PUnkosd·
kor. amikor Emmus néni felhivott, hogy J ános
bácsi elesett. eombnyaktorélle lett. és feknik Súnle nóta stlintelenul aggódtunk. imádkoztunk érte.
Amikor 75. 8lliletésnapján elut.aztam Debre(('nbe, hogy kószonthessem. már fekv6 beleg
volt. és azót;lllelll tud(>U ligy meg·
er6sodni. hogy lábra álljék.
Novemberben már stin te napi
kapcsolatban voltunk U család· io
dal. Emmus nénivel és al'. ó1cet o·
daadÓan. lelkiismeretesen ápoló
Elelkáva!. November 17·én koru
reggel Mvolt Etelka, hogy J ános
bácsit hajnalban mugához szóHtotta a Mindenható,
Bajor János 1922. junius 22-én
szlilelett Kolozsvárott, katolikus
családban. Ifju korában csatlako·
zott (l kincses városban egyházunkhoz. Annyira lelkes kovet6je
lett, II Dávid Ferene·i hitelveknek, hogy 1940·ben beirutkozott a
koloZllvári unitárius teológiára,
Ezzel egyid6ben órákat hallgatott a kolozsvári Ferencz József Tudomány Egyetemen.
Magyarorsdgon. FuzesgyannMon kezdte meg
lelkhzi hivatását. 1947-től a debreceni Kossuth
Lajos Tudomány Egyetemen továbbképezle magát.
Magyarkút lelkes Mve volt, Emmuskával mint
fiatal házasok hosszabb id6t IOllOttek ott. Majd a
IObb évtizedes debreceni lelkészi szolgálat kovetkezetL

Pár évig Kocsord...,n is voll lelkén majd amikor
Végh MiMly lelkész halála után ~rd UTellen
marad~, Debrecenb61 rends~rellen elvégezle II
szolgálatokat.
A 70-i!1I, SO'lI! években kiv'ló
francia él angol nyelvtud'sával
lIZámtalan alkalommal képviseiu
egyházunkat kiMoidon. teológiai
konferenciákon ill.
Lelkes hivei szerte az olllzágból
igen Mgy ná mban kisérték el
utolsó roldi utjárn.
Bajor János Umetése 1998. november 25·én volt a debreteni U·
metóben. A ravatalozóban II
gyászbeszédet O rbókné Szen t·
~ vá ny i Il on n f6jegyt6 végezte,
lIlHidkozoll. a liturgiát vezet1.C
Kászo n i .Jó-.:scr lelkész, ti vilá·
gi vezetőség nevében dr. Mu" v ay Sá mu e l f6gondnok bucluzotl. A sinlál II jclenlév61elkéBzek
palástosan egy-egy bibliai vereel
búcsuztak ti szeretett szolgatáflltól.
.Légy hű mindhalálig és néked adom az életnek
koron~át,~

Drága lelke már átköltowtt az értékek orok \'i l:igába, emléke. szere te te. prédikációi, teológiai cikkei, mosolyg6s area. kozvetlen. kedves egyénisége
itt marad kozotttink.
Drága ol'.\·egyének, Emmul nénmek, liának. ilj.
Bajor Jánosnak, menyének. unokáinak, llrerelett
híveinek adjon a Mindenható vigasztalást.
Orbókné Slen t·l vlonyi Ilona

Búcsú
Bajor J ános unitárius lelkésztól
SzomollJ szivvel flllO\<; e ravatal előn, hogya
magam és UllItflnus Egyházunk minden l(9)3 nevében istenhozzadot mondjak a mindnyflJunk final tisz·
telt és s~eretett BaJOr János lelkészunknek.
Mintha a Teremtő IS Ugy léna volna jónak, hogy
akkor sz6111Sa magához, amikor a természet késő
őszi hervadflsflval az utols6 falevelek is lehullanak.
és a vflndormadarak is elsZ611nak, men a természet
rendje s~ennt s~abad utat kell eogedni az elmúlást
JClentő hideg télnek
Ám, amint a termés~el elmúlasa IS mindenkor ma'
g#lban hordozUl az oróldét \avasz, loIytatflsának reménységét, in a földön befejezett emben létről sem
mondhatjuk: &Okre elvégeztetett

Ez itt csak egy állomás voll, ahOl az Kl6 végtelen·
jében pillanatnak szamrt6 néhány évIIzedei - ki .Iáb·
bel ki kevesebbel - tölt el, amely utan az e\mlllfls·
nak kell követkeZnie, hogy (Jz az örökkévalóságba
vezessen al.
Az örökléInek kenős zflloga az a hir és szeletel.
amely föld, IéHInk kisérője voll. E kenő közul - amint
azt néhai lelkésztarsad Gellérd Imre meg togOlma~la
_ ..a szeretel örök, men a szeretel maga az lsten.
Szeretetben Te olyan ga~dalil vo~~J. hogy abból
nem csak kőzeli és tavoli houatartoz6idnak és bar~
taidnak, de hrve,dnek és minden embertársadnak "
bőven jUllattfll.
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kinkflsflrves. rossz emlékO 4lJ esztendó
alatt. amikor mindenki a sajá! aogodalmaival és Iélelme;velllOll el!ell/e. és a lelkész lelé a rendszernek jó
szava nem. csak fenyegetése és étka volt, Te a sajá!
terhelOdeI md sem tör6dve, monchg csak azt keres·
led, mtként lehetné! a bajbajutottak segitségére.
A

Ezel1 nem voltak haragosaid, és ezén voll az,

hogy Téged aki csak Ismert, mindenki f8JOOQásig
SZefetell.
A szerelet mellett hi/ed erejét egész életeddel bizony/lottad.
Urutárius vaJtasodal még Erdélyben megismerve ,
annak hOséges szolgálófává szegöd1é/, és bármefJfI
\/fizetett sorsod kanyargós Utjll, JÓban rosszban,
megpr6báltatasban, hitedben mindenkor sz,klaszilárdan megálltáj!
Ez a

belőled

erŐs/Tője

sugárzó ha mindenkor támasza és
lett a tévelygő, elbizonytalanodott lelkek-

nek.
MOST ennek a hitnek ereje a töldl VIlágon lelUI
emel, és Világossága az ÖfÖkJét lelé mutatja sUuTlod·
ra az trla!.
lelkészi palyád állomásai; FOzesgyarmat, Magyarkm'PoIgárdivaJ , Kocsord és végíll Debrecen voltak.
Ezek mlfláegY'kére Ugy érkeztél, hogy gazdátlanul
maradt, szétszéledésnek induló nyliJaT - kedves unitárilJS hiveidet - kellett újra a testvéri közosségbe
VIsszahozni,
Hited, szereteted és az az istenadta erő, amellyel
az elbizonytal anodott, riadt és faradI lelkeket fel tudtad emelni, mindig megtelte hatásáT.
H/veld lelkébe megnyugvást, bizakodást, egy JObb
jövő reménységét íllle!lad olyan eredménnyel, hogy
életOk tovabb; részében ez mint vílagltó faklya vezet·
te öket, és segllette leI<Ozdenl a megpróbáltatli$Ok
borús Idöszak8J1.

Kozben arról sem teledkeZl~ meg, hogy a tobbl
keresztény egyMzzal s0r5köz6sségben vagyunk, és
a \ffllllk valo tesivéri egye!értés esak erösltl ba~·
jutott nép{lnkért '11Il0l1 kúzdelrT\fllnket. Ezért kerested
és lipoltad ITIIndlg ezeket a kapesolalokat
Szolglilalaid közúI az utolsó - a debtecenl - volt a
leghosszabb. 111 teljesedeti be k()lóelésed, és éret!
be kCQóelmes munktld gyümölcse.
Nem voll körmyü lU' embert és erkólcsót próbáló
alfllSta elnyomás idószakában helytáflfll, amikor a
halalom a vallási és az egyházaI a törvényesftert lerror mInóen eszközéVel el akarta pusZIfiani. Te akkor
IS támasza , fenntartójll voltál egyházi kOzOsséged.
nek, rendOIetIen és húséges voltál a hllben és szolglilalban, és vigasza. bálorllOj8 a rad b izott sereg
minden lagJának.
Mlnlha Pál apostol Timoleuszhoz frott első levelében Neked 's mondta volna: .,Harcold meg a hitnek
szép harcál, nyerd el az órök élelet, amelyre eth,vat.
tattál. és szép vallásIétellel vallást teltél, sok bizonyság előtt" (1 Tim. 6.12)
Te a h,tnek szép harcál megharooltad és lélekben
megnyugodhattál, hogy atM a Teremtő rad bizott,
becsűlettel elvégeztedl
Most. amikor hosszas loldl szenvedés után lsten
magához ölelt, és békés álomban az orokkévalóság·
ba emel, ml hátramaradottak szomoril szlwel, de az
6 akaratában megnyugodva búcsOzunk Tt5led.
Szereteted sugara velílnk matad, h'led erejéT kOvelendó példának tekintve, emlékedet kegyelettel
!5nzzúk a végső megnyugvás és VlszontláUls pinana·
lálg.
Adja meg számodra a Gondvise!és a rnéltán meg.
érdemelt, csendes, békés pihenési.
ISlen Veledl
dr. Murvay Sám uel

""''''''''''

János Zsigmond éneke
Jó Úristen tekints hozzánk,
Magas mennyb61 nén mirdnk,
És kónyórfilj te n4!peden,

Nyomorult kerent.ényiden,
Men elfogytak a te suntid,
Meglankadott a lzeretet
Az emberek fiai közt.

Azért szólau Igy, Úristen'
Feltámadnorn u\ikség m!kem,
Hogy megrontsam szen:4!seket,
Megszabadrtsam népemet;
Mert láttam nyomorúdg'l,
Hallottam foMukodását,
Megtekintem óhajtását.

Nem hagyom az 4!n nevemel,
Eloltani sunt igémet:
De megta.rtom énházamban,

És választott templomomban,
Hogy mepuntelje lrentimet.
Gerjeaare nekik nívüket,
Bizlall-'la oz 6lelkliket.
(Slerz6je ismer/!tl/!'1)
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Jézus Miatyánkja
A keresztény istentilu:tdctek tengelyében a~ lll.
i",~dsáB áll, amelyet IlZ egéu evangéliumi úzenet
foglaintának lehet tckiuteni. Ennek II Jézustól
nult imádságuak 0.:1; ÚjszOvetségben két fonnája

t:<'

Mtil~

fi'o,zgéliumdbon:
O. Mi Atyánk. aki a mennyekben v:ag)'
l Stenteltesvk mcg a le neved
2. Jojjon el II le orazngod
3. Legyen meg a te Ilknralod (lmin! II mennyben,
ugy II roldon is
4. A mi mindennapi kenyerunket add meg nekunk

rn,
5. És boesá.sd meg II mi vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az. ellenünk vétkez6knek
6. És ne vigy minket II kisérté sbe
7_de SZlIblldf1.8 mcg II gonosz.t.61
Máté evangéliumában áltolában itt befejeződött
az ima. de egyes kés6bbi kéziratokban, 8zövegmásolatokban hozzávették a bcfejez.6 diellÓítést is:
8. Mert tiéq az ország, a hatalom és II dicsőség
mindörökké. Amen.
A katolikus és a protestáns lil\l~a nem egyöntetűen választott a két Máté uerinti szöveg közül,
mert a katoliku s egyház II diC$6ítést (doxoI6giát)
nem füzte hozzá kozvetlenul az imához, míg a protestánsok folyllmato6an houávették az ima berejezéséhez II dics6ít6 szövegréazt is. Ebből ered6en a
katolikusok és a proteatán!lOk között évsclzadokon
át vita folyt arTÓl. hogy ki mondja helyesen a milltyánkot, él ki tér el tlZ egyerlul igaz szovegtól. Korunkra ez s viu már csak ti múlté, minthogy ti bibliakuut.ás feltá rta azt a lényt, miszerint mindhá·
rom forma _ vagyis a lukácsi és a két mátéi
_ egyaránt szerepel a régi kézirotokban. és így
egyik váltoual választá sa sem mondhlltó tévesnek
vagy hamisnak.
A bibhakutatás egyetértés re JutoU abban a következtetéflében, hogy II miatyánk Bzovege a Logion·forrásban, a belzédgyűjteményben maradt fent.
és ezért nem olvasható csak e nnél ti két evangébs~ná1. Márk és János eva ngélisták ugyanis nem
épItkeztek erre a kulon forrásra . A kutatók a bes~g~jte,:"énybell szerepelt miatyánk legvalószi11ubb JéZU~1 szovegét ilIet6en is egyetértésben van_
nak . Szenntllk Jézu s mitltyánkjtl o kóvetkez6k
szerint azólhototl:
..Atya - Szentfllte86ék meg a llev(l{] - J öjjón el a
te \l,..~lmod - Add lMg nekünk ma II mindfllmapi
kenyenl1~k.et - És eng<ldd cl az adóBságunkat,
allunt nu '8 elengedtük nd6Bni nknnk tartozásu knt
- És ne Vigy minket a k'soértésoo", A Lukács nál és
II. legkorábbI MIlUi Hzovegek nél hiányzó doxológia1 . :roveg a J éustól eredeztetett p<\ldában sem &Zerepel. de nz &egyhIIxban élt már II Oidaché (a tizenkét apo.wl tan't(isa ) .gnroI4s11 l zerint. A ké&óbbl máté. Iwvegekbe ezen u nIapon vehették fel
mint Uinyl/!'lIel!ell rulytawtt gyakorlatot.
'

maradt ránk. Az egyik Máté evangéliumában
hes:r beszéd keretében (Mt 6, 9- 13), II má~i~
pedIg Lukács evangéliumában (Lk II 2-4) al. a.
lábbiak szerint:
.

Lu1uics ev<mgéliumábon:
O. Atyánk,
1. Szen teltessék meg II te neved
2. Jojjön el II te országod
3. A mi min dennapi kenyerunket
add meg nekunk naponként
4. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is
megbocsátunk minden ellenunk vétke2.6nek
5. És ne vigy minket kfsértésbe

