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Válaszd az életet!
Unitárius erkölcsi tanul mányok

Dávid l;'ercnc emléke
Az elmúlá s dicsérete
Lá ssunk világosan és beszéljünk igazoU
N'''IO' I ..",A" utca
P"ez Sn .. ,,, I. n. Icrviinck e".. I" li homl<lk't .. U ,'II,j(h

előd ei nkről
(Sl\o nttlbrah umi Lomburd Mi hály)

Unitárius

Minden kedves olvas61l.kfl,ah
á ldott karácsonyi ünnepeket kívánun/d

Köszönet

Olvassuk együtt aBibliát
hétröl-hétre!
.Ime,

Köszönetet
mondunk
azo n hfveinknek és olvasó·
inknak, akik befiretéssel és
adományaikkal
lehet6vé
tették lapunk további megjelentetését.

Áraink - egyházunk SU!rény anyagi helyzete ellenére _ továbbra is váltoUltIaDok marodmtk. A 20. názad végén, szekularizálódó
világunkban, még nagyobb
szUkség van az egyház és
hívei közti kapcsolat fenntnrlására, és sokak számára ezt egyedúl az Unitárius
Élet jelenti.
Várjuk együtt. bizalommal a millenniumi esztendőt, erősödjünk meg hitünkben, szeretetünkben,
és úgy Idvánjunk egymásnak egy val6ban békés, szeretetteljes karácsonyt.
Szerk.

(1:1:

Istcn sátoro oz cmberekkel
(!s

Ó lIe/ilk fOIJ lakni.-

Jelenések konyve 21;3
november l - 7.
november 8-14 .

Ám. 9 , 11- 15
Abd. 17- 21

november 15-21.

Mik. 4: 1-8

november 22- 28.

Zak. 9; 9-17
Ma1. 3; 22-24

november 29-december 5.
december 6-12.

Lk. l; 26-38

december 20-26.

Gnl. 4: 4-7
Lk. 2; 1- 20

december 27-31.

Jel. 21; 1-6

december 13-19.

Unitárius vallási müsorok
2DOO·ben a médiában
Magyar Tele vízió l -es csatorna
•ÖrömMr" c. műsor
március 12., vasárnap 15.10
augusztus 27., vasárnap 15.10
december 17., vasárnap 15.10
"Jó reggelt adj Istenemr'

Lap z6rtCl "I inden pdros hó 15·
én vo n . A hés6bb beérkezett ir6sokkal nerheszl6ségünh csah CI
hövetkez6 Ioó IUJ1z6rtdig tud (og·
lalhazni. Ké rj/lk ezt a behülden·
d6 írása/mól figyelembe velUIi.
Ellenhez6 ese/ben aszerkesz·
té,i és nyomdai lIlunk6k clhú·
z6dhaJnoh é. ké,/lel o lap mel'
jelené,e.
A szerk.

c. gye rmekműsor

A He#ai Gáspár könyvesbolt
kími/atáb6/
Kri13 Jknos: Székely ntpme~k
Kinyadj Sindor:

Szitakötő

Unta

Móricz lsiQmond: Állatmesék
M&a Ferenc: Mondak k mesék
Btnedek Elek: Piros mesekönyv

wass A/bM: Erdök könyve
wass Albert: Tavak könyve
Marék Veronika: KIppkopp

0011,

márci\ls 25., szombat 8.00
április L, szombat 8.00
április 8" szombat 8.00
április 15., uombat 8.00
Terveutt míisomk
ponto. adó$idö nélkül
Bemutatjuk az Unitdriu.s Életet

l lptul"j h m.
r.bgyarormQl lWIirius Egyhiz

""......

&iiUf Fnno:iska

EmUkezh D6uid Fere.iC

nüle/ésének 480. éuforduMjóro
Millelllliumi üllnepségek
_ 1568. évi tordai országgyűlés
(máj\lS 17-18., Kolozsvár, Torda)
_ Unitári\ls Világtalálkozó
(augusztus 12., Srejke.Fürd6)
_ Zsinati Főtanács
(októbe r, Kolozsvár)

•

Magyar Rádió - Kossu th a dó

a h6ban

Marék Veronika: KIppkopp karácsonya
Benedek Elek oIVas6könyv

Jókai oIyas6klinyv
Mikszáth olvas6k6nyv
Kfúdy oIm6l!Ö!lyv

A hon1OOlalas ts az illamalapMs oIyasOk"'",

M.ityu ts a t&rök kor olvasbkönyve
Andersen. A YadhattyUk ts mis mesék
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Identintelet·köz velfté.
április 16., vasárnap 10,00
(Virágvasárnap)
sreptember 24., vasárnap 10.00
(6szi hálaadás)
"Egy (IZ I. ten" c. félóra
jan\lár 28., péntek 13.30
február 25., péntek 13.30
március 31., péntek 13.30
mll,jus 26., péntek 13,30
június 30., péntek 13.30
júlilUl 28., péntek 13.30
augusztus 25., péntek 13.30
október 27., péntek 13.30
november 24., péntek 13.30
december 29., péntek 13.30
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Ajándékozók és ajándékozottak
.;\lerl úgy $~~rett~ I,tell a u,ldgo/, hOll:; egyszulotI Fuit adta,
"Of!:! aki his: lIbellll/!, el ne vesszen,
hanem brokélete legyen_·
(Jn 3, 16)
János evangéliumának harmadik részéből idézen bibliai
csebecsékkel érkeznek. Az angyalok hozta örömhir nem
szavak jelentik a keresztény teológia lényegát, mondhat!Inói sz.ól,
valahol szezonvégi klárusltás van . (Még az
nank ugy 1$; $ummazzák mindaz!. ami a keresztény teolóöreg M,kulás IS kétszer elleoörzi listaját, miel6n útra ket)
gia "Silva. borsa", esszenciája. mind benne van e rövid
Nagy g<;lOd,. ~mdannylun k nagy gondja az, hogy a karáversben. Mini unl1iuius, teológiai értelemben nem t\ldom
csony előtti időszakban m~ vasárolJunk szereneinknek
elfogadni ennek a tanítását, de emocionális értelemben naFőleg akkor jelent ez igazan nehézségei, ha nem szente:
gyon kedv es számomra ez a közismert János-; idézet
lünk ~ellö idöt ana, hogy iltgondotjuk, mit vasároljunk abból
Nem véletlen, hogy unllarius lelkészek nem igazan haszaz ónasl klnalat b6l. mellyel az adventi idöszakban a keresnaJ}itk il lenti igét homilia megirásának alapgondolatilul.
kedelem elhalmoz bennOnket. Ha nem vagyunk kellőkép
Megnéztem az UTóbbi harminc évre visszamenően kOlOnpen ébere!(, ha nem vigyázunk a részletekre, akkor pontobOzó unitárius kiadványokat. főleg olyanokat. melyek egysan annak a csapdájaba, kelepcéjébe esünk, am~öl leginkabb szerettünk vOlna szabadulni.
ház szertartásiani dolgozatokat közölnek, és egyetlen beszéd sem epűh ezek kazOI a fenti alapgondolalra.
En negyvenévas korom óta pontosan tudom, m~ szeretA hagyomanyos kereszténység es il radlkliJis reformánék kapni karac sonyra. Fethuzható jatékokat , olyanoka!.
ció. ezen belO! ls az unitárius vallas kozöni lényegbeli küamik zajt csapna k, körbe-körbe jámak és m"latsagos dollönbség, többek közM. a k6vetkezCi:
gokat muvelnek, természelesen elem nélkül. És in gyermekkorom régi bildog- Pill apostolnak az
dobjara is gondolok,
ember lermészetérCil almelynek nagyon tudkotott véleménye , Krlsztam örvendeni egykoron.
tuséval ellentétben, méAmikor eHol beszétek
lyen pesszimista. Az ucsel adom tagjainak , nem
nitilrius felfogas megeigazan hisznek nekem,
gyezik a Jézuséval.
pedig tényleg ilyeneket
- Nézete szennt az
szeretnék,
ember bOnös. képtelen
De ha Jól belcgondolsten tIszteleiére. potenIok, ez azért nem a tetciálisan karhozon. és
jes Igazság, mer1 azért
Krisztus veze klCi halaiafx{)mre és egyszerrJségnak megmeniCi kegyelre, boldogségra, lantázime nélkOI elveszett. Unilire, zajra, angyalokra,
lalius értelemben az
csodákra, meg/epetesre,
embel képes sajilt Odánal/anságra, varlizs/a/vössége munkAlására.
ra vagyom.
- Az embetnek elenErről nehezen tuclok
gedheleUenOI
szukséFN' A ngelico: Ki,'á lyok im'dá~1l (n!s;r:lct)
beszélni, de amit tényleg
ges KIIsztus aldozatanagyon és Igazan szerel n.ék karácsonyla, az a következő:
nak vere ahhoz. hogy b(joo~öl megtisztuljon. Ezzel ellentétben az un~arlusok nem tan lljak az eredendó bOnt.
- szeretnék egy órara ujból öléves lenni,
-1slen egyszülött Fiat aldozza lel az emberiség bünéM.
- szeretnék sokat sirni és nevetni,
hogy aki hisz benne el ne vesszen , hanem öröké\ete le- szeretném, ha még egyszer valaki felvenne, karpban
gyen.
álomb., ringalna és ágyamba vinne.
Tudom mit szeretnék leginkább karacsony alka lmvat:
Erre utalnak azok a bibliai szavak, melyeket a János
evangéliumii.bóI idéztem.
szeretném visszakapni gyermekkoromal .
Azl is tudom , hogy ezt a kérésemet senki nem log)3 tetA lovabblakban egy dologra szerel nék kltémi a lenll ICI&jesiteni, de ha nagyon igyekszem, lalM legalább az emlézetre vonalkozóan. ebben lellen érhetjük. többek közön.
kével meg tudom a,lándékozni magamat.
Istennek szilndékiJ,! az ajandékozással kapcsolatban. Mivel
Tudom, hogy ennek nincs sok érl elme. De k,a/~~nykor
karii.csonykor, szinte krvétel nélk!il, mll-idannyian aJarldékonem is az értelem/dl van szó Igazan, Egy régi, lavoll VIlág
zók és ajilndékoZOllak is vagyunk egy személyben, nem
éri az ajandékoz/ls milyenségével, mas szóval: értékével
gyermekéről van szó, és n ma gyermekéről, gy9fm~kelről
tIsztaba lennünk_ Mart nem Igaz az, hogy az ajáridékozAsszól a karécsony, a bennem és benned lakOZÓI?I, akl.ott aU
ban csak a gesztus a lonlos, az ajándék Il'I<Iga nem lényeszlvOnk kapu,lában, és vá~a, hogy csoda tOr1énjék. Krsgreges.
rek, akinek gondolkodásmódja egyszeru, nem gyakorlatras
és nem józan, akinek lételeme az őröm. KIS~yerek, ~ k l
Ebben a Jill"oOs·i idézetben benne van .Az ajanclékozás
képlelen megérteni az altéle ajándékokat, mmt zoknlk,
aranY1l~abálya' is. Isten, akotöl az ajándékozás ötlete ered.
edényfogó kesztyük , zsabkendö k.
!igyeit es ügyel arra, hogy mindig a legjobbal adja, nyujtsa
A karfl.csonyi ,,Aranyszabalf' ig!lzl Ezért Vigyá zzunk mit
teremtményein ek Legjobb Fiát, !egszere!eltebb Gyerme(ljéndékozunk kalacsonykol. Isten Ogyeit egykoron a részkét adja nekunk minden karacsonyban, hogy higgyünk
letekre, vrgyfl.zzunk mi is_
benne. me/y által lsten r:negajándékoz benn!inket az örökelet aj{lnclé~va!, ~eh{ll Ö mindig a legjobbat, a legtökéleteK áSl/.oni J óuu{
sebbe! ad)3, kuld, A napketeti bölcsek sem Izléstelen cse-
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Hemin )ilt Sdndor

János evangéliuma
Ravasz Uszl6rtl1k

Összehajolnak "''1t1té, Ml'irk , Lukács,
összedugjl'lk tlindökl6 fejti k
Böks6 káni l, mint. u hdl'OllIkinilyok ,
fuljok uGyenllek gl6rüljn s lit.
A gyermeké. ki rejtelmesen bl'I r
S temlészedölbttin fognntul.ou.:
De fogantatott mégis, született
S emberi lé nyként, tehetetlenül.
Babusgatásr a vtirón ott piheg.
A gyemlek, a n6 árok anyu-álma,
Sziv-ulatti sötétbl.'i1 kicsfnizott

ts

Rongyba, pólyá ba II egy istá1l6-hhllpn
Sugárkárébe. Bús dllnti pá ra
Lebeg károUe: a fO ld g6z-köre.
A dics rény e bl\s ködde l küszködik.
Angyal.ének. csillagfény. pásztorok
S indul6 végtelen kn r ácSOllYOk.
Vad "Hág ban végtelen öromök
LoboglInk. zengne k - mégis kód n köd.
S mindez olyan nyomoroan emberi
S még uz ullgynlok J 6..' lkarata,
Még nz is emberi és mostoha.

I"-o/lon/,, d" 1'0",..:;: Ihlromki "ályok

De Já nos Illessze áll és egyed ül.
Nem tild gyerm ekről és nem Illd anyá ról,
Ne m slille tésről, nem fognntutásrol,
Csillug, csecsem6, ullgy nlok karn,
JáSl OI, jászol·nug, - J 6uef, Mária,
Rongy és pólya, királyok. pásztorok ,
Induló végtelen k a rá csonyok :
Nem érdeklik - vagy mint rostán a szem
Kihull nz 6 kül ón törté netéből
Kihull mindez, és Illinden idegen,
Apró, fóldfza, emberi d olog.
Nagyobb, nagyobb, ó nagyobb n Ti tok!