Egybevetve ezt a bellzédgyíljteményben feltételezett eredeti jézusi szöveget a kél evangéliumbon
olva shathval , kétségtelennek kell mondanunk,
hogy Lukács evangélista őrizte meg hívebben
J ézus miatyánkját és Máté tért el t61e. Ennek ellenére II Máté evangé liumában olvasható b6vített
fomlo terjedt el az egéaz kereszténységben, a reformáció idejéig egységesen a dOl<ológiai szavak
nélkul, majd a protestnntizmusblln a dicsőítés SZóvegével kiegészítetten. A lukácsi fonno nagyobb
hitelessége mellett szól a bibliakutalÓknnk DZ az
állalános megállapítása is, miszerint két azonos
er(l{]etű párhuzamos szOveg közül a rovidebbet kell
mérvadónak tekinteni. Az. áthagyományozott sze nt
szOvegek megrovidftését ugyanis nem tartották
megengedhetőnek, de azt megértéssel fogndták, ha
nem ellentétes kiegészítéseket , bóvítéseket fűztek
hozzájuk, miként Máté is tette (I Logionban kapott
jézusi miat}·ánk megszólitásávnl é. kére&eivel.
Lukács evangéliumában - ugyamigy mint az
alapul \'ett Logion.fomisban - Jézus sZlijából a
megsrolítás csa k így hongozhatoU: Abba (Pater,
Atya). Jézus egészen kivétele.!l kózvetlenséllllel beszéli mindig Istenr61, az Atyáról, és soha nem larwtta sziikségesnek ezt a meghitt fiúi megszólítást
bármiképpen is enyhíteni. és az Atyához f(lz6<!6
kapcsolatát távoldgtartáasal jellemezni Lukác.
nem érzett indíttatást a rro. hogy az 6 pogány.hellén keresztény olvasói felé mérsékelje azt II jézu.i
meg$zólítást, amelyre Jézus lan(tványait és kovetóit ugyancsak felhatnlmnzta .
Istennek ilyen bizalma~ Abba megszólitálW a
zsidók imádkoz:\sától telje$(ln idegen volt. és a
zsid6-keresztény közó$soégek kitllrtottllk o uinll·
BÓgában ismert megaz61ftó forma mellett. A u.'d6-:
ke resztény kornyezelben keletkezett evangáh\l1m
hagyományhoz hiven Mllté evungél iata II közvetlen
személyes Atya megazólitást 1l16.9zor közÖlllégivé
tette azzal , hogy Atya helyett MI Atyánkat.1Il0n·
dott (Pater émOll. Pater noster), "'lIJd n
menynyei létezésre "tnló kiegéuité.t mzou
hozzá. Az eredeti gol"Ög swveg m0ll.)'arnl fordftva
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igy I>nngo~l>~lnn M, Atyá nk n mennyekben (et,el- many ebben" lntm alaphoz val6 rnganlkodós bnn.
leg fgy ia: Men n)'ei A(y~nk), ti V"lg~(n Intin ~wve omcly cgy~bké nt a n,edi te rrá n kntolir,zn1\1sbnn i~
g/' n men nye' Mle~é.ne k I> ntrirozottnbb {nr{nlmal é ...... ényben marndt <qUI ('I dnn~ I~s eje",.. rhe &ci
adott a .vagy· lél'g/' a)ka)malA9.h·al (qu, es "' rne· ne, eidi). Ujp'ana kkor a ko>:vet l~",1l gOTOI! nlaptllóli s), A ,ni m~lO'nr bihlulinkbnn k<,,(f~le fordílá~bnn '·egre tánmszkodó fordltáBok II l~t,ge nélkul utaloh'uhal6 a Málé a7." r;',li nüntyánk megswtflá sa. nnk a z Alya mátéi kiemelés(>ff> és .Mi Atyánk a
A Kt1roli ford'tá ....kbMI ez. n su",eg 01":lsh,,16: Mi mennyckben" megszólft,bsal fordulnnk Istenhez
,\(y""k. ki vngy" mennyekben. A knl oh ku9 ki adá- <Onr ~'athe r in hea,"en. l'nser Vater im Uitnn'ell
sokb.", <"9 <17. uj fard,tá", protest án s Bibtiribn"
Mikozben egészen ny,lvá nvlllón3k íté lhetjük n>:
pedig ez. ,m, Mi At Y" nk . nki n mennyekben vngy. évszázad()k()n ál hagyományosan meg6rtotl megMmdkét fogahnn%-'Ís TD é ....·ényes_ holO' voltnképl){'n lzóhtásokal " mi mintyáin kbm, . azl nem té"eutne", koz.,·etlenul az. eredeti gorog szoveget vették
hetjuk ~zem elól. I>()gy Jl'zust61 feltétlenul távol
alapul. h"ne m a V"lgata Int in fordllást, é. igy állt ilyen vngy hlírmi hasonló utal ás az Atya felé.
mindkettőbe n helyet kapott n iéI 'ge. a ."ngy·
amelyben bi7.()ny.aágOI akarna adni a~ 6 (menn}"ei)
Nyilvánv,,1ó ngyan. hogy a két sloveg ~nrtnhna létezésébe vetett hitéről A mátéi kozosségben !\em
mindenképpen csak ngyanaz le hel. ",égJ9 kml,,- 3zért Ílizt ek kiegész.ité$l II megazólitáshoz hogy ,,~
kulhatott olyan gyakorInt is a liturgiákban. hogy n ls ten 1 ~ ltlben való kételkedésnek m ~g ~ lehet6séI>anpulya mennye kbe n. mennybél; Imtározószók gl'I is elhánts3k. hiszen az imádkozókat éppen az
helyett n "agy IéIigére esik.
lsten létez~sébe vetelt feltétlen bizalom tohi el. A
A K.iroli fordítást\ ,,, ialyánk lUegarolit:isá t II mi
ma imádkozó kereszténye sem f()rouhl:l Isten hez,
istenliuteleteinken áltllláb:1I1 Igy haUl>atjuk ~Ii ha nem volna számá ra egésun nyilvánvaló az 6
Aly~nk. ki VAGY .1 mennyeklx!n. vngy's a vagy-nt
val6ságOll létezése. Igaz U8)·31\. hogy kOnJl1k sunyomaték()1 hdyez nek. Minthogy ez a g)'lkorl nt a z kularizáCloja ~8)'re terjes zti II ké telkedést lsten léutóbbi é,'{izedck során egyházu1tkblltl ó.ltlll~tl()!t.s1í
telését illetlien, de ez l1em ~on~tk()z.ha ti k ~z imád,·áh. t31:in nem felesleges. ha :ligondoljlIk és mér- k()zóra. nmit már mag" az. imádkozál ténye il
legeljuk vajM a legkovetk<lzcte$('bb megoldást v:\ - tukroz A mi irnádkozásunkban egyébké l1l a menynyei jelző IIeI111niké]lpen sem ntnl val:mliféle kill tl"
Inszt()\tuk és gya koroljuk? El! II megs7.6lít:is a Kiroli f()rdítlisra ép uJ . és telje~n igazodik .1 Vulga ta
té rbeli I~tczésrc. hal1em lsten létez.é$ének transzlatin uónmdjéhez. IIhol azon!).,n II lét-ige ebben 3. ce ndens jellegére. amellyel együtt éppen nem a
fonnában nem knpatt
térbeli el kulouulés. inA~ ('nrlK'ré /,,' ,íljú,,"h ('/é"
nyamaték()t. Ugyanez a
kább a világban és az
"fIY ''''gy aöltl/6 eNIiJbf' jtl l olt ,m,.
emberben való immaszórend 3. magyar BZo... irJel .... ;lfll~ ,,1,,1 n em I,,/ém
nens lCtezés l vallju k.
"egben ugyan nem tesú
I
..
r"r,.",
C
..
"lo
I
.
h:mgsuly()ssá a .vagy"
A tniat.yánk kéréseiA TÉPELŐDŐ DAA"rE
igét. él így nyom3ték
nek a lukácsi olről hétre
nélkul is ejthel6. Csakemelésé"el kapcsolatban
hogy a mondat elejére
:l legtekintélyesebb btohelyez"e - aká r a fordító
likus Biblia iL... Bible de
e redeh u andéka ellenéJérosalem) is arra D
re is _ mégi s mintegy klm:itéi szám-rnisztik ~ra
nálj!! . wt kivánj!! "
vezeti "issza a bó'vítést .
•,"!!gy" hangsulyolas:it. A
Ilmelyrc a mátéi e"ango!magyar fordítá sok b!!n állillmban egeu so r bitalán()1 másik megszólíz()nys.~got
ta1álhatunk.
tási f()rma azul. h()gy n
Jéz usi szá rma~isi táblázatában ilye n ft kétvagy létigél a mond!!t vésze r hét nemzedékek hágére leszi. véglil is kizár.
ja annak ny()m!!tékOl ltáromswros
felBoTOlá sII.
ilyen jelzés a kiv:i13sztott
sál. és így feltétlenul ko]léld,izatok hetcs kerete.
z.elebb visz a mátéi léilyennel tal~lk()zunk 1\
nyegi értelmezéshez.. bármegbocsájtások számáha meg is marad II lMin
nak
hétszerl>ctvenhét.alnpnovegre vol6 építkesze n k()nilirá8~ban stb.
zésn él. /\Z()k az új f()rdfMáté nem "gy bővítette
tások se m fordultak <ll
hélre a kéré$(l.k s%-imát.
eu61 a latin gy()keTÜ uOh()gy teljesen líj tartalnní
vegezéstöl. amelyek kifekérése ket állftott volna
jezetten hangsúlyouá k.
be az im ába, hanem úgy
hogy k()zvetl enül az ereJ~rt el, h()gy 1\ [ukárs;
deti górog eva ngéliumo_
ötbó1 két kérést ketté
kal és nem azok valmni_
oonlott, A második k(>rés
lyen f()rdit.'Íl ait ulte tték
hl"lyo... ~ft~., ev. SZASO BtU.
iJojj()1l el a te o~:clgod)
át mai magyar nyelvre . 0.".< . t.. I~.;
Oh ino Com ... <cl;,- ("'~ft; Sz;njJI~kl ón' ''' ... "',..
()lya
n b6vltése új kérésBiwnyám döntő szerepe t
Jtut i~t"<,, f, m<l .... t.; dl"I,;' .
ké nt . h()gy J-egyen
játszott a katolikus és
A ... ""'b< ",~nk.l l, ... 0. j61 I, ... <.;úk. hi..... ' ..·.tyl
meg a te akaratod.__ " "()I_
protenáns kowa hagyo$iom,i,,"" i... II ",ii,·.i,·.1, ... ,~~ ... rn.....t.bI.
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t.<Ikép~n nem jelent más. uj lartahnM. hisre.,
Islen uralma (országa ) n)'il"'n"al6.~1\ magában
fogl:olja azt is. hogy ott u 6 akarata ~ije~ul. Az ir
,ódik lukácsi káres (a blln kfsértését.ől val6 véde-

lem) egyben II gonosztól való megmenekul<!n, megmentis l is jelenti. azaz II hetedik máté; kérést aZ
utolsó lukácsi kérés ill magában foglalta. Jóllehet II
két új IIHitéi kérést a z öt lu kácsi kéres is magában
rejthette. mégis II Máténál önálló kéré~ vált .Legyen meg a le akaratod ... ~) II kere&2.lény hivők korében az egyik leginkább megértett és átérzen
ima.tétellé "ált. amely sok segítséget jelenthetett

aZ éleI uámtalan gondjának. esaJXIsának elviselésében. A más ik új fogaJmazásli kérésröl ugyanez
nem lUondbat6 el II mi id6nkre v<mlltkozlotvll, ahol
a személyes természetfeletti lényként elgondolt go1l0Sl. létezlisét egyre kevesebben vallják realitásnak , kovetkezésképpen a kbértéBlól való megs.zabadftás kérése teljes ki>r(llartalrnnl fedhet.
A Máté szerinti miatyánk második váhozatábll

fehoett dics6it6 befejezés a zsinagógai liturgiában
gyökerezik , és megfogalmazása Dávid hálaimájám
épül, amely a Krónikák els6 ki>nyvében olvasható:
Aidon va.gy le Umm ö röktől fogva mindi>rOkké .
Tiéd Umm a nagyság, a haUllom és a fenség ... Tiéd
Umm az orsdg (l Krón 29 , ll ). A Máté-evangélium egyes kézirataiba felvett dies6ítést 1\ körosségek mondották fennhangon II szolgálatot végz8
egyénileg mondott imájának hetedik kérese után .
A lutheri fordítások korunkbeli kiadásai ezt a doxol6giát zárójelben fűzik hozzá a mintyánk szövegéhez (Mert tiéd az orsZlig, a hatalom és a dicsőség
- Ámen ). míg a katolikus kiadások általában befejezik a miatyánkot a Máté szerinti hetedik kére/lsel , vagy jegyzetként tesznek említést róla . Hason16 megoldás olvas ható az új Katekizmusban is. A
liturgiában a pap imáját kovet6en kbzi>s.ségi akklamáci6ban hallhflljuk ti katolikus istenti/lueleteken
a doxol6gia uavait.

A kereutény ökumené elju tott oda. hogy egy_

részt - el fogadva azt ft tényt. miszerint D. mi_
atyánknak három váltolata is létezheti k al Újsu>vetség sZ<!vegébtln - nem vitatják az el tér6lilurgi.
kai gya korlatok jogosultdgát, I6t keresi k a kóze_
lftés m~goldá~it. má sréut egy~gesen a Máté
evangélium mmtyán~át imádkozú.k. Jóllehet
eg;.·be hanFóa k a vélemé llyek abban. hogy J ézus
m latyállkJa a Lukács.evangéliumban olvashat6ho~
állt közelebb, a keresztények már az öskowS$!
gekben. a Mát! ezerinti válto7.3tot választ<ották, és
azóta 18 közo$ hagyományban lnindmáig kit.aT_
tottak mellettc. Ne m lehetne semmiképpen .!lern
.eretnekne.k". (IéIni a~t a hívöt vagy kolOSse.
gel, amel)'lk lIlkább a Jézushoz közelebb állóluká.
esi formát vallaná és gyakorolná, de ez semmivel
sem uolgálná a. keresztény egyetértést. ~ szilkségtelenul bontaná meg a fö imájába n egysége.
kereszténységet.
Dr. S~tllnkóay Zoltán
FOf"1"dr múwk.
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Bencze Márton püspökünk 80 éves
•

Egyházunk ~ Bencze Mlorton pílspOk Ur
1.999 lebruár 22 .... tótll be t!eténe\( 80. esztendejét. Az
Urisien ékesse meg sok~ig. jó egés~ségben. tÓretien h~
ben. aikölelezen ségben. szeretetben vezethesse egyhá,
zookat\
Nyolcvan esllendövel .zelö!l !ana meg a napYoIágol.
Homor6dkemenylal\l~n. egy hiv(! UM/UluS nék.1y csa·
Ladban. Kisgyermek kor'lól fogva édes anyanyelvé.
vel eo;Jyiitt tanu~ meg ~kozno. Szüleivel egyún minden
vasa....ap resll Veli ai( ISlenbszteletalr8ll. valasótákon.
Mindig lelkés.zOn<ln /111011. ha 61 szólltonAk. akill Biblia is.
me,etrÓI. akár versmondu'Ó1 von szó. Tanulmányait a
széke!y\<eteszturl Orbal"l Ba\/lu UoitIIoous FögMnnázium·
ban lO/YIatta ott is végig k~unö 1anu16 volt. Már g,mna·
zisla korában vég~ett istenlos.ztelatl szolgaIalot, 'anclne.
resen ptéd,kbh Komolyan ... ane ~iild<l1ésél. mIndig !elké·
SlO~en /lllolt ISlel"l szenl ulne és hftto~tvérel elé.
1939·Den ke~dt. meg leo16goai lanutma.nyail a kolozs·
"811 unolt6tius leoIógián. K"''''kI eredrnér".......1 ~eII. Igy

1943-ban Jólan Miklós. akkofi poJspöI<. a budape$tl

MisszióhloZhoz rendelte segédleIkés2nelc. Azóta él a Hd·
gyes Endre ulCiiban. HoS$zU 9viized<ll!en keresztül a
Duna·Tis~a·kózl unUnus UÓfVilnyt is goIldolla. va"r'
naponként a Pest kórüli taNakban. vilrosokban végzan
OslentÍSllele1et, liotogatla a hlve';l. majd a Högyes Endre
utca. templom IeIké$.Ze len.
Az lkisten négy átdozatké$~, hivő. agyMz.Hrt oóa·
adó gyermekkel áldolIa meg. akik édesapjuk tislIessé·
ges. becsí.ile1es példéjábó\ marilVe. kivMák mindannyi·
unk megbecsüléHI.
FÓtos.ztelendó 6er"K:ze Márton l/ibb I:lban tölt6!t. be a
IÓjegy:zól lisztet. majd 1994 novembetében a ZSInati Fc}.
lanács poJspóknek vélaslIona, I"IIIt esztendőre.
Felesitge. lótosztaland6 Klára ass~ooy. 18 ""ig volt a
Högyes ulcai templom kion!ofa.
Boldog s.zü\etésnapot klvénunk. és k'rj~k a MIIlCI8Il:

hatól. hogy ;)ldja meg és segl1se tópés.rtorunk toy~bbj
életé!, hogy szive még hosszU éveken rit doboghalSOfl
IgyMz"'é<I 611 h<QáJjérl!
OrbQkné

S~ent.lványi

ilonA

UN ITAR IUS tU'T II

AZ ISTEN LÉLEK
Teológiai konferencia Budapesten
1998. november 20-21.
Hencu Márton ptmpok áhfu.lAval kezdadou az
~dhMrmat Gondolata.t II Bibliából veu tex~
b~ ,*,pono.ftolt.a. "",,Id Mikó btdo fÖCOnd·
nokhelyetua megnYItó au"'" IUlYetkute"'EJs6Iu!nl dr. Somogyi László e!O'e~m; tanár"
$fJY lll' lsten
bibliai áu.ekinté.~ ~fmíl e16adáu
hangzott el.
MásodIkként Orb6kné Szent-Ivlin yi Ilona fl$Je/O'z4 J aten teremtő" munklija~ dm .. n tartott el6a!Ütlt. amely után tobb houánólás hangzott el.
Élot'nk vita alakult ki. amelynek IOmn dr. Re zi
Elek . II Rom_mai L:nitánWl Egyhát fÖJegywje
amak II nézetének adott hangot. hogy lényq:eanek
tartja a foplmak tisztázás.át, valammt hol[)' meg
kelJ LIlIáIni u egyensúlyt a filozófia. II teológia és II
m.ut.ka bUJtt
A délel6tt. harmadik előadást Kásw n i J ózsef
tartotta Clme J sten és ember kapc:llOlata •
Az. ebédnunet utáni el56 előadást dr. Szlank óczy Zo ltán ny. egyetemi tanár tartotta .Az Ulte-

ni lélek jelenléte II mai világunkban~ eimmel.
A kovetkez6 el6adás dr. Subó Árpád puapok:
.A szentlélek fogalma a Bibliában" volt.
A november 21·i délelőtti két el6adás kozul dr.

Rezi Elek kolozsvári föjegyz6 .tu unitánua ke-~szténylég felfogása a .suntlélekró1" dm(lt kolcloIlOI megegyezksel előbbre hozták.
Az ea;~t F"aludy György veneib61 ONzeállftot~

m(lso. 1.e~1.e még gauhgabbá, melyen I kott6 sze.mélyesen is megjelent. A müveket (l Vadady Atti·
la kántor vezette színjátszó CIOpon tagjai adták
e16.

November 21~n. uombtll.on I ~16i.t ~tIen
el&.dlidt !'ololnár Lr:bel koJouvliri IeiUn. J.vfl.
táI'OfI lartotla .A azentléleknn 'úiló tanftú un,tá.
ri,.. hitlantorténet, littelunféee" címmel. SWlt I
szentlélekkel foglllkoúi IanJtás kifejl(ldh !nlt. ku.
10nOOl tekintettel s 325. évben tartott nicea, ui.nat
Iillúfoglalálllir61,
Ez~ kovet6en dr. Szabó Árpád kolozsvári puapok oSllzefoglalóJa kovetkezet~, Megállapította.
hogy az 1993, évben megke~eu k<lnferenciasorozat 6, elóad;islOrozata igen jól sikemIt. Sok mun·
kát végreu a a,ker érdekében I konfl!rencia szer.
vez&iwuaága, Orbókné Srent· h ·án yi Ilona f6JCgyw és ifj. Bene7.e Má rton egyházi. titkár,
A mostani konferencia egyik legnagyobb sikerének azt tartotta , hogy likerult ""uefoglalni a sd·
zadvég unitárius értékel~t. de nyomban hozzá·
ffizte, hogy e munka nina befeje:tVe. az állás pon·
tok ti.s:uáddt tovább kell folytatni. foglallwwtt
aual a javaalattal is. hogy
részben az erdélyi unitáriuaok részvételének fokozása, részben a
magyarországi unitáriuaok nagyobb létszámli er·
délyi megjelenése érdekében _ az egyik eutend6ben a magyarországi, a másik esztendőben at er.
délyi helyszin vála,,~tása Játszik indolwltnak k
éstiterunek.
Az 1998. évi teológiai konferencia zársuvát dr.
i'oIurvay Sámuel. a Magyarországi Unitáriu.s
Egyház főgondnoka mondotta eL Mondand6jának
lényege a magyaroBÚ8I és az erdélyi unitáriU50k
teológiai egyuttm(Ikod~nek eredménye most
kew nátha nokkenm, eú" iIle'se koszonet
az elöadókat és a konferencia .:ul'\·ez6it.
Giltfy Gábor

A kolozsvári unitárius koUégium könyvtár'"dllak
katalógusa
1997-oen S~ egeden jelent meg The manuscnpts
ol /he Uniuman College ot ClujIKoIozS'IIár /fl the /ib.
rary of lhe Academy III CIuJ·Napoc;l eImmel az a két·
ko/etes mO, amely egyhaZI Irodalomtórténetunk
égető htanyat pótoJj3. A kötet több éves lilológ181
munka eredménye, Lako Elemér á mtotta OSSze a
katalógust. a z angol változat pedlQ 8 Keserü Btillnt
prolesszor vezette IUd6scsapat munkAjét dICSén.
V~le kezúnkben tarthatjuk a nemzetkÖZI lilológlal
jelzésrendszerre\. kr~i kal apparátussal letdolgololl
katalbgllS!: láthatjuk, ml VOI\ a z a (kéZiratos és nyom·
latott ) nattőmeg. melybö! az umtárius Irodalom és lU,
doményos élet legjelesebb alakj31 merfltlettek. A leg·
nagyobb k<inyvgyü~Ök (Aranyosrakosi Székely San·
dor, Benczédi Gergely és Simén Domokos) valarrunt
nyomóák (Kolozsvár, Dés, Torockó és Torda) névso-
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la SZIntén tanulságos. hiszen sze\lerrv-vezéregyémségekel, kulturális esom6pon!okat JeloJ. A ITIInlegy
2472 elmszót tartalmazó katalógus 480 Oldal tet)ll·
oldal. meI)tlez Balus Mihály, a
Irodalmi Tanszékéoek urntimus
;;,~ irt előszót. Bár
két kötet
otvasható. haszonnal
könnyen)
a tiJoIóglal.
Ismen. S nern-

,

mwelOdestor·

a
l
érett.
Iében és
nelme és a magyar mQve\6désben
s~erepe
iránt é.-deldód/j hJvOnknek ŐSZinte örömmel aJánlom
figyelmébe a kötetet.
lénés~ek

Tóth Zoltá n

I

~CtJ(úgiRi ntíi~c(lJ
.:11 lélck Gtm jG tubomálll) "ilkül "
ROI."Ownkbon t u6mt61lctzd~'f! ul6rt1l-icMrt uert/nénk bemutatni o Irtreutlny hitreflal6 olyan, Ir~
ismert dokumentumoi/, amelyek fi mulo0ik (}. szobalklvIi, ,unitárius gandolkodálJ kopc~ódá.8i pontjait
a teol6gia I'jfészlllclt vonu/aidhoz. MOSUrIlL ~tómullkball CI DHluhh,!, a kbuetkez6/X!TI pedIg a DlOgnétou_
h o z iri lel--él ®'e$ nu/eltit kcizö{jü.I!. A D,d okhé, md, nlven a TIzenkét opoll/ol tanítósa. Ez a rOuid iral
jol tUkrozi a ll. század "fsli {tlinek tgyik fr/en/53 teológiai ;rónyzolal. Ez ClZ irányzat Alltiochia lIórosdhoz
ls az ott é/6 gyulekul!telthcz kb/ödlk, ls 8:oro8 Iropcsolatat nlUtat a pa/esz/iruli 6sgyulekezetek hagyoflUj.
n~iuQI SIfiusa, g<>ndolkcdásbeli hongslilyai távol dll/wic Q kereszténység helltnizd/tJdó ágátó/, és gyoke~i I'igsIi IIOron Jézushoz magához nyullWk viuM,

Didakhé
azaz:
A tizenkét apostol tanítása
(Az Úr tanftása a tizenkét apostol által a nemzeteknek)

-

-

I. A Két út 1':10,
egy az életé, egy ha·
lálé, II két úl ko:wtt
pedig nagy kulonbség van. 2. Az. élet
útja ez: el6s:Z:Or. ue·
resd Istenedet, aki
teremtett
téged,
másodszor. szeresd
felebanitodat, mint
omnagadat. Te se
tedd azt másnak,
amit nem akarsz.
hogy neked tegye·
nek (vo. Mt. 12.37.
39; Mt 12,30-31,
Sir. 7,30; MThrv
6,5; Lel'. 19,18; ~h.
7.12; Lk. 6, 31). 3.
Eme szavak tanítá·
sa pedig a követke·
1.6: áldjátok a:wkat, akik átkoznak titeket, imádkozzatok ellenségeitekért, tartsatok böjtöt n7.okén,
akik lildóznek titeket. Milyen érdem az, ha azokat
szeretitek, akik titeket S7.eretnek? Nemde ezl le·
.. úk a pogányok is? Ti viszont szeressetek a:wkat,
akik gylólnek ben neteket és ellenségeitek ne legyenek (vo., /I1t. 5,44.47; Lk. 6,32·33). 4. A lest és hús
klvánságait.ól tartózkodj (vo.: 1. Pél. 2.11, Tit.
2,12). Ha valaki megUti,iobb arcodat. tartad oda a
másikat is. és tókéletes leszel (vó.: :'It.. 5,391. Ha
valaki ;) Tnl kényszerítene. hogy menj vele ezer lé.
pést, tégy meg vele kéteuet (vo. :'115.40-41). Ha
valaki elkéri fels6 ruhádat. ad oda neki alllÓ ruMdat is (vó.: Lk. 6,30). Ha valaki elves1-;, ami a tied.
ne kérd viuu, úgysem tudod (VÖ. Lk. 6,30). 5.
Mmdenltinek adj, 3ki kér tőled, é. ne kérd vissza'
Az Alya ugy3n;1 mindenkinek 3dni kiván ajándé_
kaibó] Boldog az, aki a 1'.~ l'3ncs "zerinl :ld, mert

-

ártniian. Jaj annak,
aki kap! Ha valaki
úgy
vesz,
hogy
szuksége van rá, az
árt3t1an; aki azonban ugy vesz, hogy
nem szorul rá, az
számadással tartozik, mert kapott, és
valnmiért
kapta,
amit kapott; fogságba kerul, kivizsgálják, mit cselekede tt ,
és ki nem szabadul
onnét, míg !lZ utolsó
fillért vissza nem fizette. 6. Er r61 már
mondatoUc izzadjon
meg az adomány
ke~edben. míg meg·
tudod. kinek a dod

('·0.: Mt, 5,26).

Il l. Az. utasítás második parancsa így szól: 2.
Ne alj. ne törj há1-lIsságot (vö.: /1ft. 19,]8), gyemlekel meg ne ronts, ne paráználkodj, ne lopj. varázslással ne foglalkozz, ne ke\'erj mérget, ne hajtsd el
a magzatot, a megsztiletelt gyermeket ne öld meg,
ne kívánd azt, ami releb:lTátodé ('·0.: Kiv 20.17)1
3. Ne eskudj, hamis tamlságot ne légy, ne rágalo
mazz. ne emlékezzél a rosszra (MI 5,33.
] 9,18)! 4. Sem go odol kodásod, sem nyelved ue legyen kett6s; a kett& nyelv ug)'anis a halál csapdá ·
ja. 5. Szavad ne legyen hazug, se urea, hanem tet·
tekkel teljes! 6. Ne légy kapzsi, rabló. képm utat6,
se g6gol, se gonoszl Ne forrnlj gonolz te n ·et feleba·
rátod ellen' 7. Ne C-.i1olj senkil. de ec·e.... kel feddJél meg. másokért konyorogj, ismél rn:isoknt pedig
t " l:ljdon lel ked n~1 Jobban ueress.
UNITARIUS e LET 13

la" dóbanl !l Le ne vedd II kned find ról vngy hl·
nyodról, hanem itj,i!lágllklól kezdVilIl~ Úr f~lelmé·
re tto nlt"d oSkel. 10. Ne pornnclIOlJ hn ... godbnn szol·
gódnak, vllgy szolglll6dnbk. hiu 6k ia lIgyonl,bbon
az .Istenben rernélnek. nehogy ne f~ljék 111, I,,\.('nl.
ak, m;ndegyikt.ek f<.llolt van; (f nem 117.l'.rt Joli, hogy
látsr.at 8U!nnt hivjon. hallelll awktot, akiket a
Lélek eloSk~dtel1. II Ti awlKtlk. ti8ztelclben él
félelemben engedelmeskedjetek ur(I,toknllk, mmt
Islen
képmá!IBIIlokl
12. GyCflolj n,;ndcnféle
ufnlclht l!a 'nIn,lent,
am. nem kedves lsten
V N I V ,
v
[
e1611 13. lu Úr paronse nmgdl, ILyenek!" se
D f. 1 PATIlIS' , FII. II. ET ,
canlt ' el ne hagyd,
látni , se haltAm nC ki.
SPIIU TVS S AN C T I eOO N, 'r "
tartsd meg , amit kalIV(UJJ
Wlványnnádlis
tál {~o. MThrv. 4 ,2; 12
O N L I LII ... ' ilVO .
ered mindezekből 5.
és 321. sc ne tégy
Ne Jegy hll1.ug. gyerho~cl , !IC el ne ~~gy
mekem, ~ hal'ugság
bel6le ' 14 lu egyházj eo It....
vége a loptiJ!l. pénuelbm. valld Illeg botláso, "",
vár ae légy, ne haj ldat éa rouz lelkiismehászd fl hili di~gel.
...
"
rettel ne járolj Imád Loplis fl végc mind·
~!igho7.' Ez n7. élet
ezeknek 6. Ne légy zdu\.ia
gotódó
gyermekem.
V I. E~ lIlldig n
meri. 111. károlllhl.shoz
h(lldllllJn mindenekeveret, ne légy önké16tl roSll1. é. átokkal
nyes, se silány gondol.
t('li; gyilkOllR:lg, háza skoonsú; ezekb61 jón fl
ság1.<.l réa, kfv(Í.nkozáa,
kón:nnkodds , 7. Légy
pnráznllaág. bálványinkább nelfd, mert a
imádás, ""fgin, méregszelidek fogják örókólkeverés, rnbhla, humta
ni a roldct (vo., Ml
tamiság, képmlltatfis,
5.5; Zsolt. 36.11). 8.
álnokság. kétszl"Oa.ég,
•
Legyél Ilagylelk é! ir~;"-,, gög, gonosL'!ág, e1'6galmas, mentes 1) go81-3k, bírvágy, parázna
nosuágt61. CSf'ndea é6
beszéd, irigység, fenn·
jó. tisztelvén nlindig
héjáds.
ontelt.llég,
az igéket, melyeket
hencegés, va kmeroS>l!g:
hllJJottál g. Fel ne mil2. n jóknt 1Ildozik. az
gasztald lIlIlgadat, ne
ignuágot gyülolik, a
adj alkalmat lelkednek
hazugságot "zeretik,
a hiúságm' Ne a g6g<1nem ismenk a:t igusekhez ragaszkodjon
ságflMig
jutoimát,
lelked. hnnem nz iga,
zakkai és aláu.tosnkkal társalogjon 10. Ugy ve- nem a jóhoz ragMlzkodnak, scm IlZ igazaágOII ítégyél mmdent, am veled tortémk, ",in~ valnmi jót. lethez. nem a jó, hanem II roasUl rniau virmn·
tanak meSllze van tőlük ri szelidség é" kitnrtál. a
mert lsten nélkul semmi sem tor!.énik.
IV I Éjiel és nappal emlékeu meg arról, gyer- hiába~alóságot kedvelik , saját fizctséguk .. t hn;'
mekem. aki neked isten igéjét hirdeti. ugy tiszteld uolják. a szegényen ..em konyonllnek. nem uomorkodnllk n megszomoritoUakkal ~remt6juket
61. mint magát az Urnt' Ahonnan ugynnis nz urnlom szól. ott vnn az Úr. 2. Napontn keresd II szen- nem ismerik, mcg<llik a gyennekeket, megrontják
tek ufnelátását. hogy fdudulj beszédjuktlll. 3. Sza- lsten teremtményét. elu tnsl\.iák a szegényt ... gnkadást ne okozz, békfl.sd ki II nembenállóknt! ftélj dagok szószólói, n sze~nyek törvénytelen blni,.
mindenféle bfin~ elkovetuek: men tese k legyetek. ó
iga~5ágosan (vo.: MThrv 1.16; Péld 31.9;Jn 7,2 4),
ne légy lZemélyválogntó, fedd meg az elbukottnt' gyemlekeim, mindezekt61 '
4. Ne kételkedj, meglesz vngy nem' 5 Ne legyen
VI I. Vigyázz. Ie ne térftsen !lCnki !.éged l. lanlk.. ~ed kinyíojwn úkku r, Ilmikor kapsz, oaue$rond· tá" uljár6l, nki Iste u nélk,il tnnlt utg~dl {viI. Mt.
va vinont, amikor rajtad a IIOr, hogy ndj. 6. Ih va- 24 ,4).2. lia tényleg válla!ni tudod nz Ur cgén ,gá·
lamit ke7.ed muukáj.1vnl S1.c rcztéJ. nzt add oda ját. tok~lctc 5 leszel, hn nCIll tudod, wgy meg anybneid váltásául. 7, Ne vonnkodj l.dak01.nl. ne iB zu- nyit. :Imennyire k~pe" ~agy. 3. ~ étell'kre von~t
golódj, nrnikur ndakorol, h i61.c n tudod. ki nz, aki II koz6an annyit tart a meg, IlInenny,t Illeg wdaz tllrbér jó viszonZÓJIl' 8. A rnarorulót CI nil nta sllsd, tani, nagyun t:lrt6zkodj azonbp,~ p bálvány~!dozatl
rmndenedcl oud meg testvéreddel él !ICmmil !IC lokom6.któl, mert azok " hnlutl •• «,nek 1'16m hódo·
mund, lajátodnok; hn o hoLhatatlnnban k07.ó8kodtok. mennyivel 1I1k:1bb kbwakOdnotok keLl II rom- latot jelentik.
III l Minden rosut61 ÓVI.kolijál
't.GI!IofIlftl gyennek" ... , és minde1l houá hn8\.lnlő
m lilJtl~
tól' 2. Ne I~gy hnrogos. mert II hllrng
iY,lkoBdgho1. vezcl. f,'lt~k~ny lI<l légy.
ae " ,uálykodó. ae el'Ósl,llkoskodó; m;ndc~kb6'
8Y,lkoaaág Bttln''''1.,k l 3. Ne légy klvtlnkow finm."
ki\'ánkorJis ugy"";.II pnnbnnadg ho:t vezet. mocskos
besúd se légy, ucmcldcl ne forgasd. mcrt erekb61
szármnz.k a háulII...,\gtorés' ~ Ne uo IlIndárjó&lés l
aem gyennckclll. mcrt
:lZ ill báJványinuldáshOJ: "cUI. lll' ránl,''''.ast, se c:sill:lgjóshht.
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL.. .
Linczegh János (1606-1679)
.~ L'nitarius Egyttaz multban élt nagyjainak sorából

az iden tlsóktnt uzaI II llnczegh Janos ;\'VI. sz;\ZlIdbeli koloZS\'ari kir.tlybuv.'3.I foglalkozunk. aki 320 é\~!
ezelón fejtlte be esentenyekbnl bö'.'elkedo életet.
I..inczegh JallO!l tgyhazban és II kOr.llbeli KoIoZS\"áT
életeben bt!;oltOIl szelepe lllig~ ismerL Ez t<>bb
okra \'ezethttó \issz;a. igy többek közen arra. hogy az
unitirius \-aDast mint magyar ..-allast tartjuk s.zamon.
mert magyar fljldön keletkezett es jeles ktpvisekii
nlI8Y többségilkbcn II mag}'ars3g soraiból ktrilltek ki
..\tonban az sem I1agyhato figyelmen kl\"ÜI. hogy II ;"-VI.
sz.. \~n es a;(\1I. sz.. elso felébnl az L'nitarlus Egyhaz szoros kapcsolatban aUt azokkal az erd~1yi sza.
szokk.a!. akik nemzetisegi alapon \-altak unitariussa. s
kiilön szau-unitánus egyMzko.tsegeket hr.1:ak c!'klre_
Az Erdtll'ben ~Iö szásxokkal 8 legutóbbi időben az
Akadémiai KönY"kiadó gondozásaban 198í-ben megjelent ..Erdc!'ly tortenete" (foszerkeszto Köpt("zi Btla) c,
munka foglalkozott Elmondta, hogy Erdelyben a sza·
:szok teiepesként elo$ZÖr I Hl es 1161 kozön jelemek
meg. es ll. Géa engedtlyto.'el az OJt folyó IIK'llen telepedtek le. Egyházi szempontból a nagyszebeni prtpostsaghoz tartoztak. 1224·ben sabaclalomle'/l~let kaptak, s otthonukat .6Jtland,-nak nevent!k. A kapott foJ·
dekert eJlenszo1galtatlisul katonai uolgalatot teljesitet·
tek. VezetOjUket ,.gereb"-nek neveltek. aki szemel~'('.
ben a kÖligug-atasi hatosagot es a katonai parancsooksagot i~ kc!'p\iselte. A X\1 sz;ilzadban az erdtlyi
szászok a \'Olt kirnlri \'arak helyen keletkezett városokban. Dtsen, Tordán. Kolozsvart k Gyulafeht!rváron
kepeztek nagyobb egységet FoglaJkozásukat nézve
iparosok \'(l!tak, akik érdekeik megvtdesere cchekbe
tomorültek. A XV században kialakult a száu arisztok·
racia. amel>" helyeI kapou a kOzigazgal3sban, ahol
tisltstgUket a paritas. az egyenloség el\'e alapján toJtöt·

"" "'.

. szászok a reformaci<iva! az '''',"", .~k·
il

•

lincttgh Jan~ kiraJyblró azonban
nem a régI telepesek leszármazottja voh. Naploj;!.bólru.
dou, hog)' hasonló ne,1.I nagyapja az ausztriai UJU virosból jön Kolozsvárra. lu magyar nővel. Bakos Kati\'3.1 kötött hazassAgol A halassagukbol SZl.ikten szintén Janos 11C"\"Ü liuk is magyar 1lÓ\~1. KDncr Katáv.al kótön hazaSságOL E frigyból :l.ZÚletett a kiralybll"Ói tisztseget betöltÖtt Uncttgh János 1606. május 3!ki.n.
A SZlIU .unitárius

Gyl'm-.ek- k i1j~ko~ról nem so~at tudunk_ He-repei
János .A ház:wngardl temeto regl slrkÖ'o"l'i" (1988) c.
könY'"I'ben lincttgh Janost. latin tudasaból kö,~tkez .
tet\~. iskol1zott enlbemd;: mondotta, aki Ie\-en kolozs.
vari lakos. az illeni unitlirius iskola nÓ\'en~ke lehetett
Gál Kelemen .A kolozsvári unitarius kollégium Wrttnete' (1935) c. munkája szerint linczegh Wlulókei
alatt az iskola elCn az Olaszoruágban tanult Sanádi Pal
áUt. tanára pedig az orvosi gyakorlatot is folytatott G~
mer Andras lehetetL
Linczegh Jallost SlUcsmes~t folytatou apja
szinten iparosnak szanta. Ezen 162I-ben elszegödtene
SZÜcstanuJonak. ahol negy~' alau sajatl10tta d a mesterség alapjait. A kor uokásanak megfelelÓf'n inaséo.'ei
eltellé1.'e1 vándorutra indult es k~t ~ Becsben mt!!yt.
tette a Kolozsvárt szerzett mesterségbeli alaJ'lisme~
teil
Becsbol huaterve önálló mesterként dolgozott
1630. dect'mber l-en lWasságot kötött Tolnai János,
kolozs''ari szucsmester 1ean~'ával, BorbáIá\'a1. Házass:l·
gukból k~t leányuk született. akik az 1645/46 evi pestisján'anynak estek áldozatul. Mivellinczegh felesége
mar elózőleg elhalálozou. a kiváló szücsmester I&lG.
december l-en ujra házasságot kotott Második felesége, HOSHI! Tamásnak es Heltai Armanak (Heltai Gáspar Kolozs\71T reformatorának) unokája. Hosszu Kata
volt. E házassagbóJ lJZ g)'enl-.ek szülfteu. de közulük
csak keno crt meg felnöltkort
Sem Linczcgh Naplója. sem a vele foglalkozó kel'l"s
számu irodalom nem tell emlitcst az egyhati ~I('(ben
bctöltott szef<'JléfÓl. A jelek szerint II varos éltt~ben
való aktIV részvétele ezt nem tette leheto\-é. De tudni
kell. hOg)' éppen ezekben az idókben bik az tg)'hazat
a ..d~zsi komplanacio' által eloJT! korlalozasok - Jézus
istensegének elfogadása es hirdetése. a köny...cenzura.
a vagyonelkobzás követkczm('nye.
h
a varos ügyeit
k megbizták II város
II lóporgyartás feJ..
IIi4&ban mego.'á.
l65().ben