J á nos, eva ngélista, negyedik
Kül on nil. vi lágvégé lI valahol.
Vagy világ-kezdeté n , vad szikla -völgyben
S n fénytelen árvéllY feHé haj ol.
És Illegfesztil a lénye, lllin! az (j,
Feszll l nél1l nn fl m élységek Qilé,
Mig lé nyéb61 a szikla-sz6 kipnttan
S körü lrobnjli k u zord kutlnnokb:Hl
Visszho llgOSa n, egct-fóldet-ver6l1,
Hogy nlegrendlll a Minde nség szíve:

Ku dl'lOCII l'ala az ige.
S oz Ige testté 16/1.
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am!Aoor mqlatták a t'llkvrnt.

141'1'" ~ OiWJlmd ~~ "
Mt. 2. 10.
Az .d'~nt szó

borUk dülnak. vallM konlO5be bll,jtawa, Ahol nem lillmint); az elj.l\·N~let. m.egerkl'l.é~t. brko,~tkutsPt jt'~ mon megy A harc:. ou egymÁ5 lelkéb!' tapor.'B.
"'nti ElJon ~S beko...·tkeuk. mmt mind<,n !!i,"ben. JélUS 1!O"-WIlnk bi:r.ony\tani. hogy A mienk lU e~u1i ipz
_allllS és rut. Most. IUmkor feltirtékelGdott ••••
uulett'.!'e óta II k"rsCSGn)' II nlaga mluto.'riunul\'al És
bekoRont II ~OOO, esztendö. Illllt'!y nl!,gy fordulat ~le jól• t. a t~!li. oromö • . egy~ többet akarunk. Már nem
tunkben. hlsun elh!lg,\']uk lU 1900-11.!1 e,""kel - amelybE~o!g a lIlY"t tuhIJdonunk. irtg)·k.edunk. és ha I1gy Ill~uk
JOnAk. M~a tap05unk. \-agy megal.hunk másokat. Beuundnyl\ian brlE-szuleuunk - tonHunik '''''~I''\'1!Il,)~!\len.
Alljunk Oleg ln eg}" hait. t! ,"t'$JUnk uamot. ma- Unuk !IZI\OUMeI. fS.I01U\ax--assal fopdunk nundent ú
rwndenkat. mEg a jó C!Io!'lekedeuket is. Illert nem rugunkbl. mn ~lent ,~ nu! );elkot. ~ jelentsen ne-sruM mAr magunknak, és a szeretet e~nek svn. Va,
kunk IIdvent. Értjuk .....-alolmn uu-nt:el" Áüljuk .... II ,"ti:rakous orumteli ir,gllimat" Biukcxh-. \,uJuk-e lU uj 1"'-, Iódi boldogsligDt adhat-e az oru:6 anyagi pzdad(' Nfha
talan. plllalUlllU'1lag Igen \"lIK" Iega.labbis \ll)' lreuuk.
euedt'1. ~. II napkt'leti boI~k ,...rták II kis JelUS
J):o nu lU a pIllanai az orokkendósaihol ~peaO ~lind
SlUlete.s.!t, \~. k"u!1;:&:1 eg felelelUlD('l tolt el minket
anIlYlan hallottunk mar gazdagokról. akiket csak •
az 1,\j. aJ. iSllH"n'tlen jó'-d. A ,·.Iaszt megkapJuk II keto>zer
penuzenes erdeke!. és ~m igazán boldOltlk. mert a
~~S Rd''f'nti ~'Omá.nyból Kara.:slny LlVán ,'tUl ft ~Ii
napforduló ideje. anukor ft :SOlti rst<'ket el! ejszakákat letkuk sz~ny bmeruM és láttunk is már egyszeru
ernberekl'l. akikbt5l sugt\nolt felénk a szeretet.
felnUtJil al. egyre h~qabbodó 03.ppAli \;!ftgos5ág. lu
Ha a szeretet in'tl\)'1tja életunket. ráérunk a rohanó
ember mar lU 6.sidól:ben is ''arta es unnepeltt'. nukur 1lZ.
\ilágban is rnepllni. idót sU\kilhatunk egrnui.!nI.. Nem
e!tűnó. a1tthanyadó :-.'ap után ism(>t nlegjelent a Feny_
csak a S.Vl\t \-alódi \"lIK"leg\obbsror \'élt ba.Jainkkal tO~
Nem \-eletlen, hogy a ImlonlMlzó népt'k Illltoswban is
nundig megjelenik az i~tt'ru g)~nnek, Ilki nuletese\"el dunk, hani'm odaligYl'lunk a lObbi emberre is. Segitu nk
a !W'n\·edón. hiszen néha elé-g eg)' jó uó, \'agy egy kedelhoua ft ~bb. boldogabb \-ilag reulel\\'t!t lU: emberek\'1'$ mosoly is. ami mostami_ ___________________
~~
ban annyira hillflY:lik bel6Mu ~Ient nekunk. kereSt·
lunk.. Ha on:r:etlemll adunk
~nyeknek ad\'eUl" A napke-~ L'ralU. légy engem Mkéd eszkö:.éuerete~t. kapunk il, és
leti. a\'~' a kaldeu5 boIcsek
I'é, hogy ahol gyúlölet lakik, oda s:.e·
Rkkor nll'gtbl1eMeI lU a
15 \-anak a ~tlehemi csillag
N'telel t'igyek, ahol egyenetlellslg.
C50da. hogy testi ba.Junk.
ftcltuneSt.'t_ anrely szamuk""
'-ag)' lil.ikai, lelki nyomooda a m egbocsálós s::.ellem ét, ahol téa Meg....dló "'ZUleteSt't ~Ii':t
runk átértékel6dik. lI5t IIll'g
t'edés, oda igazságot, ahol k étely. oda
te. AUrt tt't~k mt'@" a houis szűnhet. De nemcsak a
hitet, ahol kétségbeesés, oda N'méIlJ/,
szu utat. mert a profeciak es
banltainkat
rokomunkat.
u egi jelek egybehangzóan
ahol árn yék , oda (en;}'/, 01101 8:'01110kell szerelni. hanem alOkat
utaltak arra. hog)" akkor ';'s
rrís6g, oda örömet, Uram add, hogy
is. akik \'1I-lódi \'agy ..élt séott. Betlehemben ~ületik
inkább én igye k e=em I,jgas::tal,,;,
relmeket. f8jdalmakal okoz·
weg a Messias. aki az üj \'1mint hogy (·igas::ra t'(irjak, inká bb én
lak ~kunk. El a lego!!.láikorsz.ak eljo\-ete1e1 jt'1i'ntÖN'kedjem megértesre. milli hog~'
g,Yohb Ie<:ke, II.nut lijra és
ti Boldog \'arakozas5"1 inujra elolr61 kell tanulnunk
s:.ere/el et igényeljek. Mert önmagun dultak el, és alaza.nal a ruPAl apostol ~"ait idh..e;
kat elfeledl'e talóljuk meg magun\oukben hódoltak a kisd<!d·
,.4.. 1fZf!:n!t~t ho"-"'tlir6; iI1tkat, és ha megbocsátunk, n ekünk is
nek az egyszeru beleső" elŐlt.
gyes, o rUt!l~ l\.flll .ngyhm egbocsálanak, és ha meghalun k.
mert tudták.. hog)- SlUletesédik. a $:.uytl'l. llen! kúltediJI,
\-el uj lehet.o:;o,>g adatott az
akkor I bN'dünk a z örök éle /N'.
Ilenl {ut'{flJtodiJI '-eL Nem
emberisegnek..
Ámell ~
c$deks:iJIlltultllul. rwll M'
A NaUI'-eti Jézus megmuAssisi Szenl Ferenc
".SI o Ilm,go haJ:./ItU. l\.fm
tatta az UUH lsten surete&u~i harogro, lIem nua {ti
tihn. a suret6 lstenhet.. A
a gatIO$Z.t". E:r. a r!\ita S1~rl"
kanksony elólti id6szak. az
tet az. amj felml'lt'giti lelkunket. és képe~ teu 1IJTlI.
Ildvent leheUisege\ ad szamunkra. hogy lélekben meghogy ált/da legy6ullk bnmagunkal és fehllemel kedjünk
uutuh'a és \ijjászuletve átadJuk lUagunkllt mi is II \"II.raemberi 1O"lU'Ic.sAgainkon és kishi tüségúnkbn.
kom oromo!nek. Tu<ljuk. a torténelmi Jézus már megAdveni \'IIn. gondoljunk még egyszer uze~té"" Sláll·
azu\ett'tt. tk a tnlnszcendens Jé:r.usnak minden évben
junk m~nkba, urjuk ki uhounket. Is \-áljuk alba tud
ÚJra kell szuletni. hogy lélekben mi is megujulbsssunk..
a lelkunk melyén ",jlll" kisded nli~gszuletését. A s:r.~leten.
Befe~ kelllilO"elmmk, hiszen II \'áltoás. II transzfonnád6 Fény nem a lied, nem az enyém. haneml!.1 egeu em,
t'i61eh<"l6-~~ bennunk \"11.11. a szeretet mIsztériuma már
beriség(!. Ttkmuunk bizalommal a kO\'etkez6 é\-eurd
II mienk
vajon tudjuk-e. gyakoroljuk~ lU: iga:ti szerefelé. mert a:r. Isteni szeretet c:sinija DUlr bt-nnunlt \"IIn.
tetet . ..-agy csak beszelunk róla" Valódi~ az ad\'enti \ -j.
CMk ápolni és noVt'szteni k.. lI. Rajtunk muhk. bogy
",k~t>.Sunk, "agy csak megszokásbOl drjuk akará,
IO-ennekeink, unokáink, nril)-en jov-6t kapnak l61unk és
csonyt"
hQg}'1I-n iláfolrkodnak vele.
MlI-napsag, ebben ll- felbolydult világhltn, ahol az értéVárjunk tehát, é, amikor mcg!tlIJuk a es-iltllgot, egyut!
kek la 0!'g)Te inkább felcserelcldnek, nagyobb uükségunk
ön·endenunk.
van az 6lICLint.e. tiszta. nnu llen szerele! iYRkorh\sám.
Be n c ze !-'rRn cisk n
Dllnt \'alaha A hunadik slAud "~i~n méG nUnlhg háII

laun .aJ'",otus·-boi lWlf'llUU.ik. Vala-

- .''P

oe
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Válaszd az életet!
Unitárius erkölcsi tanulmányok
II. ERKÖLCSI MEGfTÉLÉSONK SZEMPONTJAI
A napjainkban jelentkeZi) erkölcsi problémákat
nem lehel általánosítani, és egységes mércével lemémi, de mégis, amikor erkölcsi mérlegelési és
megítélést végzOnk, néhány alapvető szempontra
szOkség van, Ezek kózül megemiltjük a kóvetkező
ket. mint amelyek az adott erkölcsi problémák vizsgalatánál irányadók lehetnek a helyes értékelés felé:
_ A felmerulö erkölcsi probléma mennyiben áll
összhangban vagy mennyiben tér el lsten akaratától?
_ A jézusi evangélium szellemével összhangban
.ill·e vagy nem?
_ fgazodik-e az értelem kővetelményeinek , a hit
szOkségszerüségeinek és az érzelem mélységeinek
megfelelő igazságokhoz vagy értékekhez.
_ Mennyiben mond igenI vagy nemei a tökéletesedés jézusi felhivásanak (MIS, 48)?
- EI kell ismernCtnk, hogy lsten teremtett világában
az ember mellett sajátos értékekkel blrnak az élőlé
nyek és az élettelen dolgok is.
- A felelősséget egyetemessé és összelCtggövé
kell tenni lsten, ember és a világ iránt. Ma már nemcsak egyéni és közösségi felelősségről, hanem világfelelősségről is szólni kell.
- Figyelemmel kell lennCtnk arra, hogy erkölcsi
megítélésCtnk ne csak lelró jellegü és normatív,
hanem kreativ is legyen. A jézusi tanítás szellemével: ,.gyümölcseinkről ismernek meg" bennünket
egész életvitelunkben (MI 7,20).
- Az erkölcs lényegében életvitel, életgyakorlat,
élő valóság, személyes vagy közösségi bizonyságtevés a jóról, az igazról és a szépröl. Ebből adódik,
hogy nem előírások, szabályok, örök érvényü normák megfogalmazása vagy erkölcsi buzditások hangoztatása lehet a lő célunk, hanem az, hogy az
ember életében jelenlevő, tapasztalható és megmozgatható erkölcsi erőt ludatosltsuk és mozgásba hozzuk (Mt 7,21).
- A tudományos kutatások nyomán felmerOlő erkölcsi problémáknál a fő megítélési szempont nem
az, hogy helyes-e vagy nem (mert ez tudományos
kérdés), hanem az, hogy hogyan használják lel és
minek a szolgálatába állitják az elért vagy vár-

ható eredményeket? A történelem igazolta, hogy
minden hasznos feUedezéssel és talalmannyal VISZsza lehet élni, minden elért eredményböl származhatnak potenciális veszélyek, azonban ezek nem jelenthetik a haladás, a kutatások, a fejlödés elutasítását vagy kizárása!. A keresztény erkölcs termetén
nem ismétl6dhetik meg a dogmatikai szempontokat
mindenaron élVényesíteni akaró Galilei-szindróma.
- A szekularizáció világában meg kell tanulnunk
nemcsak a maban élni, hanem együtt élni a jövövel
is. A jövi) pedig mindig a mával kezdödik. Nemcsak
az a kérdés, hogy jól, helyesen cselekedtem-e,
hanem az. hogy megtettem-e mindazt a jót. helyest .
igazat és szépet, amelyre képes vagyok, mint lsten
gyermeke? Nem azért kell jók legyunk, hogy ne tévedjünk, hibázzunk. vétkezzünk vagy bünözzünk,
hanem azért, mert csak a helyes életút vezethet
közel Istenhez és embertársainkhoz, csak ezallal
"választhat jUk az életet~ minden körulmények között
(5 Móz 30,19; Mt 7,13-14).
- Az unitárius keresztény etika megitélése és elkötelezettsége napjaink erkölcsi kérdései iránt abban a
felismerésben és meggyőződésben gyökerezik, hogy
lsten szeret bennünket. Isten jóra való képességekkel áldott meg minket: gyermekeit. Isten, a mi Atyánk
elleni árulás, hütlenség, bün lenne, ha visszaélnénk
megbizatásunkkal. Ez a meggyőződés különbözteti
meg a mi erkölcsi szemléletünket minden mas dogmatikus, normaszemlélelü erkölcsiségtöl.
- A mi hivalasunk az élet tartalmasabbá létele!
Ebben a törekvésben sohasem lehet megállás, megelégedés, habozás vagy .,kényszerpihenö .. mert sohasem lehelCtnk olyan jók, hogy még jobbak ne lehetnénk. és nem lehelünk olyan helyesek ftélelünkben, hogy az mindenható lenne, és nem lehet olyan
szereletCtnk, hogy az még ne mélyCtlhetne, erősöd
heine.
- A jót nem elég mérlegelni vagy választani, tenni
kell megvalósulásáért (Mt 7,21 ). A megvalósItás mindig az En-nel kezdődik . Ez az erkölcs követelménye.
"Etika azáltal jön létre, hogy végiggondolom a vil ágigenlést, amely élelakaratomban az éleligenléssel
természetesen adva van, s megpróbálom ezt megvalósítani",
Dr. Rezi Elek

,,A boldog ságot csak az birja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, akI másnak ls ad

bel~/e. ~ost, amikor elkO/dtek, az útra bocsát6 hatalom Igy szólt: Rád bízok minden embert
kD/ön, ki vé tel nélkal mindenkit, segits adj enni, adj ruhát, mIndenkIre vigyázz úgy, mint magadra,
és ne hagyd a s~ tétségbe eimerOlni. Amit szeIZei, ami t elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad
meg. ~ egész .vllág a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterlg. Ismerd meg, hódltsd meg, senki
sem Wt/a, de jal neked, ha magadnak tar1od. Elbocsátalak téged is, mi nt mindenkit, felelős vagy
minden emberér1, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, ami t magadra kóftesz, minden
tl ri5~mel, amit magadba zár1ál, s minden boldog plflanattal, amit magadnak tartottál meg. Most
eredj és élj, mer1a világ a tiéd!"
Ham vas Béla
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Dávid Ferenc emléke
Néhány napja még a temetőket jártuk, és az emlékezés gyertyaszálait gyujlottuk meg szeretteink sirhanlja felen. Szemünkben még on csillognak a para-

nyi gyertyalángok, minI apró szentjánosbogarak a
sötét éjben. Még ét bennünk az a lelki élmény, maly
a domboruló sirok mellett áthatotta énOnket, szeretleinkre gondolva. Még most is látjuk képzeletonkben
JÓságos arcukal, hallani véljük hangjukat mid6n ezt

mondják nekünk: ~Gyermekem , hitvesem, szüleim,
testvérem, unokám: ne csüggedj, én mindig veled
maradok".
A temetőkben egy-egy néma fejfa vagy dfszes srremlék beszél arr61, hogy ki voU az, aki a sirhant alatt
pihen, ha megszólftja öket az emlékezö. Sajnos test-

véreim, szomoruan tapasztalhattuk azt is, hogy temetöinkben egyre több az olyan sirhant, amely mel·
len senki nem áll meg, amelyekre senki nem helyez
el virágot és gyU~ gyertyát. akire már senki nem em·
lékezik. Pedig számunkra, élők számára csak azok
halnak meg, akikre nem emlékezlInk. Mert akikre
emlékezünk, azok mindig ott vannak velünk, lelkOnk
egén elfoglalják helyüket, mint csillagok az égen, bá·
torítanak ha félünk , vigasztalnak ha csüggedOnk.
Kedves testvéreim, atyámiiai! A múlná lett idő is
olyan, mint egy.egy nagy temető , melybe szép las·
san beletemetkezik a Jelen és a jövő egyaránt. A
múlná lett idő fejfái , sírhantjai az úgynevezett dátumok, időpontok , melyek figyelmeztetnek bennünket,
hogy egy-egy pillanatra megálljunk, és emlékezzünk
egyházunk és népünk kiemelkedő eseményeire,
nagyegyéniségeire. Unitárius egyházunknak egyegy ilyen évről-évre visszatérő megemlékezési napja
ez a mai nap is, Dávid Ferenc halalának 420. évfordulója.
Olyan ez a dátum, időpont, mint egy siremlék, mint
egy le~a, amely a maga némaságában is sokat beszél az érdeklődőnek. Váljunk mi is érdekJődőkké
testvéreim az emlékezés perceiben, és tegyük lel a
kérdést: ki is volt Dávid Ferenc?
Válaszolni, úgy hiszem, akik in jelen vagyunk és
konfirmáltunk mindannyian tudunk. Uni1árius Katénk
szavaival mondjuk: egyházunk megafapltója és első
püspöke, aki 1510 körül születen Kolozsváron iparos
családban. Iskoláit Kolozsváron, Gyulafehérváron és
Wittenbergben végezte. Miután kOlföldről hazatért,
Besztercén , Petresen és Kolozsváron mint iskolai·
gazgató és lelkész tevékenykedett. Életcélja a tiszta
jéZUSi kereszténység helyreállitása voll, melyet szószéken, hltvi1akon, könyvei által próbált megvalósfta·
nl. De a vallásszabadság ellenségei mint hi1újrtót elfogták, holtig tart6 börtönbOntetésre ltélték , Déva vá·
rab~ zal'l:ak, _ahol 1579. november 15·én meghalt.
Röviden Igy osszegezhető Dávid Ferenc élete.
~ajnos e~t is csak mi unitáriusok tudjuk r6la, mert
a tor1én~lIrasn.ak még mindig vannak hiányosságai,
felad~tal . I?ávld Ferenc hatalmas egyéniségének
meg~lagltasa. körOI. Dr. Varga Béla unitárius püspök,
Illozolus szennl, hogy David Ferenc neve és alakja
nem v~ul~atott be még teljes dicsőségében az emben muvelödés pantheonj3ba annak három oka volt.

Az egyik ok, hogy magyar voll, a másik az, hogy
otyan területen próbálta meg felrázni a gondolkodást,
mely még ma is Dávid Ferenc eléltti korát éli, harmadik oka, hogyatörténellrás csak félben végezte el a
maga munkáját.
A mai napon próbáljunk meg ravilágftani életére,
é~ ~éhány gondola~ban . összegezni munkásságát.
DaVid Ferenc 1566. }anuar 2O-án Kolozsvárt lépett a
nyilvánossag elé a főtéri templomban, és itt mondta
el az els6 unitárius prédikációját. A SEMPER RE.
FORMANDA jegyében hirdette, hogy a keresztény
vallásnak vissza kell térnie a forráshoz, lsten
tiszta igéjéhez, amin t azt a Biblia megőri zte. Az evangélium egy lsten tanát tan/totta Igy vallva: .Nincs
az egész szentlrásban világosabb és nyilvánvalóbb
tudomány, mint az egy istenről való tudomány". Hirdette, hogy Jézus is csak egy Istenről tanit, és ezt
lsten atyaságával hangsúlyozta ki. Szerinte lsten a
türelmesség megs zemélyesitője, aki felhozza napját
mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az
igazaknak, mind a hamisaknak. Szabadságot ad az
embernek, de kész megbocsátani a megtérő bűnös·
nek.
Jézusról vallott felfogása is meghaladja korát,
mikor így nyilatkozik: .szeretem az én Krisztusomat,
hogy vérét kiontotta, szenvedett és meghalt, lelkével
pedig arra indit, hogy életemet kezébe adjam, és 'q!lonyos legyek, hogy megőriz és őrők életet ad." Ot
tartotta tanit6mesterünknek és úlmutatónknak istenországa felé. Benne a z istenhit, értelem és szabadság legnagyobb képviselőjét látta, aki tanítását nem
kőtáblára , hanem a szivekbe irta, aki nem a kOlső félelem és rabság lelkének szolgálatát mutatja, hanem
az étet és a jóság Iejkét. David Ferenc hirdette, hogy
nekünk keresztényeknek Jézustól és az ö tanításaitól
kell fOggnOnk, senki más alapot nem vetett, és emellett kell megmaradnunk.
lsten és Jézus ismeretét Dávid Ferenc összekötötte az ember erkölcsi életével. Szerinte, aki cseleke·
deteivel tagadja, az beszédével hiába állitja, hogy ls·
tent ismeri és hogy Jézus tanítása szerint él.
Pál apostollal vallotta, hogya hit lsten ajándéka, me·
Iyet el lehet fogadni, de vissza is lehet utasítani. Isten
a hit átta! lép be a mi életünkbe és teremt velünk
kapcsolatot. Az isten és ember kőzötti kapcsol<l:tb61
következik, hogya hit öntörvényO és szabadsagot
feltételez. Isten elvárja, hogy ajándéka számára teljes szabadságot biztosítsunk. Nemcsak az ember
hanem isten ellen vétkezik az, aki megsérti a hit szabadságát.
A hit szabadságáról vallott felfogásából ~övet~ez!k
Dávid Ferenc türelem teológiája. A toleranCIa sza~
ra nem közömbösség, humanista meggondolas,
gyengeség hiánya voll, hanem vallásból.folYÓ hitelv,
életút. A szentírásból sehol sem olvashatjuk - mond·
}a, hogy lsten igéjét és a vallást, tűzzel és vassal kell
terjeszteni. Szerinte nincs nagyobb esz~ele~ség, ~6t
képtelenség, mint külső erővel kényszentem a lelkiiSmeretet és a lelket, aki lelett hatalommal csak a te·
(emlöj(! bir.
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Hltvrlák, vallási változások és küzdelmek közepette Dávid Ferenc mindig kí1artott a lOrelem mellett. EI·
lenfelei az eretnekség vádjál emelték ellene, máglyaval és pallossal fenyegetőnek, ó azonban türelmetlenségüket nem viszonozta. Teológiai felfogásához
hlven hirdette, hogy nem a világi hatalom legyv-erével, hanem az ige igazságával és a lélek szeretetével
kell harcolni.

Dávid Ferenc lOrelemiana nem mar<ldl elszigetelt

elmélet. hanem átment a köztudatba, A fejedelem
Janos lSlgmood és az ország vezető embereinek
többsége állas! foglal! mallette, és 1568. január 613. napjain az OrszággyOlés a világon m

először

Er-

délyben, Tordán mondotta ki, hogy mindenki azt a
vallási gyakorolhatja, mely felfogásával megegyezik,
mert a hit lsten ajandéka.
Ma, késői utódai Dávid Ferencnek, bOszkén emlékezúnk erre a napra, és hálával gondolunk első púspókúnkre, mert amikor lehetősége lett volna, hogy
Erdély elsó fejedelmének teljes támogatásával, a hatalom eszközeivel vallását eröszakkal terjessze, nem
telte, hanem a toleranc ia, a masság eUogadását
szorgalmazta nem a jelenben, a mában, hanem
olyan történelmi időkben, amikor Európa teslét keresztúl-kasul vaUásháboruk szaggatták, egét pedig a
másként gondoikozók máglyái festett ék vörösre,

Bogáti Fazakas Miklós, a kortárs ugy jellemezte
mint TEOLOGUS INCOMPARABIUS, O viszont az
Újszövel ség szellemében a megfesz ftett Jézus
Krisztus szolgájának nevezte magát. Talál6 é.s agyben minősflő ez az elnevezés. Találó és m,nósftő
mert lsten törvényét követte , és lsten egyházának épftését keresle. Élete lsten és ember szolgálata
volt a szentfrás alapján. RadIkális rel ormációja és az
Unitárius Egyház megalapllása, a lelkiismereti szabadság és a vallási türelem biztosftásáért folytatott
küzdelme az ő életének maradand6 értéke,
Ezek tudatában úgy gondolom, hogy bOszkén vállalhatjuk unitárius hitünkel, egyházunkat. Őrizzük
meg a szent örökséget, amelyet Dávid Ferenc hagyott ránk, és adjuk tovább az utánunk jövőknek,
mert csak Igy lesz értelme a mi emlékezésunknek,
ünnepszen telésQnknek . Most
i
I
zarándokoljunk el a dévai
, gyújtsunk
I
, és Garai

,';';o~,

~Csak

tórpe nép Ie/ejthet 6s nagyságot,
Csak elfajult kor Ms el6dóket.
A lelkes eljár ősei s/rlakásához
Gyújt a régi lénynél új sz6vélnekel.-

Kedves testvéreimi Mindaz, amit ~ávid Ferencről
és teológiájár61 elmondtam, feljogosft arra, hogy kimondjuk: a vád, amelyet Dávid Ferenc ellen ellenségeI az ítéletben felhoztak, nem volt valós, mivel ezekel az Igazságokat és tételeket már Jézus is hirdette,
A dévai vár halottja századának a jövő felé bátran
haladó reformatora volt.