''::i<"t5
"eguI az
•
egyetst!g"
romlását okozta.

m
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Naplójában; ..5ejodi pasa... vérbe borulván ucn1('i. mcg'
riawván k löröklU Illegszkh;ln bennUnk .. \. II hOherolmak parancsoh-án. hogy mindjárt lTIt.'goijrnek. Azok
I'"I\g3dv:ln bennunket nyakunknál fogva. nyakunkról leluntn az dolmány gallérjál. hogy fejiJnktl vegyék"
~)I(l1 a \'eSZC'(\elemlől az egri ]MS3 közbrn)tr;isa men·
lelte meg Linc:eghet ts társait. Aztán ~bainkra vasakat vervén, ts par3W rabokkal egyült lizcdmagunkkal
n)'3kra ''3S karikál csinál,'3. a.wknak Iyuk:!n, az tor·
kunk alan harminc, avagy negyvenölny; láncot átalvoJlo
Yán, ('g)iJ\'é fuZ!enek. Előnkbe ventn az emberfe;e.
kel. hogy megnyúzzuk: f. munka ,'égzésCtöl is meg·
menekültek ...VlidÖn este lön voln~, imádkozni akar\'lill ... egy nagy karódarabot ragadván a törökök. kez.
denek verni bennünket az imádságért." A következő
napon a lI}'akuknál egybeIáncolt foglyokat, kö1.1ük
Linczeghtlket is ..mint az oktalan állatokat" a nyakig
tró vizben álhajtották a Szamoson. A kovetkező napo.
kon Linczeghet t(ibbször a..ams kapuja elé \'Onsrolták.
ho/,!}' az őróket a kapu kin)irnsára biJja, de hiába. A
pasa !;tM üncregh várossz:eretetét és hJ\'ségét, aján·
dékkal hazabocsijtotta. Lincregh Msi magatartásával
nemcsak a várost mentette meg a lerombo!;tstÓI.
hanem a polgárok tlJetét is.
A pasa azonban a városra 100000 tallér sareot vetett
ki, melynek előteremtése is Lincreghre hárult A lorök
sanyargatását aztán Montccuceoli ntlmet;e! váltották
fól, minek következtében a város élele hanyatlásnak
indult. A hajdani ,.kincses" város elveszítette anyagi érttlkeit, s Linczegh közéleti szereplése is veszteIt ;elen·
töstgéből. Bár mint céhmester tovább inténe- a szücscéh ügyeit. de tevékenysége családi és vagyoni helyze..
te iméresere korlátozódott
A f~~tick~n emJj~és történt arról. hogy Lincregh
éle~ adatait Napló,a örölatette meg.
Linczegh Naplóját illetőcn tudni kell, hogy följegyzései révén egyike volt azoknak a XVII. századi irodalma·
roknak, akik az üj, az ún. emlékirat-irodalom műfajá
ban jeleskedtek. Bálint József .Kolozsvári emlélarók"
(1990) c. munkájában az emlekiratokat "els6 kézből
származó forrásokkénl~ értékelte, melyeket a korszak
t~rtén,e~ .,lIfájának" n.evezetl Bálint szerint Linczegh
NaplÓja lrásához pályája csúcsan, 57 éves korában kez.
dett" aual a .céUal. hogy megörökilSf' addigi életét es
tet~ell. Napló~t részben visszaemlékezéseiből. részben
r61~zése.kböl állitotta össze, és amit papirra vetett.
az Irodalmi ertékű \'OI\. Városa lontInései mellett családtorténeti fbIjegyzései áldozatos és küzdelmes életét
mutat~k be. A leirtak arra engednek ko\'etke1.1etni,
hogy Linczegh, mim családjiért é16 polgár, éppen ugy
meiállta a helyét, minI a közélet embere.
Na~ója fonnai és tartalmi szempontból egyaránt a
\;lrOSI emlékirás magasabb fokát képviselte. N~'elveze.
tc: a Kolozsvár környékén használt élőbeszé(]en ala.
puh. nlely~t az ódon zamatú szerkesztés telt értékeseb~. Stílusa közvetlen, drámai tudósitásai pedig
meggyőzőek. Nem élt sem szónokisággal. sem idegen
stnusf~rdulatokkal. és ..csak" a megtörtémek hiteles
megörokrlé~re törekedett.
üncze.gh ~ánO$ lórténelmi és irodalmi értékelésére
az utóbbi ~ek~n került sor, Herepei jlinO$,l.iu.
lóf!y ~dár és ~hnl József m-en. De szólt felőle az
unJrnnus ~1emcn Lajos is ahaüla urnni. 1984-ben ki.
adott .Muvészcttórténeti tanulmányok. [I kötetében.
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ahol elmondta, hogy Linczcgh jállos leányági vér sze.
rillti leszármaroU;ai az Unitarius Egyház történetében
jelentös szerepel betöltólI I'ákt'i ~lád tagjai voltak.
kiknek jóvoltából került Lincl.CJIh Naplója a Magyar
TudormlnyO$ Akadémia tu1ajdo~ba.
linczegh }állOS 1679. julius Mn, 13 evcs korában fe..
jezte be életét.
linczeghct városa iránt &zeu sreretete ts felelős..
stgénete a ,;Iros legjelesebb fiai küzt sorotta. Mint ki·
vételcs egyéniség vette ki r'ésU:t a város tortl:nett'nek
a~kjtásából. lia a szükség ugy kIvánta. minden hal»
Ulst félr!!téve - nagy erkolcsi tartással- döntotl \'llrosa
javára. Elete nem volt mentes egyéb tragédiáktól sem.
40 nap leforgása alatt két fiát és két lányát ragadta el a
pestis, mi~dz.bell ő otthonától távol. városbirói megbí~tását leljesItelte. Nagy lelkieróre enged következtet.
m, hogy ezekben a nehéz. napokban is .,tárgyal. kér.
~.ez. ~ngedményeket CSikar ki", családja iránti ~
selt IS alárendelve akózősségnek.

Bár a. közéleti szerepléséröl és irodalmi tevékeny_
ségéről Ismert nagy előd Slr)a ma már ismeretlen. dt
ereklyeként fennmaradt Naplója és első feleségének a
kolo~vári

Házsongárdi temetőben JeO\'Ö siremléke. Ilerepe! jánostól azonban tudott az is. hogy Linczegh tór·
ténelmi heiytállását Pergö Celesztin egy 4 felvonásos
drámában örökltette meg, mely Kolozsvárt 18<15-ben
került bemutatásra. 198O-ban Bajor Sándor .Kolozsvár
kincsei "·ben ál1ltotl emléket Unczcgh Jánosnak .Ba·
rangolás meseországban" clmen, melyről diafilmel is
készitettek.
ünczegh Mr nem töltött be egyházi tisztsegct, ,'lIllá·
sos emberként élle le éktét Alábbi 1663-bő1 ismert atdolgozoll - imája igy hangzik
.Mennynek. roldnek hatalmas Ura és minden azok·
ban lévőknek bölcs formálója - aki a Te kötésedet
meglar!od és igeretede! teljesited, halát adok szent felségednek. hogy engemet is megtartoltál. gondomat viselted, érdemem feletti hivatalokba helye1.1él és azok·
ban kérenfogva hordoztál. kiváltképpen biróságom
tisztségében. lu idegen Ilemzetlőlmegszállt városun·
kat es aunak sregény lakóit a nagy inségben és a ránk·
töro ellenségeink gonoSz cselekedetei között kegye~
mesen megtartottad. Minden testi·lelki veszerlelemtöl
megőrizté!. Dicsőség legyen Uram neked éretle. Örök·
ké dicsőítessék szent neved kcgyelmességedért Nem
lelkem, hogy hálál adjak neked, de velem epiitt
;.;;:; minden leremtmén~'C dicsőili és magasztalja ne;
- jótétemén)'eidért. Ha ke<h-el találok szined
eJön és méltónak találu az életre. segélj engem t0vábbra is. Rosszakaróimtól és ellenségeimtól óvj m~.
Vezess kézenfogva a rámbízott kötelességek teljesitesében, hogy akaratod szerint járhassak közbe ntpe.
dért A mögöttem levő időben elvége1.1em pái}'iÚlItása.
mat. üért engedd, hogy boldog reménységgel adha!;sam at lelkemet Neked, ahol örökké dicsöíthetJek
Téged. az én Istenemet Amen:

A fenti megemlékezés Linczcgh Jánosi - élete alap-

ján _ a nagy unitárius elődök közé sorolja. aki méltónak bizonyult arra, hogy lapunk. halálának 320_ Mor·
dulóján megemlékezzen róla
Kele men Miklós

Ifjúságnak
Hitszabadság
yyónyorű

Erdély nagy királya.

volt az II nap
Igy regé l (l multunk,
S mi az édes uabadaágnak
Karjaiba hulltunk.

Nem egyedul te rvezte Ó
Vlllt vele egy e mber,
Kinek hi té n nem gy6zhetett
Scm ármá ny, sem tenger.

Béklyós lelkek milliói
Szabadokk á lettek
S a szabad hitre lángolón
FogadalmM teltek.

'Ibrdán tortén l nagyon régen
_ Emlékezzun k rája Onlzággyűlést hivato~t

Emlékezzünk
Ma 1999. január 6-II.n. amikor megt'mléke~!lemet
;l'(Im, pontosan 431 é.'e annak, hOID''' tonIlli Or$dggyilIéi kimondta II ]... lltiismt'ret él '·al1a .. ubAd~ tör\1!nyét U Illábbiak uerint: .Un"'. 6ftl.> (lm",' ru:
",,,,,tk rUil11! 0016 Diili_klll országdool rgyutt rdgzdl <1
r./igu5dollJdr61. olo"kép~l' CI mO$lamll ,,, ut me~r&il,.
hOlJ:l /.

(I

prtdilfálorok ",,,,den helye .. hirtkud az tUOII-

gllium()l k,k, az 6 i rU/me utr",t, es (I kiNl»$/g ha ut/Illi
OkM'P jd. ha 'W". !Jf!"ki ro /Ie ktll}'uerflu. nz 6 le/ke
aza" IIItg "em "y"gooOOll; de lartlmuoII oJ}'(IU prtdikd·
11Jrt, (lkit",k ICI/"táro li II"ki lelulk. It, e~ü/ aCI/kI a nu·
perUl/eutM."""k ko:.ul, se mchok a prhMw/aroka/ meg"e
bámha$lÓk, (I rtllJl,Mrt se"k, "" u,dalmaz/(lmk. (Il
eltibb, koolllltu/wIr ucmu. Ncm enged/ellk m"s",,,kwek.

hoc a la"lla.rt m6.. bárka II fogsciggal vagy l,eI~lól
mrgfou/aual {t"Meuc"; "'ert a /UI b/e,,"elt qjci"dtlm.
(Il h(lll,bbóllt lZen, mcly hallás Islell ~ altal t'OgYOl'-·
Ez a hDUlro~"t, mely po!lda rn!lktll áll II korabeli EuropAhllro III uroit.an~mU$ áll,,,ni eli$meré~t és lU. egyház
megalaplulllát jelentette. Eleinte valhbunknak nt'm "olt
elfogadott elne'-e1:é!le. Akkorihlln Dá,id Ferenc: h hivei
igy írtAk lllá kiad"ányai!<at; .lU egy ér1.<!lmen levő erdé·
lyi eklézsiák", Az akkon unilánusok a legni,'ellebben ..
.kerentény" elnevcU!st hasznáJták. Dá"id Fere nc pedig
a .megfeatlilt J ézus szolgájának" nevezte nHtg~t.
Ugyanezen év tavaulin 1568. március 8-18. napjain II
végleges dönté.hoza tal érde kében a fejedelem Cyulafe·
h~TVoIrra hl'Xltl országgyűlést. mely jelenl6ségével
kiemelkedik III erdélyi hitviUlk sorAból. A hitvi\.aje~
konyvH mind a két f~l kiadta, Dá,~d Ferenc, illetve Hel·
1.111 Ghpolr uerkesztéM.ben. A hiWita kovetkezmé·
nye; III unilAriusok gy6zelmH "1I16Qi nűaltik De a
Ohid Ferenc: és az uniUlriusok gy6zehnét húna ahi. III
a tény .., hOlJ' a h'h·iUlról hllUltér6 puspókot _ II hllfYO"
mAny ~nnt - Kolozsvár lakosdglI 'gero nagy lintt>.let·
Dávid Ferenc Kove töje
Vagyok 8 leszek mig élek,
lU 'ga~at kimondani
Es koveln i nem fél ek
Mint Dávid II pásztomtl
Legy6~te Góliátot.
Dávid Ferenc hite is majd
Meggy6ti a világot.
Már eddig is messze terjedt,
Haladott az egys-éghit,
Erdélyt61 el Indiáig

tel és szeretettel fogIIdta . aki lit akkori 'furdai utea neg.
lelén, egy nagy kerek k6r6l beu~det intézetl. melynek
haUlsára. az egész "Aros unitáriu$Ú letl. Ezt a kerek
kovet bárki közületek megtekintheti ha Kolo2.svlironj'r.
tAban felkeres; at UnitáriUl templomot, melynek porti·
kusábln ma il nagy kegycletU!1 ómk a késŐI utódok.
Ett6l keuh'e II mi vallásunk neve .,kolozsvAri vall,",
lelt"! Késóbb II latin u/m, (egy) sz6 után umtómu 001·
lállnak nevezték el.

vel6désL
!'Croc "oIL
lS6S-ban Dávid ~'erenc ham'adswr lett püspök, ez al·
kalommal az UniUlriUI !c:gyhl\zhlln,
Az 1569.es b'ben két nagyon fonlO5 emütésre
méltó esemény Játszódott le !c:rdélyben. Az. elsO' az október 20-25. kozott Nagy-.·Arlldoro megtanott hit.,ts. Ez
azért érdekes, mert els6 izben ,'itat koztak a felek I feje·
delem utasitAsiira magyArul. hogy a no!p is értse. A hit"ita után mmtegy 3000-en tértek aZ unitárius vl llAsra .
A másik jehmlÓs esemény RZ, hogy ugyanebben III
évbe n 111. uniUlriusok tulajdonában le''li nyomdában ki·
Rdjolk Dávid ~'erenc addigi Irápit nyomtatásban. wvAb·
bá Dávid Ferenc h Blandrata György kOWSen irt hírei
vitairnUlL
Van mire emlékezzunk IIz év elején egyházunk IIOk
megpróbáltatást megért mulIJából. Az. emlékezés azon·
ban meger6sit hitunkben, hogy eliS::leinkhez hlL50nlÓlln
megtartsuk hitunket és 6sein któl brökoll dnI,ga vall ..·
sunkaL
Mondjuk mi is a koltm'eL

Húsz millión ko"etik.
A "ilág nagy tudósai
Vallják a mi hitunkct.
S nap·,mp ultln többen lesznek.
Kik kovetnck bennduket.
Unitá riu s nevemre
Ezért buszke is leszek
S egyhá zamé rt, bárhol legyek
Mindig, mindent rnegteazek.
(l smerd/l'rI 1M/4

~'I!rsd

RIi ..... án)" Hedvi..

UN ITARIUS ÉLET 17

Unitárius Egyházjog
Ek'zl\ ",~~unlt:..n " \ll:E I Wol-ben ~od,m~lt, Jelenle;

"",.. I>". Slt"ueu lhf'-tn}~~ tSzl\-) ",~rluclI (cler'...
..",bulumJl mutat'U~ bc. 'h,<, r.llCnlnl U I
,e«t ... J>ft"
~
,
Io.k> ,ud
ItN •• ÁI'al:linos ",ndelkeúsd t<" ':>f>C'"
n,.. ;lI.l.L l<m<tlC,6\é'"