Renand szavait idézve: ,,akik eltele~ik a multat
kénytelenek azt megismételni. Azok pedig, akik emlékeznek a múlIra, benne útmutatást találnak a jelenre és a jövőre egyarant."
Gyújtsuk meg mi is időről időre életünk gyertyalángjai a múltb61, hogy vitagftsunk azoknak, akik kő
rírlöttúnk vannak. Legyen aldott a mi emlékezéSünk
és ünnepszentelesúnk.
Ámen ,
Kelemen Levente

Jelképesen szólva Dávid Ferenc sötét utcán járt,
de lépteit arrafelé irányította, ahol a lámpák égtek,

(Elhangzon Oklándon 1999. november 7-én, 8 Dávid Fe·
renc-emlékislentisnelBten.)

Szemelvények Dávid Ferenc
A bölcsek és közdolgokban jártas férfiak azért vannak
II. t.cstúletek élére álHtva, hogy a múltból és jelenb6l helyes dolgokat hozzanak létre. Nincs semmi tartósabb állapot és igazság, mint amik a Szenllrás alapjaiból vétet..nek, A próféták éli. apoatolok tudományán épült tanokat
sl:él és habok el nem sodorják, II lsten igéje, mint él6 tűz,
mely élcsebb a kétélO kardnál, oly mély gyökeret ver az
emben szívben, hogy au onnan lci$7.!Iggatni nem leheL
Ezért szukst!ges, hogy Isten szolgái koronként egybegyuljenek, s II.hitlanokTÓI értekezzenek, Etért van II. mi
ogylu'1.unkban az II. régi jó szokás, hogy évenként nyilvál101I közgyűlések tartatnak, hol mind a hit\.ll.ni ci kkekről,
mind a lelki tanílÓk erkölcséról vil.8gálat vitetik végbe;
egy beszél, a többiek hallgatnak s a többség határoz:
ami helyes megáll, aminek gyönge az alApjA szilárdabbá
tétetik .. .

•
lsten ismeretével egybekötjük az erkölcsök kegyességét éli. Isten paranCBa iránti engedelmességet, Mert aki
tetteivel tagadja, navávAI hijában e!"dsCti, hogy Istent
ismo::ri, 8 h1\8>.talall mondja, hogy Krisztusban vlln és él,
ak, nem jár világouágban és awn az úton, meh'el Jét.us
megmutatott. Mert 6 nyilván valóblln mondotta: Amit
én tettem 8 tanltoUam, lIt.t tegyétek. tanltdtok. Pál
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beszédeiből

pedig: Legyetek lit. én követÓlm, mint én vagyok Krist.'
tust!. Nem minden, aki azt mondja: Uram, Uram! mcgy
be II. mennyeknek or s:eágába ...
Állftjuk, hogy ti kegyesség cselekedeteiben súlárdan
meg kell állnunk, mert IIZ IIZ igaz hit, mely a neretet
műveiben nyilvánul.

•
A szeretet a törvény összessége és vége. Krisztus szerint II. törvény teljessége II. szeretetben áll. A szeretet királyi törvény, A uerctel II. valód i Habadság, mihet. a
s:rolgaság félelme nem járul. A szeretet a. vi lág éltet6
lelke, a jók legfőbb kincse ...

•
... Ha élni engedjük köUlttünk nemcsak a töt'ököt éS
zsidót, kik közül az egyik a Krisztust nem nereLi, II.
másik megfeszítette; ha nemcsak el tűJjük, akik káromkodnak, kevélyek, !'ösvények, dobl6dók, hanem éhlnk,
Hket.ünk, vígadunk is vélük: legalább a szabad léget és
gondolko~ást engedjük meg Azoknak is, kik Krisztus
fel6l másképp gondolkoznak, dc senkinek se ártanak s el
vannak határo7.vli inkáhb meghalni, mint hogy lIIást
szóljanIIk vagy cselekedjenck, minlallli igaz. Nyilvánvaló, hogy aki errol máskóppen gondolkozik, más vérét
lIZOll\ÍúhozUl. Láss.a, miképpen szAnlOl érette Istennek...

~eulógilli

ntííljellJ
,,'ll lélth atm jó tubo1l1álll) lIéUdil"

Enyedi György:
Rész/etek a János evangélium pro/ógusához írt
magyarázatokbó/
Immár pedig mindazok, akikr61 eddig emlékez- nem mint azt, hogy a Logosz testté lött. De nyilván
tünk, megegyeznek abban, hogy János ebben a vagyon, hogy János tanúbizonyságot tött az ember
kezdetben szól mind II két teremtésr61, és, hogy Krisztusról, avagy amint ezek mondják, a megtesmind a kettő a Logosz, avagy a Krisztus áltaJ lött, tesült Logoszról. Hát János eldbb tött bizonyságot
az els6lött minek előtte a szílzt61 születnék, a má- a megtestesült Krisztusról és az ő cselekedetiró1,
hogy nem mint megtestesült volna, avagy valamit
sodik lött minek utána megtestesült.
És jóllehet abban nem egyeznek meg, hogy hun cselekedett volna, amely dolog hogy esze veszettill
kezd János az új teremtésről szólni, amint ide legyen, akárki is látja.
Szinte olyan az is
fel
megmutattuk,
(Ez világon vala, és
mindazáltal ebben
.t
e világ fi általa Jött),
az egyenetlenségmert ha ezeket
ben megegyeznek
(amint 6'k akarják)
-( J
,-.
an nyiban, hogy ez
e látható világ teigfk előtt. (Az Ige
pl 11C1i~'" <ü;fn,,.,;/Wu;
remtéséről kell értestté lött) emlékezteni, bizony elébb
zék János a megteskellett volna montesült Krisztus által
dani ezt, hogy e
lött újonnan való
világ 6 általa lött,
teremtésr6l. Mert
hogy nem amint
noha azokat az ig{amazt (Ez világo n
ket (ó'benne vala az
vala), mert e világélet) és a több könak kellett eldbb
vetkez6'ket külömb
lenni, !Izután lehekulömb képpen matett abban valaki.
gya rázzák, de amazokat
(tulajdoni
De hogy ezeket
nem e látható világ
köw jött) mindnyájan értik a Kriszteremtésér6l kelljen
tusnak e világon
érteni, a következend6 igfkb61 elég
való, avagy a zsidók
világosan megtetközt való lételér6l
AnnoloUone. in Nouum 7h/amen/um, Gent, 1584 _ J{ézi .... t
szik,
mert
azt
és tanitásának tisztir61, amelyet harmondja az evangéminc esztendős korában viselt. De mikor amazt (az lista, hogy e világ a Krisztust Ilem ismerte. De a
Ige testté lött) mindnyájan magyarázzák a Krisz- Krisztus t az emberek nem ismerték meg, hát csak
tusnak megtestesülésér61, amely még a szílznek az embereket érti ali. evangélista e világnak neveméhében lött, következik, hogy János el6bb ma- zetin.
gyarázta meg, hogy mit cselekedett II megtesteslilt
Oszton ezek mit jegyezzenek, az utánn ~aló
Krisztus, hogy nem mint azt, mint testesült meg, versben mindjárást megmagyarázza, mert Phllep
avagy mint született. De ez nem egyéb, hanem is megjegyezte ezt, hogy ezek egyet jegyeznek (Ez
mind a tudománynak, mind a természetnek rendit világon vala, Tulajdoni közé jött, A:z. világosság ~z
visszafordítani, nem kii1ömben, millt ha ki akar- sötétségben világoskodik). Szinte úgy ama~ok IS
ván Alexandernek dolgait megirni, így nólna: Ale- egy értelemben vetetnek. (Ez világ 6tet ne~ Ismerxander Persisben menvén Dariust megverte, és az te. A:z. övéi őtet nem vették. A sötétség a Világossá() atyjának Philepnek halála után Macedóniában got meg nem (ogta.)
kiráJYllágra választatott.
Holott azért mindell.eket ilyen külömböz6 igfkkel
ElI.en história ellen való dolgot jegye"thetni mt!g mOlldotta legyen J ános, nelll képes, hogy hoz zá il!lIIIaZ igfkbell is, hogy János el6bb lrjn [\lI.t, hogy a lend6' egyértelmO mo ndása nem volna ehhez is (Ell.
Baptista tnnúbizonyságot tött [I Logosll.r6l, hogy világ 6' á!tuJa lött), sSt mintha ujjal IllututIld

,~::-/:; lirfltl;C'~ Y;'~i.
fIm;~'
r-
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al: evangelista al:t, hogy mindal:o n ér'l'tolo\QllIl tcJmíl igCknek tudjuk lenni el:eket is.
... /llJrI" (El: világ 6 általa lött. Valakik 6t vették,
adott nékik hatahnnt Isten fiaivá lenni.
Ö benne vnln :n élet, é8 nl: élet embereknek világossága vala, amely megvilágosft minden e világra
jov6 embert.)
Senki pedig nl:t ne vesse, hogy a több evangelisták is avagy semmit, avagy keveset nél:tenek al:
tid6re, mikor a Jél:uS Krisdus cselekedetit megfrták, mert :l.Iu it egyik elóbb mond, a másik utólban mondja. Mert vadnak a meglott dologban
olyak, amelyek között semmi öszyeszerkesztés nincsen, amelyiknek yalamelyike a másiknak elóbb
valá megtudását nem kfyáI\ia . Az olyanokat az fró
az ő akaratja és tetszése szerint szabadon rendelheti, és amicsoda helyre akarja, oda helyhezteti.
Mert elég az, hogy az olvasó megérti és megtudja a
meglott dolgot. De ismét vadnak olyaténok, amelyeket meg nem érthetni, magokban meg sem állhatnak, hanem ha illendő és tennészet szerént
való renddel számláljuk elő, amelyeknek gondolkodását és elmélkedését ha elfordítja, avagy az ő tet..
szése szerént megváltoztatjo az fró, nemcsak a
maga ostobaságát és restségét mutatja meg,
hnnem még az olyasónak is elméjét megháborltja
és eszét veszti. Aminem(lek ezek, amelyeket elő"
számláltunk.
Anlelyek ho igazak, amint hogy igazaknak látszanak, könnyen megmutathatni, hogy megcsalat..
koznak azok, akik azt mondják, hogy itt e látható
yilágnak teremtésél"Ó1 szól IlZ evangélista ..Me~ e
világ jegyzi az embereket, az emberek pedig mIDt
teremtettenek legyen a Krisztus által, amaz igék
tanitnak meg arra (Kik nem \"érbo1, sem férfiúnak
akaratjából, hanem Istent61 szulettetnek). Amely
ig. . kb61 így argumentálhatlInk:
~1inden ember aZ 6 testi állapatja és állatja szerént leszen vérböl és férfiú akaratjából.
De a Krisztus által nem lesznek az emberek vérbÖI és férfiú akaratjából.
Hát a Krisztus á ltal nem lesznek az emberek
testi allapatjok és állatjok szerént.
... Ugyanitt ezen helyen mondja János, hogy e
világ nem ismerte a Logos2.t, Ilem is vötték ~töt az
övéi, maga megismerték és vötték azok, akiket ők
neveznek, azok is, akik felől oszton így szól, hogy
hatalmat yóttenek, hogy lsten fiai legyenek.. De
miyelhogy ez a kevés a többihez képest, ~.luk a
Krisztust megvetették vala, ugyall semmi yala,
azért szól igy az evangélist:l, hogy az övéi ~töt ne.m
"ötték. Ezokáért azt llIol1djuk, hogy ekevesnek ISmereti nenl tehet annyit, hogy ne mondhatnék. a
Logosz kezdetben csak Istennél ismeretben lennI.
Osztan ha szorgalmatosban m indeneket meggondolunk, ezek sem ismerték kezdetben a KriSZtust akiket ők el6"számlilllllk. Mert János ugyan
itt ~. 33. azt vallja, hogy tanításának kezdetin ő
sem ismerte az Krisztust, ha pedig 6" nem ismerte,
hogy ismerte volna Zakari ás? Emell~tt fogsá~nak
idejé n is a Baptista a tömlöcb61 kúldte lan~t:"á
nyit az J ézushoz, hogy megkérdenék, 6"-e II Krisztus avagy a Messiás? Matt. l l. Amely dolog János-
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nak fl Krisztus felő1 nem teljes és bizonyos hitelét,
hanem vélekedését jelenti .
Mert hogy némelye k att mondjlik, hogy ett
János azért cselekedte, hogy ö a ha.lá1hoz közelget.vén lanítYányit a Krisztushoz igadtaná és nékik
megjelentené, hogy a Krisztust ismernék immár
fejeknek és mestereknek és ötet követnék, nem
látszik elég erosnek lenni. Mert ha ez volt volna a
Baptista szándéka. nyilván az 6 tanítványi az ö
mestereknek akaratját cselekedték volna. De lát..
juk az Apostoli cselekedetekr61 irt konyvben, hogy
a János tnnftványi külön Yoltanak al: opostoloktól
a Krisztusnak mennyben menetdi után is. Ehhez
járul az is, hogy János az ö tanityányinak kevesebb munkával és sokkal yilágosban megmutathatta volna azt a dolgot. Mert Krisztus a kérdésre
homályos szabásúan felelt, és az 6 akaratját alig
érthették meg a János tanítványi, amelyet megmutat az apostoloknak at lidőbeli bfllgatagságok
és a dolognak kimeneteli.
No ez akármint legyen , de bizony dolog az, az
önnön tanúbizonyság tételéb61 , hogy az 6 tanitásának és ker esztségének kezdetiben nem ismerte a
Messiást. Amely elég II mi magyarázatunknak oltalmazására.
Mária pedig és J ózsef mint ismerték a Krisztust,
megmutatják amaz igfk Luc. 2. Y. 50. Mikor Jézust
a templomban a bölcsek közt ülni és szent írásból
szólni találták volna, és t6le azl hallották volna:
(Mi dolog, hogy engemet kerestek yala? Nem tudjátok-e, hogy nekem abban kell járnom, ami az én
Atyám dolga?) Utána veti az evangélista: (És cik
ezt a szót nem értették. amelyet nékiek mondott.)
De egyéb írások is és históriák megtanítnak
Luc. 2. v. 33., hogy a Jézusnak sztilei nem
olyan ítéletben. sem olyan hitelben voltanak
Jézus felől, amint illett volna, mert még akkor IS
kihíYatták a házból kulon yaló beszélgetésre,
mikor ő a tanításban Yolt foglalatos.
Az ő több rokonsági pedig mit ítillenek felőle,
nyilván vagyon. Mert azt vélik Yala felőle, hogy
megbolondult és csúfolják vala. Joan. 3. Y. 3. Mar.

.a

3.

Y.

2l.

Az apostolok feló1 pedig mennyiszer hják az
evangélisták, hogy a Krisztus besz~ét nem értet-

ték. Es a dolog is ugyanazt IllUtatja, mert. noha
annyiszor hallották II Krisztustól. hogy neki meg
kell halni és hannadnnpra fel kell támadn~. ebben
azért semmit nem értette nek, avagy hittenek,
mint megmutatja ezt nnlllz Emmausba menő két
tanítványnak beszéde és azoknak hütötlensége~ ,
kik az ő feltámadását Mm hiszik yal~. Úgyann}'l·
ra, hogy igazál! mon~ta lé!O'eu a Krisztus Matt.
ll. Y. 27. (Se nki nem Ismen a fiat, ~anem cs~ az
Atya) Másutt is: (A Szentlélek tamt meg tutoket
mind~nekre.) Mert annak e}yétele után kezdtelle~
al: apostalok megemlékezni al:okfÓl és megértem
azokat, amelyeket nékik azel6tt mondott vala a
Krisztus.
Amelyekbó1 megtetszik, hogy egy néhánynak \·ékOlly ismereti nem ellenzheti meg. hogy kezdetben
csak az egy Istennél Ibtt légyen a Logosz, azaz
csak az ő ismeretiben.

Az ezredvég küszöbén
ugu/dM egy szillöi értekezleten úluc hangzott cl
tanárok, szül6k 8zdjából: Je/gyorsult (lZ idő. A
gyermekekkel is azért van több probléma, mert nehezell alkalmazkodnak ők is, a felnőttek is ehhez a
(c/gyorsult uildghoz. Ogy érezzü.k, hogy az élet tempója i$ sebesebb, mint volt éuckkel, éutizedckkel ezelőtt. Mindencsetre gyor8411 reú/lk k6szónt az ezredvég! Hobó,. a történészek állitják. hagy az új évezred, évszázad csak 200f-ben kezdJJdik hivatalosan,
számunkra, o hétköznapokban. mégiscsak jelcntIJs
forduló, hogy hamaroscln ketteSBe! kezdlidik a
dátum. Vége lcsz az ezres éueknek, melyek során
egyházunk 432 éve uesz részt a uildg Borának alakulásaban. 432 küzdelmes éu, megannyi haladds-

sal, fejlődésscl és megannyi megbélyegzéssci, kirekesztéssel.
Hlueink számára az elmúlt évek sorá l~ talán az
egyik legnagyobb fdjdo.lom az, hogy nap mint nap
szembesülünk azzal, hogy nem vagyunk kereszté·
nyek, és hogy nem vagyunk tagjai a történelmi egy.
házak sorának, holott mi úgy érezziik, mindkét ka.
tegóriába beleilWnk.
Hogyan látnak minket mások, és hol van a mi
helyünk a hazai vallási palettán'
Ezredvégi SZámadásképpen, a kővetkez6 teológiai
irásban felelünk a fentiekre, Orb6hné Szent.l vá.
nyi 1101la, az MTA Filozófiai Intézetének felkérésé.
re készitett eUiadásálwk rővidctett szővegével.

Látni és látszódni
Ax untt.árius hivek kö'/-Osscge saj átos szin folt

II magyar vallási paleltán. KialakulásálÓI ke'/-d~
ve. k07..c1 440 éve. teszik fel rendszeresen e ker·
désl: .Klk is az unHárlusok?"
Napjainkig klsérU k az egyházat a különböző
léves. félreértése n vagy félremagyarázáson alapu ló dmkék.
Hogyan látnak bcnnQnkct masok. és mi hogyan látjuk öket? -lclle fcl a ké rdést az elöadás
meg/elölt tcmáJa. Ax ..ők " ebben az esetben a
mal magyar vallásfelekC"/'etek. és a .J1l!". a Magyarors .....ágt Unitárius Egyház. ponlosabban. a
mal magyarországi unllarlus mcggyőzooes.
Erre a pontosításra már csak azért ls szQkség
van. mert az ullltari'/-mus nem lekinthető egyseges vallasos áramlatnak abban az értelemben.
ahogyan például az (,:vangeltkusság vagy a reformálusság annak tekinthető. Még a két magyar
anyanyelvü unitárius egyházi szervC".lel. az er·
delyl es a magyarországi közöU ls lenyeges kQlönbsegek fedezhetők fcl. Jóllehet. a ket egyház
hagyományosan szívélyes testvéri kapCSOlatot
tart fenn
Ax unitárius egyhá'/. az ..egyetlen magyar föl -

dön alapitott. történelmI. protestáns. keresz teny
egyhá'/." -ként dennló:lJa önmagá t. Vagyis elkötelezetten az egyetemes keresztény anyaszentegyhá'/. réS7-C. A:J. unl ta rlzrnus kinyIlvánítoltan dogmamenles egyház. talán epp czert a lakulnak
félrehlésen a rólunk alkolott képek. Sokszor
ugy tekinIenek az unl1.árlusokra. mint akiknek
saját. kü lön dogmálk vannak. cs a megítélés alapJa ezeknek a vélt dogmáknak az Illetö egyhá'/.
saját dogmáival való összevetése. A hUl'..a1 unllari'/-nlUS vonatkO'/.ásában ez a megkö7..eliles. szerintünk. alapvet5en hibás.
Ennek fl hlb!'!.s. rossz megközelltésnek kös ....önhetó. hogy napjainkban ls egyre több durva
támadál>nak van klU:ve az unitárius hívő.
Il:re-.lZük a református fe lekC'J;el reszeról azt a
törtl:nelml göreSOl. oml r~zben a XVI . sl'.á:r..adl

hitvItákban. majd a refo rmátus vallasu erdélyt
fejedelmek Intézkcdéselben gyökerezik. és ma
sem oldódott fe l teljesen.
Evangélikus rcszröl ls kapunk. ugymond
.szelid. es szeretetteljes véleményt: II nem vagytok keresztények". Egy korábban megjelent teológiai munka ugy fogalma'/.. hogy a'/. unitari'/-mus zsákutca. me rt megüllt féluton a'/. ateizmus
es a zsidózás kÖ'..:ö tl. Neves katolikus hltludós ls
úgy velte nehimy e ve. hogy az .. unltáriusok és a
Jehova tanuiM sorolhatók a nem keresztény
szekták csoporlJflba.
Legutóbb a Harmat Kiadó gondozásában
megjelent ..Más J6:us. más Lélek. más EvangélIuOl~ dOlO kiadványa veszélyes. destruktív
S'/.ekták között emlill ts elem'/-I a Magyarországi
Unitárius Egyházat.
A kep igy nem túl hizelgő ránk n6:vc. úgy
tünlk. h ogy bennünket egy. a keresztenyseg pcrlfcrláján Imbolygó vallási csoporlJlak tartanak.
és szüntelenül azt II ké rdést feszegeUk: keresztények-e egyáltalán az unitáriusok?
Mondanivalónk lényege szempontjából ls
szQkseges azonba n más hangokróils beszámolni.

A Prolestáns Szemle e. folyói rat legutóbbi
száma. éppen a "Más Jé'/-us .. ,'· c. könyv recenzIójában fejU kj. hogy saJnalalos volt a szerzőnek
az unllarlusokal. a .,cIcstrukllv szekták" közé so·
rolnI. és sürgeti az unltarlzrnusnak egy átgondoltabb úJrai: rlékc1ésct.
Az evangélikus egyhá'/. pedig klfeJe'.leUen (est-

veri gesztusok sokaságflvaJ demonsl.rál az uni·
tári us kÖ'/,ősség mellelt. A:J. Evangélikus t-!lttu dományi Egyetem nyilt az unllflrlus JeJké~ek
képzésére. Középiskolás diákjaink unitárius hltlant ll..ll1uJhalnak az evungcllkus glnmdzlumok.
ban. rolyólralalkball unitárius szer.tők ls publikálhatnak. CS publikálnak ls.
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Az c:g)1k legnagyobb hatásu refonnálus lelkesz pedig nyiltan testvereInek nevezi az unltAriusokat.

A löbbstgl romal katolikus egyház neves teo-

lógusai korul nehanyan. pl. Békes Gellért. meg~·edle

az unltárlusokal. az általa szervezett leoJöglaJ konrerenclákon unitárius előadók ls sze-

repeltek.
Ml magunk lS tapasztaljuk. hogy rendCZ\"enyeinkre szivesen jönnek más keresztény felekezetek - elsősorban protestáns - lelkeszeL A
gyakOri kapcsolato k szintjén beszéd CS pilrbeszét! folyik.
Mi hól az Igazság?
Az igazság az, hogy a kereszténységben. úgy
(lmik. nem a dogmák menten húzódnak a vá!aszróvonaIak.
Az unltár1usok.kaJ szembeni ellenszenv vagy
rokonszen \' nem azon mulik. hogy ki melyik felekezethc:z tartozik. Eppen ezért a ma unItáriusál nem sertik a relúletes tamadlisok.
sajnálkoZik azon. hogy félreertik hitbeli
z6desét. Val6színüleg vannak olyan
nyek. akiket irritál az unjtartzmUSj~:~~~~:~:
tatlansága", hiszen nekünk nincs
sunk", nincsenek zsinati dekretumaJnk. kötelezó ronmiink.
Az WliLarizmus igyeksZik a krisztusi szabadság I)(ll!ósa lennL
A neves 1568-as tordai orszaggy\lles óta
az unilliriusok a tolerancia hlrdetc51 es megeloL
Az egyházat mindig ls a nyltotLSág es a befogadas jeUemezte. Az lsten egysegében való hit
Jézus tanitásán alapul. Ugyanakkor a történe+
lem Jezusa mellett az unitarlusok ls megélik a
hH Krlsztusát. Jv. unltartzmus Jezus egész muködésében az Istent kinyilatkoztató klildöUet
latja es vallja, ... Jézus nyilatkoztatta kl az emben lélekben élo, Immanens Istent. es ennek
tukrében kell értelmezni azt ls. hogy akik hisznek benne. azoknak lelkében az Elő lsten mellett ott áll az Elő Krlsztus is, transzcendens léle7..esében· (dr. Sztankóczy Zoltán: Okumenikus
gondolkodás ts hit).
A fenUekbc51 az lS következik. hogy ml a többi
felekezetet ugy látjuk. hogy nem a dogmálkra.
hanem az értékeikre leklnll;mk. Meggyöződé
sunk. hogy a vallásos hit annyira tág célra Irányul. hogy benne az egyes felekezetek a szuksegszeru sokszinüségetjeleniUk meg. Ezt a sokszinüséget ml nagyra értékeijuk. és teológiánkban nyill.ak vagyunk a más felekezetekben szÍ1letelt eredmények átvételére.
A tolerancia unitárius értelmezése: ~gy erkólcsl magatartás. egy pozitiv életut. az emberek iránti köteles tisztelet klfejezése. az elvruasztó különbségek elfogadásanak gyakorlata. röviden: a szellemi szabadság tiszteletben tartása...
A türelem alapját az az érték képezI. amit az
ember e1etének és erkölcsi mélt6ságAnak tulajdonitunk- (Dr. Erdő János: Teológiai tanulmányok). Azonban a vallási türelmet nem szabad
össZetéveszteni a vallási szabadossaggal. Az,
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unltAr1usok elrogadnak minden újonnan alakult valttlsl kÖZÖSsPget ls. de csak addig a határig. mig az valóban vallasl keretek kÖZÖlt él és
mozog. müködese vallasos hiten alapul. nem
StrO az emberi me1t6ságot. és nem használja kl
az emberi gyengeség megannyi rormájáL nem
az emberi agy manipulácl6Ján alapul.
Az unltár1us meggyó1..&leseböl eredően értet!enlll áll a klrekesztes megannyi formaja elótL
Igy azt sem érti. hogy a magyar reformá.clÓ szu16tteként (egyidőskent a hazai evangélikus és
református egyházakkal). 440 éve lsten és Haza
szolgalatában, megannyi Jeles teolögussaJ, ír6val. ludbssaJ. hawfival az egyhá:ztörtenelem
lapJain. miért rekesztik ki a történelmi egyhézak sorából. (Mely kategÓria. mint tudjuk. nemcsak a keresztényegyházakra vonatkozik. tehát
teológiai oka nem lehell)
Arra ls gondolnunk kell azonban. hogy
az unlt.ar1zmus önmaga ls oka lehet az őt ért támadásoknak.
Néhány éve a LeUdpásztor c. evangéUkus
szak1apban érdekes. parbeszedre hivó irást olvashattunk: Miért nem tagjai az unitáriusok az
ökumenének? címmeL A rendkiwl szeretetteljesen megfogalmazott cikk teológiai kérdéseket ls
szegezett nekUnk, és sajnos. a válasS7.al mind a
mal napig adósok maradtunk. Talan azért is.
mert sok Igaz kritikát ls tartalmazott.
Nekű.nk magunknak is szembe kell nézni
azzal, hogy vajon nem sekélyesitettUk-e el a hitünket a korszellem elóttl - gyakran kritikátlan
- behMolással?
Meg kelJ vallani. hogy az unltarizmus fó teol6glaI Irányzata. egészen e ",;bad második feléig.
leragadl a XIX. sz.ázadl tudományos optimizmusnál. es aJTéle ..kzvallás· szerepet kezdte
magara ölteni.
Hogy ez mennyire zsákutca. ml sem bizonyitJa jobban, mint az. hogy szakitva az egészen a
XVIII. századig hUz6dö, korszeru unitárius teol6gia hagyomanyaJval. leginkább .negativ dogmáknak- nevezheto meggyöz6dések szúlettek
Jézus személye. felt.imadása és az ember mIbenlete vonatkozásaban.
rulontúl soká:.ig hangoztattuk mi unitáriusok,
hogy hltunk ..raclonáUs hiC es nem vettuk
észre. hogy ma mar a természettudomány sem
annyira ..raclonalls mint amilyennek az 1800as években tünt.
Lemaradt a magyar unltánus teológia úgy a
biblikus tudomAnyok. mint a rendszeres teol6gla terUJetén. Igaz. hogy kevesen "agyunk. hogy
korlátozottak a Iehet6s"l;elnk. a szellemi restsegre ez nem lehet mentség.
A szAzadvég unitárius teológIaja itt. M8&)'arországon. örvendetes rejlódésnek indult. Evek
6ta rendezünk teol6g1al k onferenciakat. amelyeken új hangok. életteli megnyih'ánulások hallhat6k. ltppen ez Indit bennllnket arra. hogy keressuk a páJ"beszMet. elósz.Or a keresztény (elekezetekkel.
w