\ \l l'E 1I".lI~"'" mcg.nc:veliSlt· MagyafOndg, Un' ·
Ijm'~ Es,yhh. ~léLhd)'o: B~<I. Nag.) Ij:nác: II !-I.
ltp"""I,,)'" a pU~ 6 a fo~ondnol. leg}un~...,n ."'SY
lul"" Lul(>nl. éu'lel :tZ "d:uob, ,ulrozI " ./Opl.,,,, be_'. , az 1990_ hl IV !O("\'~n} me&lekne'~llo,el,s.,n
YiY'"
.
l"
-F~ ,ns~
" ML!!-,l a. (",an'" bU'uság 1'190, Juhu~
.-an
• _ ••
<:dm alnu ,eUe ">,Idtuan.isba. ,\ feniebb emlncu ,z~k·
beh $>;tlmhlllag cgy hh i kö~ponl: pii~pOk,"':& a l:>pc-o,00:; Inl~Zmen) ellel (luny""'. Ie' dt:i •. ,m~lc",m. ,rodúl,
~ ...,. liJnp-esboh. ,..,ndégSl~. <zolg"I~1I I"Uwt. .Ib.) es "'J~lo».ig. hogy cgp..zoo epUlelMn .... 1~Jh,,'o a
h;aZ;l' un,unusol fOIl:mploma. ,-..lammi a B~.;t, Um~;in1lS Eg) lI.izl.-=ig Id~észI h" :IIJI.:I 'S_
\ SzT. Ic,<logel:" hog~ a ~bgy.:lr AII.:Im O a \bg):.rorsz.ig. l:nuJnu, Eg)ház .-,szon~jl :ll. or<z.ig ,,-1~OIm.in)J
<.Z;>b.ll)ou..:l; J.Z cg)hu IOnro)~, :ll. All.onn.lJ1n)óII_ t- :ll.
,i1l:JrIU '0l"I ru) r~l.d nem ;lllh;unal dl .. nldbt:n Al Eg~ ház
_1.c"ez.. 'c. dele Ó mUl.Odésc egy':b~fnl :ll. 3utonómia
.. hen n)ug,"I.. am. nund bdtOld •• "und I.ulf"old, ro:IOCIÓb."U1 (>n'!1~7~alol .. \oo~"",ojnyzmil ruggc,lcno;l;gel Jeknl
pohhb. h g:u:djl\;odá." endembcn cg) .:IrMt ~1;1, >ZÓ. ~I:
.:I MUE mtlg.:l ~1~Qlj3 bdsö ,ö,,~n)'e;t 6 rt"fI(hl.abálpn.
IOdblxl a"I.CI ""J~I eg~hjz. h~'ű.>lS:u rt,·én ~"tn)·c_ih,
Az eg~h;iz. h31~gol. ebo fo~on cgyh:láöl.ségi burvel..
ma....,Jfol.oo cgyClc mc$ cgyhaz, h3'u..""gol. l;.Öobb.al .:IZ
E"h.izo Nun.;c-... 3 Z."n"-ü Főlan.íc--. az Eg)hjz. "CI"'-SC'lő T.lIIj,,:, é.- :ll. ElnolSi'g, Az cg) Ilu•• 01"\ én)"l ~n .. hneu.sere. rnö.lo,Il.JS:Ír:t. eI,orlesé'ro: .:I Fólan.lcs. 1." &elc",n :IZ
Eg) Il.w Kep\1",ló T",,:I<-_ JOSO"'uh
A " ljE 6ni116 jogi személy. egyh.ul.oZ>otSCi 6 ontrz·
mtn)e. "- r..nan;Í(", doolcsc 3bpj;in ,.I1ha!n.u. jogI .zerm'·
I)e~l~ \1,,&JC,,"ZCndö. hog) :ll. Ol1\clg ,,,-I,,,,,cnn)' egy'
hazl.öZ>tge ~oz"ell"lll.il 13nozik "- bud~I)oSh s.zi'\;hc1)ú
cg) hlz. ~ozpomhoz. vagyis \;özben",s h,ernrch,ku.·lcriilcIl
'3gol6d&s , .. g) h:lzl.or. e:.po.-..SS<'g) Jd ..nleg mnc~. rum ~ tn_
unono-lOnlnc1nu hillém:1. sző ....·:ln)'hd)'zcnel. 3 hj'·el ~ a
Jl'IPS:\g I.,s ~tSÚm.i,~1 m~gpr.lzh3'Ó.
A~ eg)khon belul ~ .eSHile.cl;bcn ~ dcmo kra,i 7.mu5
el.e jellemro \ !CSluk'elbcn ~,...en\'e~ h3'.tJ'1)L:I.l!ou',,-Ihoz .... Os.<~. '~gol. fcló:""l jelenitIe: e~n belúl 3 jeleni..•
'ó ti)'h~gok kg.:llibb ~'a plusz L fő Sl;1'-U,,-U 'Iul.tj;e$ A1 e"Qt,,; lQbb".ég fÓR:tb.iJ) ~ .:IlóL ed mb ~"c.
II:L ~ m.n6süct. '<>bb5ég •• al:)~S. :l>11Ilo.- 3 SzT. lulonl .. ge,
.. ...,.e~..., I.tllwm:>dos
ir dó

adn.,
•

Am. 3 t,s1.lM!gvisclbt illeu. :IZ lr:>ny.lo "~Zlstg",;.elól
Icll~z.« '-'1:Ig, p.i!lIu~p, .. g)UlIes ,elenkte m",.
<kn fol01....1OO mcgfigydhcló. EgyIIh, '''~''''gc' "hikg
b.Umc:I) eg)h.ll.13g ""!i,III1e •. a .o,~~n., na\; h.irom k.~lró
Ol(~. fog~lmaz mell Sunn. ncm Ich;. ~g) hll7.. "s~ •.tg',.
",10 n
al ...., ""'!a",n",a,,,,1 az c~)'h.lZ' é< 'all~s<:. ~öLc;., ~Ic.e.
'e.;e.!I)eZ'e".
b) """, 5l1:u....cllencs '3g)- l<iZl<> .... ~n)'~ bo.il'\C<cle~mén)
'~':ot." b,ród& s.z;>byhi8'~Zlé$R n<"h _ a 5~r.ág'·en.
IC.I. I:I~ ,,1:>(.
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Annal ;u cg)h.lZ'''-!1nal.. al. eg)h.U_. lo.utsCg<"bcn Iw.>u.
""Ú ,dOn l ne:sz.ull ... mdlcd6 .c,üen)sCge' fejteU k,. 6rfiliis tiu.tségv ,sc I6 dm ;odom .... )"Ozto.:.ló Az ~,><;
lIszl>'lg\lsck'i IdJ'" jogú 'agili .iIUl.ll. " .c,;.uletnek. ameL)
Ml, ez • .:I cimet ;IZ Eg) h.í..r, Ktp\l<clö Thnac$ .i6' wg~ asj,,,,-I- 3domany<m.a_
Az <X"i>l0>' Io.ZIS<'g' ''Ioelól; .z.im3 "..", k.:ll3dh3lp meg"
1..5.ul... .-..ndc_ 1l~/l>'Ig' .",Ióonc~ eg)'h:um:odáL

Dr. Lörine~ Ernő
egyháZi ffitaml.CIIO!I.
III 1i1l1l1U' é5 )Ogtudomán)" kandidálu&a

•

•

A fol)ó .an~,ben " dknngloUul:lL unn:inus eg)kúJO'
g, c!OO,l14 " .. K~rolo Gj~r" RefOlTTlalUS Eg)"C,.:mcn.
,óIIanun,:IZ ELTE AlI"", - CS Jog.udom .... y. Kadn. Az dóooisolm dr_ LónMZ EmO. c.ll.,;orou.unl surroje I:UIOItI
~,

Beszámoló az EKT üléséról
Egyhlizl Képviselő TanaC5unk legutobb, 1998. decembe, 5·én tartott Olést. a Nagy Ignéc utcai egyhazl
központban.
A résztvevők meghallgatták Bencze Marton pOs·
pök részletes beszámolójál az elmult idöszak puspöki tevéken~égéröl. Ebből kilÜnt. hogy löpflsztorvnk
milyen sok helyen képVIselte egyházunkat öIIumenikus rendezvényeken, allamt szervekkel való megbeszéleseken, Egyházunk sikeres leo1óg.a. konlerenaal
rendezen 1998 novemberében, valamnl a kolozsvan
pOSpök es teológIaI tanarok bevonasával Mi klós!Vári Katalin fO eredménnyel tene le lelkészképes.ló
vizsgaj3.t.
Ezulan dr. Murvay Sámuel f6gondnok olvasta lel
f6gondnoki JBlentését. részletesen beszamolva arról
a lelkiIsmeretes munkilról. melyet egyMzunk viiagI
vezetője tesz. rendszeresen leljárva Egert>öl, az egyhaZI ingatlanok rendezési ügyében. F6gondnokunk
második beszámolója egyház mgallankérdésével
foglalkozon, és annak a reményének adon hangot.
hogy hamarosan rendeződik ez az Ogy is. ha meg
tudunk egyeznI a NKÖM Illetékes vezetőivel.
Az EKT sok hozzászólas, kFegész ftés ulM elfogadta a jelentéseket. Emellet! határozatban rOgz,tette .
hogy - amennYIben vá~oz.k az egyházak besoroIasa
- elfogadjuk a .tortéoelrrw kIS egyház"·ak közé son>lásl.
Az. EKT fájdalommal adOzon Bajor Jlinos, szereten debrecem lelkészilnk és dr. lászló Gyula professzor köztIszteletben élit unItanus, fótanácsl tag
emlékének.
Az. illésen Miko István f6gondnokhelyenes a f6gondnok és a maga nevében bejelentette. hogya
megvalto2on korlilményelue való tekInteneI. mind a
kenen Ugy döntöttek, hogya Ciklus hatraJevó részére.
még ket évre tovább Vlsz.k 32 egyhaz vdágl vezetŐI
hsztet.
Sz;

Svédországi levél egy könyvról
Szalai András: más J ézus más Lélek más Evangélium
Keresztény testvéreim, unItariusok!
Mit bilnk6dtok azon, hogy bizonyos Szalai Andras
,rt egy könyvel', amelyben azl álllt)<l rólatok: nem
vagytok keresztények? Eddtg talan azért vohalok keresztények. mert valaki. egy másik Sza lai András,
egy másik kónyvben aZI állította r6latok, hogy azok
vagytok? Nem azért voltatok-e eddig 1$ keresz!&.
nyek. mert II kereszténység szellemi-eszlnel alap~1
alkot6 Biblia volt a szenlírasotok: nem azérl voltatoke eddig is keresztények. mert Jézus lanllásat hirdet·
létek, és amenn)'lre emberileg tudtélok, követtétek
IS: oem azért vo/talok-e eddig is keresztények. meri
Öl évszÍlzadon ál keresztény templomokal építettetek, keresztény Iskolákat alapltollatok, köztuk olyan
nagy hlrü kollégiumokal , mint II kolozsvari vagy a
szeke/ykereszlúfi; nem azért voItalok-e eddig IS keresztények, mert annak tartonatok magatokal S akként viselkedtetek?

Hál ki az a Szalai András, hogy 6 mond,13 meg
nektek és a világnak, hogy keresztények vagytok-e
vagy sem? Kicsoda Ó, hogy kiulasíthat, kiüzhet, kltagadhat. kirekeszthet titeket a kereszténységből?
Nála vannak-e az egyetemes kereszténység kulcsai,
nunt Szen! Péternél a mennyorszag kulcsai a népmesékben, s 6 eresztl-e be oda azokat, akiket 6 erre
érdemeseknek gondol? Érdemes·e 6 maga a keresz·
tény névre. bilrmely felekezethez tartozzék is, ha JéZUSI kbvetó, magukat a keresztény kózösséghez lartozónak valló embereket egy toflvonással (három és
tél kOnyvlapnyi szöveggel) kiíktat a kereszténYSégból? Gondoljátok meg és aszerint Itéljétek meg Szalai Andras szavalt: kevésbé magyarok-e a csángók
allól, hQgy a bukaresti római katolikus érsek azt
mondja r~uk: nem magyarok? Hál Robu érsek hatá·
rozza-e meg, kik a magyarok és kik nem?

,
I

És aztán nézzétek meg. minek az alapján mondja
Szalai Andras, hogy li, unitilriusok, nem vagytok ke.
resztények? Annak az alapján, hogya hitvalIasotok
egY'k·ma.si~ vonatkozásban nem ugyanazt tanítJ3,
min! az OlIe. Igy len a Komlntern is (némelyek tatan
még emlékeznek rá, hogy ml voft az): k,zarta a nemzetköz, munktJsmozgalomból azokat, akiknek nézelei
eg'(lk·maslk vonatkozásban nem egyeztek a SZOl/jet
komml.lrtlsta pl!l1éval. Nem ugyaneHe a sr61a jár.e
Szalai András gondolkodflsa is? Azok a relormáCIÓ
lolyamat~ban k~letkezen egyházak, melyeknek hfve·
wel, pré(l,káloralval több mint négy évszázada egyutt
fllkalok ki az egyetemes egyház megúJftásáért, és az
az egyh.flz, ~rnelynek akkori hatalmasa, mlf'ldny6jatokat együtt Igyekeztek elhallganatni, azok mind keresztények Szalai Andr6s szerint csak ti nem vagytok azok.
'
Szalai Andr6s kirekesztő Itéleténél azonban többet
kell mondania szamotokra annak a ténynek, hogy
néhai Antall Józsel mlrtlszlerelnók, katolikus ember
torténellTll 9gyl'lAznak 'Smert el beonetellet Magyaror:
szagon Ha nem ezt teile volna, Tnanonl é..... ényesl.

teile volna visszamenÖleg egész ezeréves magyar
tÖtt énetúnkre.
Hasontóképpen löbbel kell mondanIa annak a
tényn~k, . hogy Tőkés LásZ.16 és Tempfh J6z~1 nagyváradi puspökök. CSlha KaIm6n és Mózes Arplld kolo~svári pOspökök szerint keresztények vagytok: any.
n'(lra azok vagytok, hogy mindeze!< a katolikus, református, evangélikus pusp6kók nemrégen liveletek
egyútt ott vollak Tord6n, tiveletek egyútt űnnepelvén
meg a vallásszabadsag Eur6pában els6 törvén~e
iktatásilnak négy és egynegyed szazados évfordulóját: annyIfa azok vagytok, hogy mindezek a katolikus,
relormátus. evangélikus pűsp6kók és hiveik a ti kolozsvárt püpökötökkel és hiveivei egyOn nevezik és
tart jak magukat a mal Erdély történelmi magyar egy_
házainak, együtt kűzdene!< lOQaikért, egy(rtt szolgálJflk népük lennmaradilsat, s nyilvánvalóan nem
mondják és nem is gondoljflk, nogy az egyik közülűk
nem keresztény.
Nem vizsgáltuk meg azonban közelebbrol , minek
alapjan álHtja Szalai András , hogy ti nem vagytok keresztények. Nos hét, hl!vallflsotok ama dogmatikai
különbsége alapJán, amrt !J úgy szoktatok összefog,
lalnl, hogy ..egy az lsten"; hogy Jézust nem tartjálok
az istenség részének, a liút nem t3l1Játok egy sze·
mélynek az Ö atyjával, benne a mindnyájunk meny.
nyei atyja akaratflt mindeddig a legteljesebben ért6
és legtlszt<'tbban kile,tező embert látjátok: az Úr szent
lelkét, amelyeköltötla Jézust, majd az apostolokat,
sőt jó esetben bennűnket is eltölthel, egyla~a mOködésnek tartjátok, nem személynek, aki vagy ami
ugyanakkor része az istenségnek: rOl/ldeo szólva,
hogy nem hisztek a Szentháromságban, Rosszallással flllapftja meg Szalai, hogy ezt az ,,emberi értelem·
re" hivatkozva teszitek: úgy 16tszik, azt hiszi az érte·
lem az ÖfdógtÖl való. Ti higgyétek csak tOl/abbra is
azl. nogy a teremtő IstentÖl való, hogy az ő ajándéka, éspedig valószInOleg a legnagyobb és legszebb
ajándéka, s aszerint becsOIjétek és hasznfIljátok. Es
tigyelretek lel rá , hogy mikozbeo a II JÓzan ésszel
konstruált Istenség·képeteket kárhozlatja (és össze·
keveri az univerzalisták Istenség·képével, amlfs
majd még visszatérek), Szalai András sem tesz
másI. m,nt hogy egy másik, szml én JÓzan ésszel
konstrualt Istenség-képet abszolutizál, az abban val6
hitettekmtvén a kereszténység leltélelének.
De MI vajon nem az·e ténylegesen? Legye·
tek egészen nyugodtak alelÖl, hogy nem. Kélségtelen, hogy lehel azt mondani: ml kIZárólag 3zokal takintjilk keresztényeknek, akik hiszik és valljá k il
Szenth<'lromságot: - ezt mondja példflul Szala, Andras. De éppUgy azt IS lehet mondani: keresztények
azok, akik az ismert, két részból, Ó· és UjSZövetseg·
ból álló Bibh6t tekintik szentfrasuknak, az abban log,
lalt kijelentés eiemelből alkot~'lk meg istenség·képOket és épltlk lel h,tiIket, a n6zflreti Jézus követői·
nek vall)6k magukat, és ogyekeznek az Ő tanilflsai szennt élm; - ezt mondl<' például m,nden vallástor-
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tenesz, !TIII'Iden eHogulatlan vallásfilozótus. vaMsz·
szOCIOlógus, ebben az értel.. "be" hasznalJII a logalmal a Szalai Andras,léIe dogmatikusokon killLll mondenkt Ebbe.. az U16bb1 megl'latarozasban belogada.s
van. az előbbiben ktrellesztés: Itel,etek meg ti magatok. melyik a kereszténYIbb. nem a Slala..léIe.
hanem a fézUSl éfTelelllbe., ,Zsidó az. akrról én azt
mondom- - jelentette kl al akliv. a masod,k Világha,
boru el6n! és alan, laSlZmus egYIk vezéralakJII .Ke,
res.<:tény az, aktról én azt mondom- - J8lenl,k 10 a
Szala> AndrasolI. né/Jétek meg b magatok, van· ..
nyeges kUlOnbség a ket kI,elentés kozon, és OIUIJe\ek
Mltr. hogy mar nem a maglyak és a gazkamrilk kora·
ban élunk.

re-

Orur)e:ek azonban ovatosan. meri Husz

Ja~

és
Szervet Mihaly rnag'Y3J3 messze van ugyan az ,dóben. de a gazkamrak meg egyem eml~eletunk kó,ében vannak. igy hal arra IS emlékszunk. hogy
1944-ben magyar embereket vittek a gazkamrába
azért. mert valakik aZI mondlak róluk, hogy nem ke·
resztények. A székely szombatosakról beszélek. alo·
kel ugyaniJgy deportaltak. ITHnI a ZSIdókat; alukel
ugyaniJgy prootUtak menten' ,gaz keres.ztenyek.. hely~J katolikusok es un.tánusok. mtnt a zsu:lOkaI, s
aloknek iegU!oIso feszkét. BozódOJfaJU!. cs.ak a
mmap sOfJyesztette egy mesterséges to fenekére
Ceau~u diktatúraja Es értsétek meg pontosan.
rmlyen ertelemben beszélek róluk: nem azt monclom.
hogy székely szarmazasO magyarokat nagyobb biln
volt gáZkamrába WUli, mm! a zsidó szarma.zasuakal.
hiszen egyforma bűn volt. hanem a pé!oarukkaJ azt
bIzonyitom. hogy nerraak a sztllmazasu~ért.
hanem a hitvallásukért IS Vlnek halálba embereket a
ml ,óónkben es a l'TlI táJ3lniton_ Ezért tehat a SzalaI
Andras-Iele krreJtes.ztes nem csupan egyszeru ostobasag e/erveszeJye5 ostobasag IS.