•

UjrnJognlnUl1.zuk. újrogondolJu k problémáin.
kat. és rd kell Jönnünk. hoID' ré~ vdlasznln k
már nem jók.
Az elOOdds elején emlflett oolaszlóoonalak
lalón oU fuí zMnak. allol az egyIIru:. min i szerve-

szeretet pedi g nIncs benne m . sClllml vo gyok-.
A befognd6-klegeszitö Is teni vnlóság szeretct e
le het az a közeg. a melyben a n yel vi valóság tú l·
léphető.

zel. a hitXIfÓSdL uéll megtalOlllL
A befogadó-klcgészi t15 Isteni valóság benn ü n·
A s:r..á2ad ero'ik legcrt:d ellbb teológusa. az. ket. külö n b6z~ felekC'!.etckh cz tnrtozö hivökel.
a ngol Charles Dodd ~Gospel a nd Law- c. k öny· ls befognd ásrn kell . hogy so.rkalljon. mcrt Igy hivében felrajzolta azt a folyamatot. a hogyan a Jé- tünk ls klegeszíH.
zusi örömhir n szUlc t~ kereszt énystg kezeben
Megi télésünk szerint: feladatunk a tObbl feletörvénnyé vdUk. A ko m i gyülekezctek n ..kenig· kezetben ls megkeresni és megtalálnl a Krtszmót- lassa n· lassnn e lhagyták. es he lyébe a ..dl· tus-képel.
dakhét- állitották. Ta\{m éppen C'!. a folyamat az.
A h ivl5 fegyvcrtelen n kirekesztéssel szemben.
ami ö rök konnlktust eredmé nyezett. es ami I-Ia lennenek fegyverei. maga ls klrckesztövé
miatt a szabadságszereU5 unltáriusoknt ls soro- vál na.
za tos tdmadós é rt.
Az ökumenikus g~mdol kodás ör ök peldll.ja
A kérügma dldakhc ICH. Az örömhir szerepe t
marad cl6Ue m els~ UjszOvetségl e;l(cgézls vI:r.sa ta n itás foglalta el.
gám az Evangéllkus 1\.'OlógI6n . Egy plcllsta kOVajon csak ugy [(:hc\ egyh ó.Z. söl. csak ugy zössegból érkező. Id6sc bb teológus társa mma l
lehet kereszté nység. ha a legfontosabb a tnn i- együtt vtzsgáztunk Pr6hle professzor urnál. A
laS? Vajon ta nilásként kell megfogalmazni azt.
professzor a vt:r.sga végén Lk 9,49-50-et olvasa mi ncm tanulható?
taUa CI velü nk görOb'Ü I. majd tcológus társam ·
Véleményünk s)!crlnl ilf tXlflrwk az igazi dön- nak c imczve kifejtette. hogy az Ismere tlen Ord Og(izö nem e lle nség. nem a Siltán ki:pvlselöj e.
lésponlok: tanflaIIf akanmk. vagy Ilirl adni?
hanem lestvéri
A problcmát mi:g vi lágosabban fogalmazta
Testvéremi Ne b6.nts l Én vagyok oz (I bizonyos
meg a kereszteny gondolkodflsra ls óriasl
ha tást gyakorló Mm11n Buber ..Kétfajta hU- Ismerellen ördögtlzö. MI ls Jé-!.u S nevében csee. könyvében . Szertnte. ha a hIt az Istennel való lekszünk. d e ne m a t i kOzösségetekbe n . Gon·
kapcsolatot k lfcjczÖ .,cmunah-· ból. a tantete·
d oljtl\ok m eg. Jézus scm rekesztett kl bennünlekben való hit .plszl1sz··évc változik. akkor ket. hanem azt mo ndta: .Akl nincs e llenem .
eppen a lényeg vész cl. Ebben a folyamat- velem van-o
ban a világ. embertM·
A magyar unItáriusok
..
Csüggedtem
volna,
lankadt.
k
é
pzelette
l,
saln k. söt Istcn ls ,AZragaszkod nak a N!izé.·
folyton·gyors
kerékké
nt
forgatott
de
lesz. és leheletlennc
rcll Jézus szcme lyéhcz
válik a legfon tosabb v{igynt. és célt be nne m n Szeretet, m c ly
k ötOtt úthoz. de má r
mozgat
napot
és
minde
n
csillagot."
alapszó
kimondása.
az 1500-us evek végen
Po
ral/iso,
Ca
lllo
XXXII/.
ami ugy hangzik, hogy
ls szelesre tá rt szelle.TE-.
A BOLDOG DANTE
m i kapukkal fordultak
Un ltártu sok és nem
mindenkihez. Paleolóunllártusok közölt pá rgus J akab. a század
beSZCdI'C van szükség.
egyik kiváló e lméj e. a
De n em mindegy. hogy
kcreszt~ny·:r.sldó-moh n
milyen nyelven bcszemedán
leslv~rlségben
lünk. A tc.!ológla nyelve
gond olkodott .
to lon még ma ls válságUnltálills alapo n nem
ban van.
vonhatjuk kétsegbc a
lláromsághiv6 lestvenem jCzust val lások érr cInk a Szcnthár omság
léket. Jé'l.lllSt ls SUJa l
dogmáját 1l1cgfognl maz6
népe. környezetc Is meKalcedónl Zsinat S1.avnretében érlhe lJQk Illeg.
It használják. de mor
Is tc n szól más népek·
nem ludnak azon a
hez. és m6.s vnllásokhOl.
nyelven beszéln!. MI
ls. Es ez a szó ncm kelInltóliusok nem h aszves be ért ékes. mini u
nekQnk szóló (izene L
nó.\Juk Kalcedón szava·
11. d e ml scm tudunk
lsten Illlnden ember
autenUkllsan szólnI.
AtY.la. ml ndenkl h C'.t szól.
A beszed válsdgdnak
A vt\.las7.0k. Il szokások
tudomásulvétele k i)zsokfélék. A sokfélesegben nenl S7.abad elfeben szOmt nlnn OrOm ts
leJlkcznünk az (ll>ostoll
aJándl:k lc1hct~ fcl.
Intelem ről : JlU ungya·
Orbókn tl
lok nyelven szólok ls.
S1:ent-lván)'i lIonIl

riI

UN I'rÁIUUS ~LIIT 13

Emlékezzünk halottak napjára
Apa
Apa! Mos! lettél múlM. Nem a jövő hétté - vagy a
közelgő karácson nyá, hanem egy utolsó találkozassá az utcán, a teleion el6tt, ahol atolladat haromszor
kértem el. Nem néztem a szemedbe hosszan, csak a

kezeden, az öreg kezeden időztem el, azután felszáJItál a buszra.
Még mindig nem hiszem, csak gyanítom megmeglánlorodva, hogy nem leszel többé, hogy az
marad belőled , amil emlék nek hivunk, ami majd sokára. a régi időket jelenti.

Sokféle leszel majd. mint az emlékezet. és lalan,
mint én is neked, abban az öröktől ismerős álomvilágban, amiben mosl lehelsz. Az vagyok mar Igy
neked, ami az áJmaidban - kisgyerek. aki voltam is . egy kék ló, ami plQss és úgy hfvjá:k: Tomi, - a nagyliad, aki felveszi kabátodat, s akiért, hogy nem eszik,

aggódni kell.
Apa, én bemegyek hozzád, tested véres, tétova
maradványait megsimogatni, mert érinienem kell
még csontos pergamen kezed, azzal az érzéssel,
hogy most utoltára érintettem.
Megszorílanl, és azl mondani: - Semmi baj nincs
Apa. Ha behunyom a szemem, látlak úgyis, és mini
egy újvilág újszü!öttJét karba veszlek ha kell, vagy
gondoJatujjaimmal mutalom integetve, hogy ne félj.

Tudok már valamit, amit talán neket;! tanultam,
tudom. hogy látsz és hallassz. hogy ~ag.anyos vagy,
és szomorItanak a ki nem mondott bucsuszavak.
Tudd, hogy tudlak és beszélek hozzád, s. ami hiányzik, az csak a taplnthat6.ság, tenyered énntése s
látni-halJani, ahogyamacskanak azt mondod: - CICU'
ka. Apa, nem félek csak fáj , de ne félj le se, gyön·
győlteremhet minden fájdalom.
Elfogadom hát az időt és a helyet. Hogy hetvenhárom évesen meghalsz zugl6i lakásodon. Hogy látom
a zuhanó szoba képét körbelorogni és a pillanat lassuló villanasait magányos szemeidben. Hogy nem
fogok melletted ülm akkor. az ágyadon. Hogy már
csak emlékböl élő nagyapa lehetsz. Elfogadom mindezt csendesen .
Oa tudod gyerekek is vagyunk mi, itt maradtak. To·
porzékolunk és sirunk, ha valaminkel elveszik. Pedig
hiszem, hogy amit élni kellett, megé!led, és mint a
gyümölcs, megérettél a télre, és mint a mag, éppúgy
a tavaszra.
Apai Apa, én milyen vagyok most? Van MOST?
Van reggel és este Nálad? Ha elalszom, nézz be
hozzám, talán emlékezni fogok.
94 december
Paulinyi Tamás

Az elmúlás dicsérete
Lélekutunk kapui
Halál. Egy szó, ami a legtöbb ember egész életére
árnyékot vet. Egy szó, amelynek szinonimáit a köztudatban leginkább a félelem, a fájdalom, a szomoruság jelenti. A halálbClntetést mindmáig az emberre kiszabható legnagyobb büntetésnek tekintik.
Hogy miért lehel az elmulasi mégis dicsérni? Mert
a legnagyobb tannó- és beavatómester lehet a kapráutok vihigaban, s ha megértjük az igazi üzenet ét,
megérthetjük azl lS, hogy aki a haláltól retteg, az életet nem tudja elfogadni.
Korunk meghatároz6 "vallasa~, - ha úgy letszik,
hitrendszere - a materializmus. Az anyag megfellebbezhetetlennek tünő elsődleges valósá.gát ugyanis
nemcsak generácl6k óta tanftják nekünk, de léptennyomon ezt tapintjuk, ezekbe a sokszor igencsak kemény szegletekbe utközünk. MegszúletOnk, öntudat·
ra ébredünk, aztán, mint eddig mindenkinek a multban, egyszer csak nekünk is meg kell halnunk, meg
kell semmisOlnOnk. Tisztelel a kevés kivételnek, de
amikor ez a pillanat elérkezik, a tulvilágról alkotott
abrándos lilozó!iáink többnyire léggömbként pattan·
nak szét.
Tudatunk nem akar megszűnni, a megszűnést elképzelni sem akarJ3. Mások halála, ami eddig csak
sajat é16tudatunk egyik élménye voll, Ilyenkor a kiol-
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lódás rettenetének személyes élményeként válik valóságga. A végleges elvesztés fájdalma persze szereneink eltávozásakor is nehezen enyhülő kint jelent,
a halál két arca - masok és sajat halálunk - mégis
különbÖZik. Ami közös bennük, az talán a viSSZavon·
hatatlanság kétségbeejtő érzete.
Ha pedig belegondolunk, a halálhoz hasonló viszszavonhalatlansággal múlik el minden pillanat.
Ugyan a változtatás lehetősége lélünk egyik nagy
kegyelme, éppen ez az, amit mintha a végtelenségig
halogathatónak hinnénk. Idöben gondolkodunk, ami
az emben tUdatossag áldása és átka is egy időben.
Ez különböztet meg többek között az állatokt61, akik
aZ örök jelenben élnek, akik számára nincs jövó. és
nincs halál.
Talán furcsa, hogya halál a testetlen jövövellehet·
ne azonos. mégis látni kell, hogy ez a fogalom meg'
ragadhatatlan, mintegy nem létezik. Egy ókori görög
bölcs m inderről így tünődött ~Mit1rt (t1IMk én a haláltól, hiszen ahol en vagyok, ott nincs halál, s ahol a
halál van, ort nem vagyok én. ~ Ez a materialista belenyugvást sejtető bölcselet végső soron bármely
spiritualis vallásos felfogásban is megállja a helyét.
hiszen ha valami tovább él belőlünk. az nyilván nem
lehet hajon.

l

I

I

Mondhatnank. ho Igy van, semmit sem ve szth etOnk. Veszteni mégis lehet, elveszth~tiOk - ahogy
gyakran szoktuk is _ o boldog pllI"natokat. ~e
hunyhatunk szemet azoknak az embere,knek az uzenete lelel1 akik már eljuCoUak a kuszöbJg, akik megélték II hajál közelségének élményét. A kora bban leIrtoknak mood:lna ellent, ha halountlk neveznénk
öket. hiszen ahogy 61< maguk is elmondjak, obban a
kOIönös tudatállapotbnn, ahol 6k .IfIrtak, élöbb~e.k
érozték magukat, mini valohn. A löbbn~lfe . klini kai halálban _ vagV1s o biológiai életlunkcl6k ,d6I~
ges szOnetelésében - lellépó tapasZ1olások ugyaniS
alapvel6en változtatják meg oz azt at élők viszonyát a
halálhoz. Nemcsak o tudat kiolt6dása válik kétséges-

oZ

sé, de az élei. a mindennapok lényeges szempontjai IS álértékelödnek ... Nem az 6r6kk6~al6sAg.
hanem 8 jelen válik igazán fon/ossá. abban IS a bOldog. egymásm !igyeM pillana/ok.
MI is történik ezekkel az emberekkel, mi az, ami
éVllzedek beideg zódéseit képes egy-két perc alatt
semmissé tenni? Az. els6 rádöbbentést a test elhagyásanak élménye Jelenti. Egy olyan dolog szakad
szét ilyenkor, ami minden eddigi tapasztalatunk sz~
rint elképzelhetetl en, a t estünkről egyszerre csak klderOl, hogy ,,az" nem mi vagyunk. Ez óriási megdöbbenéssel párosul, hiszen jelentése az, hogy a tudat
léte nem kötődik fel tétlenül múlékony biol6gial folyamataInkhoz A testetlen tudat világosan észlel, tapasztal, sőt olyan - máskor szin te egyaltalan nem tu datosodó - képességekkel is rendelkezik, mint pélclaul a környezetben lévők gondolatainak észlelése.
Mindezeket a klinikai halatt megéltek számtalan
esete blzonyftta.
A testelhagyásnal is nehezebben tefrható, ám
lalan még annal is meghalarozóbb élmény a megélt
élei eg)'ldejü áttekintése. Ezt a különős tudati sfkot
az idö olyan megvállozott észlelete JellemzI, amelyben bsszes létpillanatunk egyszerre valik lathatóvá,
ml több, ebben a látomásban tetteink következményeit is észleljük, akAr az azt átélők szemévellalva,
IMatva. láttatva is, mert ezek AZ élmények nem magányosak, A beszámolók szennl ugyanis a megsz8mélyesült szeretet fényében valnak érthetővé cselekedeteink, egy olyan Féoyben, ahol nincsen bún,
biinhödés és halál, csupan a fel nem ébredt gyermeki szellem tanulási staclól lathatók, értékelhetők egy
nagyobb ósszelüggésrendszer szempontJai szerint.
~/e/Onk a f6/d((j/, szemmagasstlgbáltekinrve pusztában bolyongó fák/ya/tlng, elllalványul benne mult és
j6v(J. belGkre 65 5zavakro emlókszOnk benne, ás
nem lá tunk ra tónyOnk áltlll ro/zolt hosszabb monda-

lakra.
Hogy Istenhez térünk-e meg Ilyenkor. vagy csak a
kihunyó tudal vissZfénye! adnak magasabb értelmet
a megélt pillanatoknak. logikusan - fŐképp tudomanyos objektwit6 ssal - nehéz vagy !aliln lehetetlen is
eldónteni, A tanltás - és ezt a kQszöbröl visszatértek
életének megváltoziIsa megInt csak egyértelmOen bio
zooylt/3 - ekkor feltétlenüt megtörténik. Az. élményt
megélök szamára megszOntk a halállélelem, ugyanakkor lellokoz6dlk az élet ti sztelete. Rájönnek a pillanatok lehetöségeire, és arra, hogy me!y értékek
azok, amelyek mulhatatlanok. A kÍ!Szöbön sZinte

mindent le keU tennünk, nem jöhet velOnk vagyon,
pénz, lakas. Nem lehet é rt ék a tudás lényében már
az sem, amit önmagunk és mtIsok megtéveszlésével
csak önös érdekeink {Ilszent erényekén t vellünk magunkra. Marad a szeretel és a tapasztalás, marad·
nak a boldog - mások szám6ra ls boldogfló, nevelö
pillanataink.
Mindeddig a lulvililgl lét lehet6ségér61 nem sok
szó eseti, noha a materializmus pár évszázadát leszámflva. azt minden kor valóságként tartotta számon. Mégis úgy gondolom, az élet értékelnek felismeréséhez és megéléséhez nem feltétlenül a masV!lagi lét hite vezet. A ,JIl8.jd odatIt minden jóra fordul ,
a majd odaOt végle igazság tesz" tlpusú gondolkodás nem az élet igazi megtapasztalását Jelenti. Földi
létünk nagy eselye ez ~i/t es most", a jelen boIdogffó
elfogadása. Aki mindig a holnapokra vár. nem halhar
meg nyugodt sz(wel. eki pedig mindan pillana/ban
megeU a jelent. tulllJdonképpen ha/ha/lltlan.
Az elmúlás dicsérete a megérkezés, a hazaérkezés lehetöségél dicséri. Tu datossagunk olyan belenyugvásilt a dolgok, a természet , az évszakok rend Jébe, amit igazából csak az élet és halál körO! bábáskodm tudó népi élot gyakorolt Elengedni tudni a vá gyakat laltm a legnagyobb emberi feladat, és egyben
a könnyO halál titka is. Az élelben többnyire éppen
az ellenkezőjét Illtjuk, biztonságot a birtoklás és a
halmozás Jelent. noha mindez - sajátos pótcselekvésként - éppen valós Igényeink elfedésé t jelenti.
Van, aki a tegnapokba, van, aki a holnapokba, és
majd mindenki az anyag megragadható IllúzIóiba és
muló örömeibe kapaszkodik. Az örők élet vilgya tel hetet!enséget. a telhetellenség kielégllhetetlenséget
sejlet
Bár korunk úÜáé1edő transzcendens irányzatai 6s1
bölcsességek hordozói , az érellen lélek számára
gyakra n félreérthet6ek. A pillanatok felelósségét - és
persze lehetőséget - könnyen lolhatjuk félre a reinkamiiclótanaira hivatkozva, amelyet sokan a halogatá s esélyeként értelmeznek. Ha az újJllszOletéssel
komolyan fog lalkozó vallásokat kőzelebbről vizsgál·
juk, a halandóság és a visszavonha tatlanság Qzenetét bennük is megtaláljuk . Az Ego, a személyiség amihez leginkább ragaszkodunk - ahalillban megszOnik. Ami tovllbb él, az nem mi vagyunk, hanem
történ etOnk lovábbörökfth et ő tanulsága. lelleink 01dásai és kölései egy új ember - új emberek - sorsába szőve. ÓrlJksógef kaptunk. 6s lJr6kséget hagyunk,
boldogtalansagainktól szomo/ubb. boldogsága/nktól
derOsebb lesz II világ.
Mondják. az élet értelme a halol plltanatobnn ~z O
letik. Egyes vallások úgy tartjtIk, hogy az ulolsó plllanal ludati sZintje minóslt, az lIt1épésben megélt szellemi tiszta ság az, amit tovobbvihetOnk. Mindehhez a
tisztasághoz persze bttrmely pillanatban eljuthatunk.
ÉletOnk mlnóségére a mulandósO g tudata nem leltétlenü! kell, hogy árnyékot vessen , amikor II belejez~" 
ség esélyével lénybe is borfthatja azt. A gyáSZ napJS'
in és a halál közelében a megértés állat IS gyulladhat
bennOnk egy Ujabb gyertyaláng.
p"ulinyI1'"nub
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Lássunk világosan és b eszéljünk igazat!
(Tiszta forrásból - igazat!)
1. Legelőször ez irás szerzője 1993. }anuar 13-án
Nemzeti és egyházi történelmünkben ujabb és
a Tordán tartott nemzetközi tudományos ülésszakan
ujabb adatok, lények kerOlnek napvilágra a szaba,,János Zsigmond valláspolitikája" elmen először bldabb vizsgálódás és a modem történelmi szemlélet
és módszer eredményeként. Szomorú tény az, hogy zonyftotta be a történet val611anságát (megjeleni a
a közveleményt iranyflók (rádió, TV, újságok, kiadvá- Keresztény Magvető 99. évf. 1993/1. számaban a
12-13.lapon).
nyok stb.) nem tudnak vagy nem akarnak lépést tartani az újabb tényekkel, aminek az a következmé2. Ugyancsak ez Irás szerzője 1998. október 25·én
nye, hogya régi elavult és történelmietlen legendák, a budapesti Dávid Ferenc Egyletben _Tőrténelem
mltoszok történelmi tényként jelennek meg a médivagy legenda" eimmel a cslksomlyói búcsu eredetéákban
ről tartott előadási {megjelent az Unitárius Élei 52.
évf. 1998/6. számában a 16-18. lapon).
igy vagyunk a csfksomlyói pünkösdi búcsúval és
annak eredetével is.
, .
3. Dr. Dankó Imre deb·
Dr, Endes ért esIt arról,
receni professzor tisztelehogy legel őször a püntére szerkesztett, nyomkösdi csíksomlyói búcsú
dában levő könyvben e
,
eredetéről és okáról az
dolgozat sze rz ője .Népi
1727-ben on prédikált
változa /Ok a csfksomly6i
Kolozsvári István jezsuibucsura" cimme! a legen·
da tovább hullamzását, a
ta atya beszélt, amiről a
legenda legendáit Irta
helyiek addig még nem
meg.
tudtak semmi!. Szerinte a
kolozsvári jezsuiták Do4. A "vih"igi közvéle·
mus Históriájában (házi
mény elé" a Müvelödés
történelmük) van megírva
1999. 5. számáva! lépett a
az a történet , miszerint
kérdés, amikor Tódor
János Zsigmond, unitáriCsaba teológiai szakdol·
us fejedelem 1567 püngozatának egy részét ,A
kösd szombatján fegyvecsíki bucsu erede/éról"
res hadsereggel támad ta
clmmel megjelenteUe,
meg Csík-Gyergyó lakos5. A búcsú és János
ságát, hogy erőszakkal
Zsigmond
kérdésével
az unitárius vallilsra térítkapcsolatban Bölöni Dose a még katolikusnak
mokos a marosvásárhelyi
maradt vidékeI. Ám a valNépújságban hozzászól
lasukhoz ragaszkodó kaegy cikkel a kérdéshez:
tolikusok István aUalusi
,.Nekünk mindenáron mr·
pap vezetésével ellenáll.Ján O>! z...;~. mond (15010-1571)
tosz és ellenségkép kell?"
tak a fejedelmi hadsereg(1999. június 3.).
nek, és a Nagyerdő-lóny uggaló helyén levágták a
6. A Romániai Magyar Szó 1999. június 10·én a
fejedelem hadát a somlyói Szűz Maria segedelméPostafiók rovatban Jakab Lasztó tb. kanonok nyuvel. Ez a történet később több író toUából felent meg,
galmazon plébános a pünkősdi búcsúval kapcsolat·
és valóságosan megtörténtnek Mvette be" a magyar
ban egy népi változatát közölte a legendának.
történelem is.
7, Ugyancsak a Romániai Magyar Szóban dr.
Évek óta bebizonyított lény ennek a legenda volta.
Komjátszegi Sándor az 1999, július S·én megjelent
Dr. Komjátszegi Sándor Marosvásárhelyröl a Roszámban ,,,4 csfksomly6i búcsu és János Zsigmond"
mániai Magyar Szóban. a Szempont rovatban (1999.
cimü Irasában jellemezve a ,,békés fejedelmet", két·
Július), ,A cslksomly6i búcsú és János Zsigmond" ségbe vonja, hogy a TolvajostetCín, a Lónyuggat.ón a
cimü irásában azt rója lel ,,mindenkinek", hogy ,,1990 fejedelem és a csíkiak-gyergyóiak közölt valamilyen
után senki sem vol t igazán kiváncsi ennek a történetharc vagy eröszakos vallástérltés letl volna.
nek a val6diságára". Ez is egyféle tajékozatlanság!
Az 1993. évben nyomtatásban kikerüli a JlyilvaA valóság az, hogy több alkalommal is előjött szónossag" efé a bllcsv legenda voila, soha senki nem
ban és irásban a somlyói búcsú valótlansá ga az erecá/oUa meg az allitást, és nem bizo~yította b~ a ledetéről és az okáról szólva, ám a búcsú magyarságenda történelmi igazságát. A hallgatas nem bizony!'
gol érintő volta miatt csak egyházi belső szin t űn tás .
.,foglalkoztunk" vele. Károsnak l\éllük a magyarság
A 272 éve hirdetett búcsú eredete és oka ma 432
legnagyobb demonstratív öss zejövetelél kisebbIteni.
éves, 160 évig nem irtak, nem tudtak semmit róla.
Dr. Komjátszegi! megnyugtatjuk, hogy sorrendben
A hagyomány szerint az unitMus János Zsigm~n .
a következök tárgyalták és vi zsgálták a búcsú erededot és az unitarius vallást Ollették a vadlottak padjátét és okát:
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ra. Nézzunk szembe a tényekkel, és a vádlottak fo·
gánát fogva valljunk vagy védekezzünk.
Jakab Laszfó lb. kanonok, nyugalmazott plébános
fennebb IdézeIt Irasaban olvasható: ,~,. dr. Marton
Józsel, a gyulafehérvári (római ~atolikus) teológia
törtéoelemprofesszora nem tartja megtörténtnek
János Zsigmond hadseregének tolvajostetöi megot·
közését a csiki katolikus székelyekkel. A professzor·
nak Igaza van". Ha a történelem professzora és egy
plébimos nem tartra megtörténtnek a János Zsig·
mond'l támadást, akkor ml unitáriusok jogosan tlUa·
kozunk ellene.
A székelyudvarhelyi Unlt.árius Lelkészi kör a pOs·
péikségunkön keresztOl tiltakozó nYIlatkozatot juttatott
el a gyulafehélViui érsekség eImére, melyben kértOk,
hogya torténeimi tények, és az igazság figyelembevételével ne hozzák kapcsolatba János Zsigmondot
és az unitariusokat a búcsúval. Egy év után, 1998ban, június 3-án megjött Föt. Jakubinyi György
érsek úr válasza: " .. . fogadalmi búcsúnkat - ahogy
azt az ösök fogadták - nem használjuk fel felekezeti
torzsalkodásra. Ami sérelem pedig emberi gyarlóságból felmerül, azért bocsánatot kérünk (kiemelés
a szerzőtől).
A népi "költészet" és a változatok a tévedések so·
kaságával egy horror1ilmben is dfjat nyerhetnének.
Ezt a változatot szórta szét a világba a Duna TV
1998·ban, és a Székely Útkeresö Irodalmi és Müvelődésl Folyóirat Székelyudvarhelyen megjelent kiadásában (1998. 9-10. lap)ai). Történelmietlen hivatko·
zás: Mikes gróf, Mlkó Ferenc, Oroszhegyi István pap
Gyergyótaluban, a grófi és a főispáni clmre 1567ben, a fejedelem seregének a lemészárlása vagy a
botokkal való elverése a fegyveres seregnek, a kibontott hajú lányok részvétele a csatában, a fejede'
lem által parancsra kOldött térltő unitárius papok föld·
be ásása, a Homoród és a Nyikó vidéki unitáriusok
aláirásukka! való Jelentkezése a cslkiak megtámadá·
sára stb.
A régi Székely Oklevéltár (I. kötel 153-154 lapjai)
másolatban hozza az 1444. január 27-én keltezett IV.
Jenő pápa bUlláját, amelyben népes búcsú}áró helynek emUtl Csfksomlyót. Ennek az okiratnak az alapJán határozottan áUflhatjuk, hogy nem a János Zsigmond térltő hadai felett aratott győzelem az oka és a
kezdete a csíksomlyói pünkösdi búcsUnak. Többek
véleménye szerint a Napisten pogánykori kultuszának a búcsUva keresztényesJtése lelt az.
A bucsu napját mindenki, aki arról irt, pünkösd
szombalj<'.lfa teszi. Sajnos az évben a közlők
nem egyeznek meg. Leonard Losteiner somlyói szerzetes 1556·ra teSZI, mikor a fejedelem még Lengyelországban volt. 1559-re teszik a bucsu idejét a
Révai Lexikon, Orbán Balázs, Fodor Sándor (ró és a
már levett és eltünt br. Henter Antal emlékláblájának
a szövege. Az 1567. év a templom történetét ismertetö, ma IS ott lévö szövegben és a Nepomuki kis kápointloVai szemben lév6 emlékoszlopoo olvashatÓ (ez
ma IS ellogadolt dátum). 1569·re teszi a támadás ideJét a Szentegyhazán megJ8lent helyi lap, mikor a
helységet IS felégel\etle a fetedelem. A négy egy'
mastól eltérő év megjelötése ellogadhatatlanná teszi
az esemény hIIelességét.