Még azt nem brzonyllOttam. hogy miért egyszeru
ostooasag Nos hát azért. un<tanus és nem uManus
keresztény testvere,m, mert abból Indul 10. hogy a
ITHndenható, az arók, a véglelen lsten a maga telJE!$'
ségében lelfogható emben ésszer (nola bene'" a végtelen a végessel). hogy meglsmeme:ó és leimaló,
egy fOze!kénYl kérdésbe és válaszba vagy akár $ok
va$kOS kotetnyi ttaktáltlsba foglalhalO az Ó természetrajZa éspedig tévedhetetlenűl. Ma már tudrUk..
hogy az: arnOba természetrajZa sem ISmemeto meg
!elJE!$ mélységJg. mert azt sem tudjuk. hol a telj8S
mélység hatara - de vannak kóztOnk, akiK azzal kér·
kednek, hogy ól<; mli"ldent tudnak Is:enrOl. Ilyen kevésre becsülik ezek Is!enL Olvastak azonban az
evangé..umokban, hogy al.izalosnak lenni erény, és
ezért alázalossagba bur1«llJiik szem:elen g6;uukel
azt mondják, a lo,elenUsb6' vannak ennyrre pontos
lSITI8re:8Ik lsten leIOI. De ahany lelekezet. ahány teofoglal ,ranyza: egy h,tagaza!on belUI, aMV'féle éllel·
mezése és magyaralasa a kljGlenlesnek az egyébkém oly rossz szemmel nézett józan ésszel: tehát
vagy a Ioj8Jenlés nem egyértelmű. sőt zagyva {ezt a
feltételezést vessUk el mmt nem keresztenyrt), vagy
az éne!mezésell. nem krzárólagos, nem szaz szazaIékos éNenyüeK. Az eHerumondasl rT\IOOen teológus
azzar oldJa fel, hogy Ófajta kivUI mmden más te0lÓgus téved. rosszul éfTelmez. nem VeSll f.gyelembe
ezt vagy amazt a blbba.> '.'en et. legutolsó esetben
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tubás lord,tásban olvasta a szenl .. ast - péld.uI Sla'

la, Anddis IS szó uennt aL! íria, hogy ou UI"IIÚInus
egYháZ keldetben a BibiI3 I"Iibas lorditAsá.nak betű
SZennb érlelmezése man tévedt el"
Ilyen kevhre becsubk ezek a Ioj8lentést Ilyen
gyenge Liban allónak véld<., Ilyen bozonytalannak,
,Iyen tobblélell.épp en meglephetó keresZ1rejtvénynek,
mely meglejtések kozul csak az óvék a helyes: ~yen
kétszinü sátara! ök. a kl;elentésnek. melyet on értel·
meznek ök maguk is szó szennI, ahol csak te!sz,k
nekik. s ott kálhoztalják a szó SZeM\! éftelmezést.
ahol ez az 6 értelmezési.lknek ellentmond. igy csűnk
és csavaf)ék.. 'gy szoritJilk emben ésszel lélrehoz011
logikai kon:strukclókba tl'WIdazt. alTH a szentirasokból
az iSten, valósiigra nézve kiolvasható. hogy aztán 10·
a!l<.ozzák azokal. ITHn! Luther Mártont az akkor éppen
regrraló papa. aIok rnas konstrukcIÓI ;iJl,Lanak lel.
Ahelyen. hogy ITUndnyaJiln igy lmadkoznilnak.
~Uram. gyarló és kevés az én értelmem a Te ofOl< és
végtelen valóságod atUrlasára, a Te ,gazságaid tel·
j8SSégének meglsmerésé!e. Engedd meg nekem.
hogy ITUnéi tobbel meg!athassak a Te valóságodool.
rrUnéI mélyebben behatolhassak a Te igazdljadba.
s 6nzz meg engem anól, hogy ostobán és felllNalkodonan azt hoggyem: csakls az a Te valóságod. csalos
azok a Te lQazságaJd, armt nekem rnOndebb6I meg.
sejtenem engeélél. Es kOlonosen kérlel!., ónzz meg
attól, hogy megvessem vagy gyíilólJ8m. Oldozzem
vagy krlagadjam a Te népedből azokat a lelebaráta'·
mal. akrknek elméjébe Te a Te igazsagaidnak mas
morzsart engedted huDnr."

Az. Imet\l. kűlönféle keresztény feleKeze:ek és M·
agaza:ok teológusal161 szólván, az un't(lnusok kirekesztésén való megbolránkozasomban talan túimenlem az 'gazsagossag ha,a!an az lfónlil.. aJ, Ennei< a
vétke szarljOl"l annak a fejére. alu megbotrankOztatoll;
én a magam részéról megkovetem azOkat. ak,khez
nem voltam igazságos Es Iojelentem. hogy érthet6nek. sőt szukségesnek tartom a külonféle szentirás·
értelmezések, cIogmallkar rendszerek s ezeken aJa·
pulÓ tutvallások megJ81eneseI. Ez arra aSZunIelen
emberi igyekezetunkre vaD, hogy keressúlt istent.
hogy próbálr..1k kozelebb !utOl hozza - aldlr ugy IS.
hogy értelmezésetnkkel és I"IrtvaDasamkkai 61 hozzuk
kózelebb magunkhoz. Es az ~ módon ke,elkezen
dogmat,Ka! rendszerekre egyházakat lehet épil8f11.
ITIIIIt ahogy rT\I"lÓan és mIllióan hInunk s hIszUnk IS:
meg lehe! naIm értuk, mmt ahogy megnahak az arenakba hurcolt öskeresztenyek. a máglyara hurcdl
Husz JlInosok, Szervét MlhilJyok, a Déva váranalI
plllCebortOl"lábe zárt David Ferenc; Odv6zulrlo lehe!
általuk. OdvÖS$éOflek tekIntVe a Munkben vaJó megnyugvast és azt a rneggy6.zödést, hogy l5Ien tud r6lunk. szeret lTIInket, gondunkat VIse!, velunk van.
M<ndezt lehet. Egyet nem lehel. mert ez ellenOlIond
minden emben értelemnek.. ITHnden erkOlc;:stlek, monden JézUSI tanoJjsnak: azt áH,tanr. hogy egyedUl' bor'
tokosal vagyunk az ogazságnak, raJtunk kW mondanki téved. s mi határozzuk meg. kicsoda hiSZI .)leJyesen" és kr nem az ÖlÖk és végtelen lsla-rrl

•
Mindezen tUi. Ul"lltánus testvéreun. vagy taJin pontosabban m.ndezen 1fl/1en. van egy torténel,", é$1a.f!uratis é<1etmezése IS annak a logalOlTlnak. hogy ke-

resztény Ez az értelmezés lentebb mar szóba kerUlI:
ez az, amelyet szembeállllottam a Szalai András·léIe
dogmatIkus értelmezéssel. És ez az, amety ametlen,
hogy belső lényege szermt kereszténYlbb ÜéZUSlbb),
sokkaha áttalanosabb IS a Szat'II·lélénél. Ebben az
értelmezésben a keresztény ellentéte régen az voU,
hogy pogány, ma az, hogy ateIsta vagy hogy egy
másIk vilagvallas hlve,
Marmost kérdem én. nem tőletek, hanem Szala·
i Andrést61. hogy mi voll Bartók Béla, akinek tudatosan választol! vallasa volt az unitanus, Bartók Béla
nem volt keresztény? Hat akkor mi volt? Vagy mi volt
a régész-lörténész L3szló Gyula, aki uManusnak
szuleten, életében az volt, halálában az maradt.
L3szl6 Gyula nem volt keresztény? Hát akkor mi
volt?
Eur6paban, kOlöoósen a keletI-délkeleti részeken.
mmt még elöbb a délnyugati akon, századokon at !)ri.
aSI politikai és tarsadalml jelentősége voll annak,
hogy keresztény-e valaki vagy sem. Ti, unitárius ma·
gyarok, szazadokon át jelentékeny erkölCSI·lelkilsme·
reti áldozatol hoztatok azért, hogyakereszlény kö·
zósség tagJall'lak neveztessetek: gyermekeiteket az
Atya, a Fiú és a Szentlélek lsten nevében kereszteltétek, mivel a ti keresztény testvéreItek ezl kérték,
ezt várták el toletek - s ti engedtetek. Nekik elég volt
egy őszintétlen pillanat. néhany őszintétlen sz6 a li
részetekről ahhoz, hogy az akkor meghatározó dogmatikus értelmezés szerint iS kereszténynek tartsanak bennetel<et, hIszen tudták, hogyamugy azok
vagytok; ha nem tudták volna, nem mentek volna
bele etféle ravasz megkerOlésébe azoknak a zsinati
halározatoknak, amelyek k,zÍlrték a dogmatikusan
értelmezen kereszténység köréből az llltalánosan ér·
te)mezell kereszténység kÖfében mindIg IS Jelen lévő
arianus·antllnmlári~ gondolatok elfogadótt. Nelok IS
fontos volt, hogy kereszténynek neveztessetek, nektek is az volt; ezért kacsmtollatok össze egymassal a
zsinatok, a teol6gusok, az inkvizitorOk, a töpapok, a
farizeusok háta m6gÖII okosan, mmt a kfgyök és szeliden, mmt a galambok, bölcsen, mint Bethlen Gábor,
némiképp talmudIsta módon, némiképp balltánlan, s
mIndenképp bizonyflván, mégpedig közösen , hogy
a.z egyhá ZI dogmak a társadalmI gyakorlatban egy.
szer(! konvenciÓk.
TartOlI pedig e.z századunk elsó harmadalg, amIkor
IS úgy gondoltátok, hogy ninCS többé szükség erre al!
őszintétlen gesztusra. Ha SzalaI András sommás
megallapltasát tekintem irányad6nak, hogy tudnlilhk
nem vagytok keres.ztények, akkor azt kell hinnem,
nogy eislelIétek a dolgot.
De mIért telontsam én és miért telontsétek tI Ifányadónak az ő megáJlapltasat? MI adja Szalai And.
rás éS az O !télete erkólcsl vagy szakmaI hItelét? HIs.zen gátlllstatanul csúsztat, példaul amikor azt
~ndja r61atOk, hogy nem vagytok tagjai egyetl en
okumenlk~ szeIVezetnek sem, holol1 azt kellene
l'TIondama: a jelenkori Ökumenikus szervezetek többsége nem jézUSI. hanem cIogmalllcai alapon atl. és
nem togad be. ZÖfgettet~, s nem nyll1atoll meg neklek VaJOO elhallgatl3-e Szalai e.zt vagy egyszerüen
nem tudja? Csúsztat akkor is. amIkor összemos tite.
kel az angotszász univer.zalistékkal, tallln amIatt,
hogy veluk val6 testvén jó VISZonyotok meglehetOsen

ismert. A testvéri viszony azonban nem azonossag
ikertestvérek ~ében sem, VaJOO élzékeli.e ~
kOtonbséget SzalaI András? Tallln Igen, hiszen all
Irp.: ,.az angolszasz unitarlzmus más irényzatot kép.
visel" (46. old.), a tOvábbIakban azonban nem vilIIgos. hogy kIkkel VItatkozIk. veletek·e vagy az angol.
sZászokkaJ vagy mlndkellőtőkkel. Nem világos az
sem, hogy Ismer·e elég jót benneteket, miközben ítélkeZIk fölőttetek; járt·e köztetek. végigGtt-e
egy-két unItárius Istentisl!teletel , halloll·e Erdő
János·!éle, bIbliai alapú unItárius teológiáról. Nem
valószInIl, sőt valószlnO, hogy nem. KOnyvének ta.
nUsága szefInt csak annYIt tud rólatok, amennyit _
mmt ezt gazdagnak tünő blbhograllája IS elárulja _
ket (azaz kettő darab) könyvből olvasott: egy angol
nyelvO ~om. pendiumból s egy nemet kézikönyvból,
mely utobblt egyébként a kOnyvehe.z felhasznalI álta.
lános mOvek kÖZÖlI is felsorolja mini kntikai Slakirodalmat.

!né?

Ez az ala~ossag és átgondoltsag és szaksl!erűség
és kIterjedt Ismeret Jellemző egés.z könyvére; ennek
egyik bes.zédes példáia az, hogy titeket, a reformáció
idején és annak folyamatában magyar fóldön szOle·
tettlelekezetet és egyházat, magyar protestáns történelmi egyházat tehat, egy sorban és egy IdeológiaI
kalap alatt tárgyal tlz máSIk olyan vallási közösség·
gel, amelyek a múlI názad végén vagy szá.zadunk·
ban álltak fel a vilag más·más pontJa in. s szinte csak
napjamkban ,.gyllrÜztek be" a Kárpat·medencei magyar társadalmakba ; amelyek ellen védekezést ajánl,
és e védeke.zéshez szakmai (teológiaI) lanácsokat
ad. Egyébként és továbbá és végul jellemző rá, hogy
e.zek kö.zön nem lárgyal legalabb kél olyan. a mal
Magyarországon is mllköo'ő valliIsi közösséget, amelyektől - lámogatottságuk. léts.zámuk. külföldi kap·
csolatalk és egyebek okán - egy óvalos duhajnak
tartama kell , mert esetleg vlsszaűthetnell.

Ti ne Ossetek vissza, ezzel is bizonyirván. hogy keres.zlények v~gytok. Legyetek és maradfatok a Biblia,
az Ó- és Ujszovetség, a nazárell Jézus tanltá·
sai alapján keresztények, úgy értelmezvén ezeket a
tanitasokat, ahogyan vértanúlok David Ferenc teile,
vagy ahogyan ti kOlőn-kGtOn , egyénenként teszitek.
aszerint az egyéni hit vagy Sejtetem vagy reménység
szerint. amit lsten ad kOlón·külön mInden embernek.
Becsüljétek meg ölodlé! évszáZados létetek alalllétrehoZOIl kulturalis értékelteket, s.zerezzétek vissza IS'
koláitokat, és ápoljiltok hagyományaitokat, melyek a
magyar kereszténység közös hagyományai, ahogyan
például a maty6 népviselet is a magyarsIIg közös
néprajzi hagyománya, noha nem mindannyian járunk
maty6 népvIseletben.
És mletÓII elfelejtenétek Szalai Andrást. bocsiIssatok meg nelo. mert nem tud,a, mIt cselekszik: valall1l
ártó szellem sugallhalla neki a.zt a téveszmél. hogy
van manapság elég magyar keres.ztény ahhoz, hogy
hatvan-hetvenezret - ennyire tes.zi alétszámotokat buntellenü!, lelkiismeretfurdalás né/kOI kitudhasSOr'l
k6.zülük.

Ve reS8 Zoflán
a S~l<lorn6gi Magya r Protestá" . C.yU/ekezetek
Kő.ő.tlge (e/Ugye /6je, re{orm6lu. "al/ás"
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Közös jubileum
Sz:tb3dc/wi ProtcSI:in~ Kbr,"dimU ú.ji", A1. cl s6 hckbe,"
fókén' ~ szabadclvú prole5.áns kor l:\iJ3' $tolgfll.:.k 3 mu_
smb"" (NYilt"; Leven/c umtánus l~lkbz. N~~6 Us.zI6,
F< Ihős Sz:.Ix>/cs. ÓSz:tbó /s/dn. O/:Jh S~, A máté_
s:'l bl Ádlim }cmS k6ru$ 37. ~lsó pcrc.ól állandó .bl!V~vli
voh CMny; 0116 ve7.tnylelévd. V~r~.•~ uml:'lrIus d;lcsok .
k kn;telllln is m~gje1enl . A mOSIam Jub,leum, mllSQTban
~Il '~ínvonalas előadásban hallhattuIIk v~lognt:\st
unil:lríus
IS..
1
L
énckáblil. A1. ünnepi szÓnokok mind'g </cnuc" való b,·
zonyságTÓI SzÓlounk. b a haz.o és ~ nemZCll .uda! ~n5si.t,
sét slirgenék
A rcfomlxió ~ számv~tés ünncpe. mLvd a1. mok 'CrOT _
mxió szellenJtbcn foly:unalos:m Száll10l ~ell vetnunL
Csd!-, K Ii/m.ín Lolozsvári rcformáws piispbk úr voh aZ un·
nepi szónok, M:\ltsza!b mOllogr.'ífi5j:\vnl t.~" Pmllum fo·
[yói.al számaival lérhettU haza.

TizM,k évfolyam:\hoz €,kezcU az a rtfOf1T1XIÓ·UnllCp·
sig. """,Iyet M:\.6zalkárla hely' ts a bcl'<:~' MOI: 'u;rve·
uIC. v~l"""n! n l>f~gy:JJ l'mlcst:Ins KózmUl-cl6db, Iig)'''·
,.lJIel v....:\m<namtnyi 5zcrv(~(!e a Kd,,/-MaJ;yarorsújp

...... b.od.l,-.I protut.""

~ör

A s7.nbadclvJ protesláns kör négyfiis vel.tlóstgi delegá·
ció"al veU rtszt a jubileumi ünnepségen. Pc/h/is $7,:Jbolcs
köTi titkár hangsúlyozla, hogy a reform~c ió ~ szám"ctés
Onnepc is. Tisztában kelllenllullk killdctésOnkk el. s =1 a
felismeréssel. hogy IS/al egyetemes ént ke a hll, a kullúr;L
és alUdomány.

,... ~~.

OIih. "~lm.in kol .....,·." ~f"""Jtu. pii.pökk.l.
jubileum. únn<pMf;Óf\ M.ít .... tUn.

,.,1"""k'6

Wass Albert: A bujdosó imája

Wass Albert

(Wass Albert: A bujdos6 imaja.
Összegyűjtott urrsck_ Pú~ki. Bp. 1998)
lsmé1 Dr ~ 5.bb'. az 3rned<a1 magyarság ~ l'IIIl il

leghJgIJbb- J Maros-Szilll'lO$ ~ l!ldL.Il map Fmdiba ernIlI'iII.
.llaUÚIi sz:ilal!sll Cugei wau AIlert \19()8.-t 998l ~es k6111M mir~. ~ szerre halála ...~, ~elmtette. A kOlet JaPPrOI
$(lkat SZefflede\!. kora.en l<óIIO-$lempát lekInI raol<. akiI ~ Iiit·
talon az Erdélyi Szépmm C4Ih tagjai k6!é emeh. s aki ITIÍ' erdétri
1!Ie1&ben is hapmos voll a pesallmizmusril. pro!8likus ~tbra
'45 utáni IIootalartSiga. bujdos()·élete peóg 1órvénys:ze<Oen váHotta ki
beIÖIe azl il h~ ~i$lteneiali$ta ~abpauas~ maly egész.
ernigrá(ilt>an irt mir/éi ~\árom. A oégle1e1úg ~tan. naprlll·
llipril il !elle IeglloiJ}'e;g á1eII, megsem pietisz1*us iS1etttIle 1\eg1ISl'
Iibb ~ a.t.eiOQ mbadeM1, csupán I$tenre M az 1116111!
Mb. pOrérevelk6!1eleII EmberT. tekint é$ etben az Em! homo p(LI:ban
pr ....' '" erteIme2ri eIeIél, hrvallhil. Wass AIlert $lert1illetl • kM legi.
lom $lem!$ ~ illkoIoIl ezen .idoIIatta >efS :-. , (NlQYPInllMi
$II"~. A bu;;bsd ~ lG , /IIlIIl'I1I~1 es a kÖIe! . . . k6l0ll: nolQCl·
,limaban (S~ ~ az "mtrM/efl bujdosóróJl hildií~ aki meg1a'
gadllL (mert meg keIe~ ~) $lent keresztény H emberi lIioa\áut
nl hogy ot1hona legyen minden magyarnak. bá,hcwá is IOdOrja Okel a

... -

A kÓI1(\ éIe1n'IIrIe ~e n61Vi! ugyan csekélynel< IiiMel JiIO'L <
dOIati mélysége. er1<&;sj blta~
l'I'LIHéSZi érIé!<e ,érin . . .
magyar lIIldaIOm ilii l6L 1t!U1IIe Ne hoáfl1OUéIr. kOny'tetp4: t.ri:óIl

es

a
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Hontalanság hitvallása
Hontalan vagyok,
mert vallom, hogy a gondolat szabad,
mert hazam on van a Kilrpatok alan
és népem a magyar,
Hontalan vagyok,
mert hirdetem, hogy lestvér minden ember
s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer
mindenki, aki jót akar.
Hontalan vagyok
mert rllszek jóban, igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben
és Istenben, kié a diadal.
Hontalan vagyok
de vallom randOletlenul. hogy 6 az ul s az éleI
és ma/adok ez Oton. mfg csak élek
töretlen hinal ember és magyal.
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f):en voit, ..KJnC;S;i)r m.igus eo..?!' tan~

1I..<Sna Jao(itb tOVlSi

JObbagy kl~e::e

hogy.a!'.a it
vae.iOnat a tO'."s< ~da "an al eg 'e-e 'G'.ar: karok,
~ 'maókozr . /:,II(Of' rreg"'8-cezték 1éie. hogy
2
""~CIZil(.

a pcga'ly '<ag)' a ka.'eSZleny s:en''lez. az!

va.aS:«Ia hogy nines a kenö kózön különbség '
Fonay Zo2n Tamas

'I.o$t aaor ehet. nogy nem ~ hal"lgZ!Jt a kérdés.
de oha:a:w-... !oImera bénnefT' t'OQiiny voIt-e: Kw!-

csor ,es !arsa" vagy evszazaoo.ólal me.;el'ozte-. ,:i!'!l,
kofa: KOI"1-«a!? H:szen f:ls'e:ebeo a ma hlrde:e:.
o.u.netumus Inga rna.zCÓll. l")E!g Az. hog}' az em.
amelyne!!. M.:<t.J.""it'Yan IT'I es egésJ: waglltlc eo egy
"IIIYCzhet
Darhog}-a.., es Darn ___
Ki vagy ri"\; \lOd ha! a fI..allY3rooc :s:enoe? j{,nzQ a
...e<de$ ne!'! fWOC5eIi ra '«et. va.ano: @','e$leaa
tor,.eneoefT1 ut\-'eS2tótf: Sil, W.al'IOI rneg'oJcca.<.: .eheI:.
hogy r-> I""I3g~i<, ~, 'IQgY :degeo1e !~ oe sapos
batos az. hogy rrWJI.~ sl;edteZe! azen nY'-'IOIt!.I'K nom>
Te!:eK-fT"lUltalt a SZ3 zitoo«' es 3M'I'ta ~Icod
n.rit a "YU93!~ kuI:urahoz. nogy maJ a ma ·
gyal
sem YOI! twa°"k)S - "'~.
magyar 'e;ed elT I'h alan. Am ugy hJnii<, a mo eoes
al"'yat'iyoeW.A''I otyaro 81&0'''. amely nem l'IagYJ<I
maga! csa.c ugy. eqyszet\ierlI!'!~eo'Ii; en ;s lloOElfte
es a
szazad r'IaI egy megU!lll. megsz:épUl1

nY:eN
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Aztltn jött az elsó v,lágMbo'u: amikor véget M.
magyaro!< milliói találták magukat hatelen Idegen
szághatá,oI< közön. MagyllJo,szág haUnaln klvOI.
(Ne essOnk logalQlmllvmba: nem ők mentek el egy
m/lslk orstiigba. hogy /abb megélhetést ke,essenek:
II hatá, ment III /lmjluk. Mondjók. hogy ezeknek a
.étegeknek be kellene olvadniuk uj hIIzéjuk kultilrOí3·
ba. lehet. hogy ezt meg is 'ettók volna. ha ezek a
kulhir!\k nem jelentenek volna visszahuzó eröt - saj·
nos az utód áJlamol< mindegyikében - ahhoz képest.
amIt a kicsi. Magyarország hlltárain túl élö magyar
kózósségek birtoko/tak mlu.) Ahány ország. annyIféle. m/ls és más kultúra . Sajnos ezek a találkozésok
~ak látszólag voltak békések: ewkben az országok·
ban megpr6bálták megtojlani. eltörólnl azl a szint.
IIzt az értéket. amely magyar sajátosság; és újra
megpróbá~ak hasznélaton kIvül helyezni a nyelvet .
Volt. ahol pbb eredményeket értek el. volt ahol kevésbé J6kat. de alapvetően ez a manóver mégIscsak
kvdarcba hilt. (Végül IS annakIdején a rómaiak is
megp.6bélták sajftt kultúrájuk3t fáerőszakol ni a gó/ögökre; nekik sem sike,ult.) Ám bármennyire is teszOI·
nek az Indulatok akkor. amikor egYlk kultúra erőszak·
kal. tondorlanal meg akarja szOnletni a másikat. Jöt&be akar annak kerekedni . az elvont végeredmény
akár pOZ itívnak is mlnöslthetö. Lehet. hogy paradoxonnak tOnik. de mll1dkét kultúra gazdagabba válik természetesen abban az esetben. ha sikerul mindkellónek megmarad nia. AkaJVa·akaratlanul az egyOn
lak6 népek beleiltinak egymtls életébe: kivánCSIakká

0'-

válnak. hat6sSllI vannak egymbra. és kÖ!1nyebbun
elloglldJék II mésságot: ez mind. m1nd poz,Uv jal&n.
ség. De mennyivel pozlUvabb lehetne. ha monGoz
tényleg jóhiszeműen. etlenségesked6s nélkül. Uram
bocsII· neretenel. egymé.slr6ntl tIszteletböItörténne
Az. 61vet! elemek beépülnek. úJabb amyalalOkat
esetleg szint kapnak; az öket aSSZlmllal6 kultú.a
r(lktere szartnt válloznak meg.

ka:

Lassan oda jutunk. hogy EUfópa megIsmeri öm1'la_
glll; Európa n&pei egymás! és egymIIs kulturál(il A
magyar nép IS csatlakoznI tog . (Vagy csak Magyaror_
szág?l) Egészen természetesnek tÜnlk: nincsen más
kövelendö út. (Elképzelhető. hogy Géza idejében IS
ugyanilyen természetesnek tOnt az. hogy valahova
tartozni kell. valamilyen közösséget lel kell Vállain, .
Még az IS lehet. hogy könnyebb volt. hiszen akkor a
nemzet egy ország hatÍlraln belül élt: ma. mtlr Súlyos
kérdés. mi lesz a nemzet azon részével. amely az
országhatárokon klvOI rekedl. ha maga az olsúg
csatlakozik Európahoz.) Amenny,ben tudatos a csat_
lakozas. és a csaUakoz6 (ez esetben Magyarorszllg)
elég erl:ls ahhoz. hogy karakterét megtartsa. sajlltsá.
gos szint, sajlltsllgos kultúrat log a)tlndékoznl azok.
nak. akik képesek és hajlandóak lesznek azt érzé~el.
ni. értékelni.
Jobb-e vagy rosszabb a löbblnél? Több-e vagy kevesebb? - Mas. A miénk.
He It Y L.": b

Könyvismertetés
Kelemen Miklós: " Enyedi György". Unitárius Arcképcsarnok 1.,
(a Hellal Klt és IIZ Unitáriu s Alap Itvány kIad ása . 1998. )
Enyedi Gyorgy ~Ietére 68 munl<Jb"ág~r~ em1éke~llIn k
- hal~llinak 4oo" k évfordu lóján _ az e lmúll eszt.cn(!(I.
ben. Kolouvárt az ünnej>Ct NemZ<)tkó~i 1\rdomrlnyo..
Konfe~nc;a jelc"te." ez alkalommal Wbb munkü Jelent
meg. Ö......endu.lnk . hogy Enyedive! kapellO]atban mi. a
magyarországi unitAr;ulIOk is hallhthHtluk hHngunkM.
his..:;n EnyedI György a XVIII. ét XIX. "~~. a<l kivA]ó europai teológu8-11 II mienk is volt.
A ueru'J ~gy hihetetlenul "zor~almü9 egyh~ztort.éneu
ad~lgyÜjt6 te]ké$.tArsunk. akInek 9IIjtli alMl vpn unitA-

riuBluikonll.68 aki Mkkor dolgo ...11a legnorgülmMlab.
ban. amIkor IIOk~n ugy hiUék. hogy RZ ~gyhá>.nak nincaen szukoéKe tevélreny&égére. A 78 old~lt kil.l:vó" k, . ta.
nulmány kötb Enyedi hí~8 5~phi81.óT1i1Jál. R Gi amund Q
~s Quillquardus l.óru!ne!.él i6. és így t.eljellCbh képet "d ft
k,.éló és IIOkotd"lú p;;B~kr<íl. Sze~l\Ceé. volt né.
hAny eredeti munh dml"pj~nhk ~" korabeli k~ •. iratA_
n~k bemul.a1ASR is.
MiWlI ma,,~nl is írtam (I-. J)~vid Perenc") 1udom
hogy ~ks~r milyen kézenfekvO" dolgok é. !.ények kény:
"~mtlk a ozen6ket a !"ll<)ndanivRló IIt()grovid!!.é~re. Me .
IYlk adaIOl .'.ere&B\'m "., melyikt<5\ v~ljak meg? E~ m~"
nehezebh fdada\., mint R mG n'egírltla.
KeLe.men M,klN ~Ictr'\i •.i "d.. tok alapjlin ;.,ne..,.,1;
Eny<..-dl György munkA-.Aglit. &Ól kü]földi uonubnoiny'.
nil. t.o.njr.'B,rót. pa!>dl!linll <II pU$pök~g<!r6I. l, merlO.
ti tIlJ'M.; Ú vil~KI irodalmi je lentlloéK~t..
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Meggyö"~Lé&Cm

szerint más cnkowket i. fellehetetl
volM hB.. n~Lnill . Igy R~ adRtckra épül05 vAzl,,\.8ze~,
helyett nlihAny prMikádójából vett idézettel sz!nc$Cbbo!
lehetett ,·ohlll tenn, a nagy unitárius pus pök ~ Ie!.ét. A
fuml8-llnynggal kapcw]atban fol hívom a tigy(!lmet a leg·
Ujabb magyar irodMloml.brt.<!net.-lrIt. námOlI f"ontol és a·
lapveW nlunk!\jArR. nlely hir\.nyzik .. feLsorolt forntsok
kb.Jl I. UlO"Rni8 ]953·tól 8 nlagy .. r ircdabnárok egy C3Oportjának
unitariznlUS tbru!nete közpOnti témiIJ8 lett.,
I munkAS/:Jáguk nyomAn H ~zcll cmi Mt~r é~ ~Z europa;
kaj)CllOlatok m~B ~rt.<!kel~8bt:n mutaljlÓk be M' emlitett
korSUl kot. lL. KlMnie1.üy 11OOr. Pi rnál Antal. KeserO B~·
tint. Bal~~3 Mihály. KáldO/! JánO/! ~S a .... egedi ia kQhl·
b~n" fclr>bv6" ti~t.:., lok.) [ga~. KeLNnen Miklós fenti IMuJmAny~ h .Br'·ezct.ó"" szerint m~g 1981. Apri lis hav~blon
ké!~ ült. 9 NZ i. SllJnáINto •• hotO' sz crd~lyi unitA riu5 wr·
~neUr6kn~k crró1 még ninc. tudonuhR Ism:. erre mt<g
m; sem hiVJuk fel a Iigyclmukcl.
Végezetil] elO" fog"lonu! rt.clmc:.tésre kívánom fclh fvni ~
tigyelmet. lU ariRnizmu8. II. IIntiUinitari.",u3 és ft SWcinianitmU8 nem RZOn08 fogalmak ht unitarizmuss-A l
Ké':oégt.clen. hogy rokun irltny~al<>k. de nCnI .. """QB>Ik.
lU " .oonloml<>rt<!net. @eg A nCnI ",nil~riu. eI(,)"MzWrt.!n('t ,. s olveocn keveri (!keL Mi unitMiugok ICg)·unk
ebL,en a kér<!é.b.m követke.el.e""k . Ugyanis hZ unltA"u.
valhb R•. Erdélyben. DAyid F'c .... nc AlUli "lhpl l.Ott moz./tJ ·
lom. amely A $t(,ntllliromsAg kérMlN'ben rokon A wbb,
ekkel. de mA. kérd6ackben eltér6.
S7,Jlsz Jrlno"

A'.

Egyházközségeink életéböl
10 é ves .. Bulá~s Fel'ene Be regi
Né pfőiskola
1988 dGCemberobOn mdull ol Torpán II Bl!rt1f};
Nepf()l$AoI.100vOdójil B.,lálS Fo,onc szol!cm(:b(In
Az elsO kO'Sl.lk ol ovtg !alloll Igyekezlek o rend
Slarv.lM.1::.1 mtnél gordulékanycbb(I lonn. I) Oe.og. talvakb<tn Szó osen o 100dktJ/d1l$'0I. Ol Onkonn.'tnyl3
1011 szelepérol. II demoklilllkus v;:\IlIsztÍlSt6l. a Sla
oad velemenvnI"IvMlI.,,;rol
Nagy srkero voll a vIIlloslr\4'k . .lmelyre mogy61 oló·
adók /Onok 01 Ebbol (I kOl::.zakbol nott k. Il berogl
neptorskQla kOlOlollkulluf.Jh$ 1011090, és Ol l) ma.
nólp'g Iilrt M3 m.1r Trslll·;ZJlk.ln ól kulturiIhs oloodilssorOlóllOI mond.g aklU.1hs gJlcl.1sag. vagy v311"lko~ÓI
ItllTlilkkoll I.\/Gltvil hud,.'IJ mag ('I velOlö:;Og, ln ('I1.lkull
k, II k02ólel,-kultur.,hs c~rl. T'$l('lSzolIIQlI még
UIc.1t .s elf'lOyeztek B.1lálS Forer.c.ol
A m.'lsodrk kOlslo kban .lZ IIJUs.)g loto lordulI a nép·
JŐlskola 1993-16Ilolkaroltol (I berogl cserkoslmozgoll
mtll EIOlrehMa o 8rnssor 5,1111UOI. Kuzo JJnos cser
kéS2CSbpoloJtol A cserk05WI molloU klol('lkllOHak ITJuságl kluboka! 1$, Kulön érdom a Clg.inyllat('lIOkknl
vtlló Joglalkozol s. Az óm clullr'lymoato'9égok 10101097
tése orcklkében VO$S~ó· OS gyOkénytonó 1nnlolyolmOI
.ndIIOIl. 1995, től VÓ5.lrOSMmonyb('ln a c'gllny lIoplt).skola erosodon mog. amoly olösegllono a DJ/wos
Gyul.:! c<g,1nyogy/ollétrOlOnét
Al IIJusilg, molg:1lomból klnbn egy s l(lmUÓsloch·
",kal csoport Mandokon _
A jubIleum. Ovben AranY05!lpltllbllf'l tIpulI kl a nép·
lő,s~oIal btrZIS 1111'111 az UI központ Bocs AII,I" elnOklelevel SZOleinék, h.1 II h(l10IT\ k':1lakul! lormo {közele!. CIQiIny. Slamlttostochnlk.1.} mollon a kornyOlOI
véóelom II lovább re~Odno . Al uJ A'ólu'fOSllpto!. k.Ol
ponlOl ebbOl II ce!boI JaJlosllonbk kl , Tervetk kOZI
Izarepe! egy lóegontOlgalmr b.~;vs klépUése 1(;, hl'
szan II kornyal(llvédelem és o lolu:)! lufllmus szé·
pen k.egeslll,k egymtl r;1 Bal.'l:s Ferenc 5lellemoaé·
gét ugy IUdIUk megÖfl;.:n1 &a lovóbbtoJIOSZJIID•. hogya
népl/itskola vezotÖ5é!J8 II bereg' un.Jltuus !>lÓIVltny
boi karúlt kl
F. S~.
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Egyházközségeink életéből
Pestszentlőrine
1998_ november lS-én. vasárnap t<.'mplomunkban Dávid Ferenc emlék·istentiszteletet tartottunk. "'ely alkalommal" szóBzé ki ~zolgálatol nl.
Szán J á n os lelk!!u végezte. Istentisztelet után ft
gyulekezet tagjai testliletile, megkOllzonizták II
XVIII. ker Dávid ~'erene utcában egyMzkozsé(Ünk által elhelyezett emléktáblát. lu cmléktáblá ·
nál Szán János lelkész imlidko:wtt, :I koa.z.orúl
egyházkol!8égunk presbitert'. helyezték el. Legyen
áldott egyházaJapitó plispokunk emléke.

•
1998. november 28·án, szombaton du. 17 órától
ueretelvendégséggel
egybekotóU Gyu.lekezeti
este t tartottunk templomu nkban mllJd gyu.lekezeti
tenminkben , Ezen rende:tvénytiuk nemcsak egyházkoZ$égunk éle tében jelentett kimllgus16 eseményt. de egyeteme. egyházunk szempontjából \$,
ugyanis ezen a Illnrlel.vényen R Nemzeti Kulturális
Örókség Minisztériumának egyházugyi helyettes
államtitkára Dr. Semjén Zsolt tartott eh5adást:
Az til/am Ü egJ'h6: Jelen t!$ )Qu6bcni viszonya címmel . Az államtitkár ur Csallóköz; Zoltán titkárságvezető' társaságában érkezett. Rázmány
Csab a a gyulekezet lelkésze. rcivid prédikációjá·
ban torténeImi átt.ekintésl adott Unitárius Egyházunk 430 éves múltjáról. Ezt kovetOen tartotta na·
gyon értékes előadását a h. államti t kár. aki kihangsulyozta, hogy egyházunk igen magas elismertségnek örvend a konnány előtt, továbbá értékelt.e egyházunk kimagasló egyéniségeit, 430 éves
torténelmi multját és áldá!l<» levékenységét, amit
kifejt a hatá rokon innen és uon túl a magyarság
és Islenorszá.ga érdekében.
A gyülekezeti est müsorának folytatá saképpe n,
Demján Kinga operaénekesn6 világhírű ope retlekből adott el6" három felejthetetlen él ményt nylljtó éneket. A müvéazn6t zongorán Oláh Miklós
zongoramGvész kisérte. Bartha Levente erdl!!lyi
sdnmfívész zárta a gyulekezeti est mfísorát. tobb
neves erdélyi koltó" felemeld" és felejthetetlen versével . A mfísor végeztével a nagyszámú gyúlekezet,
mely szllll.iltig megtoltotte lemplomunkat, átvonult a gyulekezeti terembe, ahol megterltett auta·
lakkal és linom vacsorával várták: Kázmány ella.
h á n é, Knváes J ózsefné, Tóthné Erd6 Mária,
valamint egyházkouégtink gondnoka Molnár
János alia. Vacsoro után megtartottuk a hagyományoa tortnárverezést, mely tortát egyházkozségilnk presbiterasszonya Sep , i Ko vács Éva adományozta 7000 Ft értékben. Az árverezés nyertese
Gerge ly Valentin tennészeteSoen rel<ljánlotta elfo·
gyasztá.ra a tortát. A gyulekezeti est kimagas ló
erk<Jlcsi é. anyagi sike rrel zárult. melynek bevételét a lelkészi lakás építésére ku!Qnítettilnk el.
Ezuton szeretnénk kosuinetel mondani egyházi
és világi vezetőinknek, akik megti.uteltek jelenlétultkel, és nagyon értékes beszélgetést folytatt.ak a
minisztérium h államtitkárával és annak titkár-
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ságvezet6jável. Kosronet az államt,tkámak, aki
megtiszlelt minket jelenlétével, továbbá mind·
a wknn k, akik hozzájámltak ezen gylllekezeti est
kimagasl6 sikeréhez. Remé.ljilk, hogy a kóvetket6
ávben is sikemI híveinket hasonl6 élményekben
részesiteni'

•

Hála legyen a jóistennek, hogy ez évi adventi vá·
rakot.ásunk nem volt hiábavaló, ugyanis gyonyórll
karácsony el86 napja volt a pestszen tl6rinci gyülekezetne k. Mindenekel6tt örvendetes lány, hogy
zsúfolásig megtelt templomunkban , mint egy igazi
nagy családban ilnnepelhettünk és élhettilnk a:r:
emlékezés jegyeivel, melyeket ez alkalommal Mol.
n ár János gondnok afia adományozott az Úr asztalára elhunyt drága szeretle i emlékére. Nem feledkezhetunk meg azokról sem, akik úrvacsora·
megváltás eimé n jelent6s adományokat tettek egy·
házkózségdnk javára. és akiknek e zúton is és
arunykönyvileg is hálás köszönetet mondunk.
lsten áldása kisérje életűkben!
Ugyanezen napon orvendhettunk templomunk
újabb megs.zépUlésének, ugyanis egy kedves hí·
vUnk és szeretett családj a. Isten és egyházuk irán.
ti szeretetUk kinyilvánítása gyanánt, csaknem félmillió rorint értékben szines ablllkuvegekkel ese·
réJtették ki a még meglév6 négy nem szines ablakainkat. Igy tem plomunk minden ablaka uines uveggel van ellátva , és hordoz:ta az erdélyi sti·
lusjegyeket, a tulipánt és a szívet. Az egész gyülekezet, a presbitérium és a magam nevében nyilvánítom hálánkat és köszönetilnket a uines ablakil·
vegeket adományozó aliának és drága családjának.
aki ezuttal is bizonyságot tett azon nagyszerII ha·
gyománynak, hogy egyházunkat a megmaradás
útján mindig a névtelen adakozók segitették azon
célkiHlzésébe n, hogy mielőbb megvalósulhasaon az
angyali szöul: .Dicsőség Istennek, a fáI dön békesség és az emberek kott jóakarat"
Karácsony ilnnepén a szós zéki szolgálatot Ráz·
mány Csaba lelkész végezte, a z árvacsorai ágendát Szász Adrienne gyakorló segédlelkész az
úrasztala me.Il61. Ud vozoljrik gyulekezetunkben
Szász Adrien ne gy. segédlelkész afiát, akit fOtiazte·
lend6 Bencze Márton pilspök úr gyülekezetilnkbe
nevezett ki ideiglenes jelleggel. Kívánjuk, hogy
azon a felel6sségteljes pályán, amelyet válautott,
hivatástudattal és eros hitte l szolgálja Istent és az
embert, n jézusi evangél ium beteljesedése érdekli!-

"'",

Az. urvacsorának kioutása után ft jelenlev6'
gyermekek szavalatokk al é.s éneks&ámokkal üdvózölték a karácsonyi ilnnepet, és áhitattal álltá k
köni l a a>:ámukra felállrtott és feldfu ftett karácsonyfát. Ezután minden jelenlevő" kisgyermek CIOmagban részesliIt.
R.b. ...""y C._ba
lelk'-z

Egyházközségeink életéből
Szertartások Pestszencló rmcen
az 1998. évben
Ko'
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az aiandekozas

Wo. kf,)«I l:!OIdOg és ~Id, • ~ádi fulül, EIhun), dn&l
Te:st-<:ranL:ntl • p ...... xiPI """olcs pilO<>l(:g al ~ ..,y2fOld

~~':O~'~(:'l:{\--~_~'~":':":'~~~~~~.:,):.~.~~~~~~,~.~~:w:"'~'''~==j
Karácson}i ruhad.sar
OkIober V6g«I twdettílk li'liiii ruhaakaonkal. AkkO!" meg
nem Iiou..rtuk lIIóIa a karpatalflll uaglidlilll lU els6 ..nz6
~ leli IUhalw. ClliQlT\alcal al. arvil!dolQSU.ak Atszél"e jutlanl,llc: el A &ockpash UMirus Egyh&zk6zség
hlve 32.000 Ft adoman)'l ls gyUjlónelt a rászorulóJmak.

ft

lés4!r6I szólo lan,lasall. uol az .,andihzh &omerd 19.
haogSIJIyozva hogy annak eneke nem I pinztart;:ank.
hanem. sz_terunk nag)'Sapna~ tílggIreny.,

A gon:I,lOd6l!;lCQ p .... 'kl'"

:O).U: q)~

,n' I "e.lÓ ~ \ÓbI:)j ral"" enékeb&

tov~~~adI ruhanemut e<delylll1Stv..egyházainkhoz
~ ~ , f"'lk Btor;k MaIgOr l.........ngondozoI.

.kc:ió Iebonyol~asjjrt és ".""'" hl'lOnkel ak!
ebbefl '''ll YItt.
.

JOt8kOnY

Beke Ildikó

elYh!r.ko~gi

gnndl'\Ok

Ns.zen a !T\3iIunklcat hozon su-

~et melagsilge az islenbSZlelel mmdeI'1 p&n* átnal0118.
es • gyíllekalet fesrerl IIdomanyozon uj 1,OrvacsotII. lBff16,

B"lars TSI'UI kesz/ten.

fe'85~

amel)'eI goncInok1.lnk
k&uellogl'latOlla
tette e.n az 8f78S1 valamem~ k6sl6netet 1$ klllII8zte 1eD<és2:ilnk. armkor lsten .'da d , kert. a
s.:op ajándék8i1. Iden eISÓ Izben az Egyhaz IS ~rd/t
kolta a Duna-TI$Z8 kOZI SZONanygyll)el(ellill ~eihi8lrell
akik énekkel k6u0nlék mI9 • csomagokat

GyónyOnJ. !eMf

ka~

VOL

1_________________K_'_..,~._'_"_._z..
_
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Advent eIS6 vasá!MPlIÍn II tavalyihoz hasonló sikerrel

tartOlI'" meg Nagy Ignac utcalt&mplomunkban • rullaVl~ C.IUnk ~ hogy JÓ' '''poh) rVhIk. kOOyvek. gy ..'
'IIC:)I'lekolr. ~ 100 Fl-.os egysegaron olyan hM!.nkhez. akik haunm; Iudj&k azokat. PoIyíIk. meSeIC6nY~ek, lon6n g)''''''"kruh8k. anon\kolt. r..., 6IIOnyók, n6i
kOSZlOmOk, blUzok, Inge!( laLinek aj gazdt.ra. Nagymamak
váloganak 1.II'IOkailtnak kOnyvec. kis rutwlkat ke.racsonyra ~ IllO Fl~. Édesanyák valasztollak gy.melcaik rtszere puIóY.n. ~ Eu.. az akaoval miodenla jÓl
Játl, alu taWI val<und örul, aki segileni tudOO ~eden ~
II belolyt 6sszegból az lInIIarius lljusigl KOr anyagi hozzá!<'rulása"al 6$ aki,,, seg'ts~el2S kiós. egyediil8.lIó hlvOllkneI< vollilnk kal8C$OnyI C$OIT\agol.

6I6mebÓI,

Karácsony
Hódmezövásárhelyen
e"enk~nl VlUUlém. be~ges. mtgluu hlngulatu •
kllriCSOrl)l unnepsze.nlel~s l16dn'l'EÓ,"'lIirhe~n. Az",
leui Kiss Mih .... y tiszteletes ur mélyenmntó gondola·
\.Obi ébreszt6 ,&"lurd ..u'i~. mely a lelkem ~nékenyen

hAl, s II oY.",.,kdt \tN,-e1 mllX»1l. "e,...kkel, a ka ...•
aorl)'hoz .116 kia ~~ .... tul , ~ .... k· ~ zeneAllmokbl koAOnlOuék lU un .... poet. A rnuaor sz,en..._
H el4teSllli!.o'! Kiu MohAir lelkész" r<,:lc""gt' Ki,.. 'l'ilnde ko_
munkáj~

OU unl'W'pee, a kllriC8OlU~ CBOIlUI4I"k $dll::>SltMaVIt' és
ec)'UU .... ~nekll!aRl én '1'geL
/rJ. ~-e ....1 nagy .. Im<!nyt n,)"\\Itou..

Stegl!d.. n il pép 5l.Án.mal ,-euek nilU ft I..,-ek a nr.
aonyi i~.... nti."U .. I...... n . Jó l~nne, hit m,," alkftlruakkor ..
ily .. n ..,k"n h,"lplnlik ISl4"n IIfl'~tl
\ ' n t! M. It

lJNITARJl'S F':LET 27

Segítség
a rászorulóknak

Felhívás
No 1997 "'18%emélyl jOvedelemad6r61 szólO törvény I&heléísagel ad min·
den adózó számars. hOgY befizetett &elói. 21c l $zlz.alékllr'\ek lelha~zrlálb.sá·
ról .endelkeu,k
Kárjo.Ik. hogy al eliÓ t százalék ke<twzmán~el~jének al UrIOIariWl Ala·
pftv~rryI. e m;,$OdiknPk Pe(Iig a Megyerornég, UniI.lrnus Eg~za,1 jelr:!ljélr:

me:. UnltjrlUI Alapitvány adó-uma; 18052459-1-41

A M~yarotadgl Unh.rluS Egyhil IKhnlJurI W""': 0200.
segh~üI mellékeljOk mindkét .,ReOOeIkez" nyilaU<OZat" egy-egy szab{!·
IyQSIIn
",,"Iepáld~nyal
Megjegyezlllk. hogy az 1"4-.01 való .aooelkezés semrniyen anyag' hM·
.áMyal vagy vlluteséggel nem jiI. ez adek(lzó részére.
Atyalisilgos szeretettel és ~sz6nenel.
.
az UmM,."... AlopfftJdny Kuro/ón ..."'''
Ü o Mogyoronzdg. UmM,.,,,, Egyhd.z EI,.bkM~

""".611

dilnyugw8 _ ;>.( 011lS~ V:rhkns Egyhá!
koofercnci. Ielepm 1.. lj. A ",Iálkom ItmiJl' 1I=lón!s? Nem .g~nek. cs.IMok
h""'l<lopr.lW'l&/iI. h....,m a magy •• pohll .
ko, omlir.\c;ió hOl..ur!réiének lehelósr!g~·
ról. ~n.l~ról. hl\.l.n'ról 'cn uó. Kér·
d.......·e •• endu." óluú ullIn még ,j«:.
~ • poll.ikai omll""ión.)k I")"Ug:rloo.
~"CY h. hoz.m •. hOCY'" fopdjü: r!<; m,
lehel I f.lM .... 0Il1Klon? Slhkh nmnt
0)'\11"" és K~·"w:<kntt, szakemberek elóodfu,i. kcrekarual·be!úllell!sck .
lI'Irtnl:acwportoI. 001,07.1,oÜ: rd I r.!m~
EkI""" I.... robb<:k kOWlI 80fWndi
G}ula (MOnchml. ~S Cso.ba UnIó
IMma) ,~
8111161
Uuló
(Cle.~l>nd.
01,,0) épfrbl. lIordlh

Atp'" (Luwn·PiaI filol6!"u\. '.ub
UnI6 (Genf) onOl-ps>;lCh,ÖIC', Ulkk6s
AnUI (Genf) il S.pot Gyula (Pinal
(ro. I<"uku\. Vily. NllY Alnes (8:wc1l
rer lelkkl. Varjas AndrCI (8;l~c1) ts T.
Zs.ndely Kltalin (8ud.pul) ps>;ir:hol6-

póI:. Frenkl R6betl (Bud~peSl) ev ~g)'"
fch)gy.ló. O.b6knt S,,enl. lvány,
Ilon. (Bud,pesl) uROl puspQkhdyellCS.
Sd... Fcrenc (BtaS>Ó) unil~ri"~. ,ala·
m,," Soós Mih i ly (l.I«s). Veres KI)·
vic. Anila (Nagyvárad) és VörÖII en
(N"gy kereki) ref.lelktnek szolg1ln:rk
M~Ju, 12~n ",tnwcvő\: lOrin6ba kirIln·
d"l....k. :drol mt,tckinlik ~
del H,·
'OIIJJtllCnlIJ ",ogy'" lermél. Kossulh (.
..!UJini remele") S7.obriI. emlékulbl:ljil S a
v.llk..,; templomo!. aho." Kossuth jMr
M1ju\ 13·:!n """",pi eslen em~kemck
mt, DSurb;),degy<:t.1I'I 30 ~y~ fcnn:tll'~·
ról. BIUa Dilint be.linr SZOCiológus,
UnIóff)' Aladi, kolotsvári író. kölr6.
Flrk,.. lbolyl. lIIyú Kinga és 1.0.
hln.zk)' Looind mam5yisárl><:lyi ",in·
mrlvbzek köttcmu'l;ödésfwl Lajk6 F~.
h .. htprlmüvtn (Surbadk.). Berecz
Andoi. meKlTI(II>d6 és a bud>pesu Mu
,,-sIH$ EgyUnes '.IIain.lk fcUtpése S 3
fí:ll.Olok lMoiIl
Kuli JÓ7.SCf rer 'd·
kb~ (Szom6d) ~etdést.el ",ku11 k, •
kullur.ihs prngrarnoI. A heli lclkiiondoz6
SZOlgilalOl MiklÓS; Viri Kllllin unll ts
V.r,_ p" ref. lclkbzek I:lrJ:U: el
'em~

"""$eO

esi,.

~kJód&.

IUl.

A ..,jjus 9·. bkum"",ku~ ts II "00z6<:I<Iwnolo., \1I/:'nti\11<10lcn .• reW"
"*00 Vas, GyÖf'y (lnn$l)nw:k). k !rol<!au •• P:l1k" 116b1;tl (I.ondon) eY. pUI.

"',1:1.

"melegedoS nyrtva álli azon ""k ás
any8k s.z./Im/lra. akik a 'óv/lroaban
semmit.1e azltll3$t nem talállak
maguk ás gyeffnekeik uám/l •• , az
utcán kellen éjsuké.uanak. Illetve a
nappall ó./lkban nem vo" blztotllott
szamukra a biltonsltgot tllrtóZkooasi

.....

A Protestáns Szabadegyetem
konferenciája
AJ. Eunlp:r' ' 'tOleMM' MJg)''' Szub/ld·
eg}«em Akodtn,i~ NapJ~" 1999 m:!Jus
9-13 1.0lbn "RK're Pellice fr:.\16i fekvésd
01$' .:Irolk:!ban - 1hfiJlÓlól 10 km·re

A Magyar Öltumenlkua SzeretIK
.zolg/llal XIII keruleti SzocUrlis Köz
pontlll (XIII. ker 1urblna u 2~.) 1998
d61;embet I rfs 1999 J-twAr 31 k6ron. tIIIpj e Óf/lban (azt:ikHg azertnl
5zotl"lbalon il) e .30·1d1 16.30·1g Iotró
te/lval v/lr1a a me~ vágyó hajlék·
lalan n6k1l1 és gyermelles eny/l)u"
2
"kb 110 m -es 'tkezd. Iletve a <nel.
lékhelyrságek Ie~M tették. hogy
kb 50-60 ld ((olyamatoto eser644dés'
sel) kuHu.a. ~",lmények köZÖlt
vegye Igénybe szoig/lltllt/lsainlUII .

;eleNknts

(legkés6bb

nuItt,uI 31.il)' Pcl.ovroi P"n~. II ·
5100 Gyula. "'-".peranló té. 1. Tde_
fon: 06 66146)-42~. fu : 06 66/463·
361.

Közlemény

Ilyen speeiltlls - hajléktalan ook és
gyermekes anyltk suméra létlehozott
_ ellát:~s ez ideIg csak Nyugat·EUfó·
pilban működött, Magyarországon
mosllr'ldUIl e!&zör.

HALOTTAINK
KIS BAGOLY REZSŐNÉ

sz. Vas Ilona
1999_ jllnuár 31-én, élet..!nek 84. évében szép CIlende..en el/OludL Br'lclú~
\atáalt~ márciu! 28·IIn, II II órakor
kczd/KI6 iSl.enüau.elet. keretében
tartjuk. Ilamve,t <:aaládi körben
uóljuk noét IIz 6 általa ml'gteltrlt
legked"csebb helyen.

•
'998 ooven,betfben. I·'ri~n
79 életévében ... Ihunyt
ÜTŐ GÁBOR,
a néhlli Ut(!' Lojol un,tárius espere'
fill Kozépiskoh\.tllt Székelyken'll,tú·
ron. II~ Unitárius gimná~iumban ,.~.
gelte. majd a KoloZ8vllri 'l'udomány
Egyel.em~n

uel'l!ue meg magy ......
francia 8"ak(HI diplonu\i't A vilrig·
Mbonlban hftd;rotlolyk~nt Frpnci/O·
orutigbll kerull. III hI_látá" ott j.
él t . Kcgyelcltel/ldöounk emlékének
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AMBRUS LÁSZLÓ

Az Országoto Pszlchlalriol és Neurológiai Intézet Vallasléleklanl Osllályának
tapasztalatai slaPlán kétéves vllllliap.tolOglal azemln6rlum (a Mélet és a
PB~~..!1óg1a kevared6se) IndlIásitt tervezzök SÜle ferenc dr. vezelésével
a ~...".,. ....... zél. a pszichoterápia Irant /Hdeklódók. Illetve enelloglalkozók ré·
sze'l. A uern,,·Ié.lum lanlolyem jellegd. a témakÖf eIméIIIl el6adásaiból. &set·
~utalálQld)6l6s IZlk megbeszéléséb61 áll ," képzés mércius 5-án kezd6dik.
PI'II =.~ 2-&-1g les, z ez OPNI Valtflrsl9leldani OsZlAlyán (1021 Buda·
,
...... ,. ul 116) rdeld6clnj a 391·533I)·a$ te1elonszámon lehel,
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7 1 éve6
LLLES SÁNDOR
85 ével
' swn IIlljon caond .... plhenésl ellli·

vorott 1eBtvércrnkrw:k. lelk"kn~k
örök ud~~t, 1\ hllt .... .",..".dott
gyuzolclkJ\llk ped'g vlg .... llIhlal
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