A fejedelem testőrparancsnoka az olasz származasu Gromo kapitány volt, kinek fgérete volt hogy
János Zsigmondot ,,elteszi láb alól". Ö Irt a fej~detem
jelleméről, testi·lelki kiválóságar61, az udvari eseményekrőf, de sem CS, sem a fejedelem ellenségei a
kortársak nem tudtak semmit a Lónyuggalói csatá;óL
Felségsél1és lelt volna egy egyszerQ papnak a fejenkénti felkelés parancsát kiadni; az a szék hadnagyara és blrójara volt korlátozva. Ez időben Csík
szék biraja és hadnagya a csikszentkirályi Andrásiak
vol~ak, nek~k viszont az unitárius Békés Gáspár mellelll hQségukért kellett elhagyni Erdélyt és nem a katolikus Báthori mellettt hüségért.
Sem a büntetésnek, sem a megbocsátásnak
semmi nyoma nincsen a történeti emlékezésben
ami a kor szelleméből adódóan lehetetlen .
'
Tobbszőri országgyOlési végzésben és nyomtatásban is le volt szögezve az unitárius vallásterjesztés
és a János Zsigmond-i valláspolitika. Programja:
"Nem fegYlferrel és eröszakkal"; "Isten igéje szaba·
don hirdettessék!" (a "Hitvallás és Védirat" c. 1567.
ben nyomtatott könYlfbőt) . A fejedelem és az országgyülés álláspontját világra szólóan hirdeti és
megpecsételi az 1568. január 6-18. kőzött tartott tordai országgyülés vallás- és lelkiismereti szabadság
törvénye, edikiuma, mely a világon a legelső.
Történelmi tény, hogy az unitarius vallásról, mint
felekezetröl az 1568-as tordai országgyülés előlt
nem beszélhetOnk; mint unitárius egyházra - r9Cepta
religióra - a marosvásárhelyi 1571 . évi országgyűlés
végzése elött nem hivatkozhatunk.
Ha 1567-ben Janos Zsigmond nem lehetett unitárius, mert ilyen megreformált egyház még nem volt,
akkor az unitárius vallást akkor (és azután sem) ter·
jeszthette erőszakkal. Ami nincs, az nem adható tovabb. igy az 1567. és a többi évben megjelölt pünkösdi bucsu el kell maradjon, mert ha támadás nem
volt akkor védekezés sem lehetett.
Végül pedig a bUcsu unitárius vonatkozása nem a
hit, hanem a történelmi valós események körébe tartozik, melyek megtórténtét kizárják.
Végül legyen szabad mindezeken tul hozzáten·
nem egy megjegyzést .il Fől. Jakab Laszló plébános
ur záró szavaiban foglalt tiltakozáshoz: ,,A bUcsu természetesen vallásos jellega, és annak is kell maradnia, nem szabad nemzeti (kiemelés a szerzőtől) jellegOVé átalakftani". Most, amikor 20OQ-ben a ~s~.
somlyói pünkösdi búcsut az összmagyarság egYI.k kl'
emelt ünnepi alkalmának tervezte a Magyarok Világ,
szövetsége, mert a legnagyobb demonstratlv össze·
jövetele a határok elmosta magyarságnak, nem
tudom megérteni azt, hogya közös érdekü csl1!.so~·
Iyói pünkösdi búcsú, a másoktól is idéz~ttek szerint
árt-e az összmagyarságnak, vagy az összmagya~
ság árt a katolikus pOnkösdi bucs únak a szaparaliv
elzárkózással.
A közvéleményt irányítók döntsék el a lelkiismeretOk szerint a megadandó választ. dc tisztelettel ké·
runk mindenkIt, aki a közös ügyeinkbe véleményével
barhol és bármikor befolyást gyakorol, hogy ~ssa'
nak mindig tisztán közös ügyeinkben, és beszélJ8nek
mindig igazat magunkról".
S im é n Domo ko.
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János Zsigmond, Erdély fejedelme Emléktáblájá nak
avatása Budapesten
(l999. november 5·é n)
Rég volt t991 decembere. Ekkor történt, hogy
egyhazunk legfelső vezetése - akkor pOsp6khelyettes ur és 16gondnok úr - javaslatunkra tervbe vette,
hogy János Zsigmond. Erdély fejedelme tiszteletére
Emléktábla felállítását kezdeményezi illetékes hatósági szerveknél, mondvan, hogy aki a múltját nem
becsüli, az a jövőjét sem értékeli. E munka túl hoszszú időre nyulott, de végül is megvalósult.
Az előzmény az voll, amikor 1938-ban az akkori
Fővárosi Kőzmunkák Tanácsa 1938. július 14-i 2928.
sz. hatarozatával jóváhagyta Buda XII. keruletében,
a Széchenyi-hegy és Farkasvölgy hafárán a ,,Janos
Zsigmond" utcanév megnevezés létrehozásat. Patinás gyöngyszeme e hely a Farkasvölgynek, ezen
belOI a XII. kerületnek. De nem volt Emléktábla az utcanévtabla mellett Janos Zsigmond, Erdély fejedelme személ~re szólóan. Kapjon hát ilyen EmJéktablát, ami az Oszellemét, szellemiségét, államférfiúi
nagyságat, kiemelten az 1568-as tordai országgyü/ésen tanusított államfői érdemét reprezentálja a hit, a
lelkiismereti és vallasszabadság törvényének megvalósltasa ügyében. E törvény ali legközelebb hozzánk,
s a több évszazados unitarius múlt és a történelem
elsősorban bennünket kötelezett e lépés megtételé-

,.

Nyolc év munkaja és vItai, hatósagi és tudományos összeütközései mégiscsak eredményre vezettek. A segítőkész, jóindulatu illetékesek. sokféle ellenvéleménnyel szemben, nekünk adtak igazat, mert
a történelmi tények bennünket igazoltak, s a történnImi tények makacs igazságot takamak.
Kik voltak Ök?
Dr. Demszk y Gábor, Budapest Főváros polgármestere. aki hatarozotl állásfoglalást tetl az Emléktábla megvalósítasa ügyében.
Mészáros György , a Fövarosi Közgyűlés Városképvédelmi Bizottságának Titkára, aki .,szellemi motorja" volt az Emléktábla fét rehozásanak, és kiemelkedő intézkedéseivel segítette e vonatkozásban egyházunkat.
Dr. Mltn yan Györg y, Budapest Főváros XII. kerületi Önkormanyzatának potgármestere, aki messzemenő jóindulattal segítette e terv megvalósrtását, vezetö munkatársaival, mindenekelőtt Gonda Atilla tanácsos úrral együtt.
J61eső érzés volt azon hivatalos fgéretük is, hogya
János Zsigmond utcaval szemben készülö, és 2000ben átadasra tervezett ,,Honfoglalasi Emlékpark"-ban
az 1568-as tordai országgyűlésre emlékeztető kopjafa kerűl felá\fításra, megfelelő szöveggel ellátva.
A János Zsigmond-Emléktabla segitőkész kivitelezője a KANDELÁBER Rt. volt, ezen belüt két vezető
munkatársa Kráner Márta és Molnár Ors, akik az
Emléktábla elkészitésének legfőbb és leglelkesebb
tamogatói voltak.
MindnyájukrÓI a köszönet hangján emlékezünk
meg!
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Végül köszönetet kell mondanunk a János Zstgmond utcai saroktelek tulajdonosának, Oláh Antal
úmak, aki a XIII. kerületi Önkormanyzat hivatalos lelkérésére volt szíves hozzájaruini ahhoz, hogy az
Emléktáblát kerftésére felszereljék ,
Hát Igy érkeztünk el 1999. november 5-éhez, ami'
kor is ünnepélyesen lelavatásra került a János Zsigmond, Erdély Fejedelme tiszteletére felállított Emléktábla.
Zord,
nepség

hűvös , szeles hegyi levegö fogadta
résztvevőit a Farkasvölgyben.

az ün-

Rég várt nagy napra ébredtonk - kezdte mondanivalóját az ünnepség levezetöje -, majd a meghivolt
vezető személyiségek és a megjelentek üdvözl ése
után megnyitotta a leleplezési ünnepségeI.
Főt isztelendő Orbókné Szent-Iványi Ilo na egyházi fŐjegyzö-püspókhelyettes mondta el mélyreható
gondolataival, áldasál adva, a dísztábla felavató be·
szédét. a betegsége miatt távollevö föpasztorunk, lö·
tisztelendő Bencze Márton püspök ur helyett.
Ezt követően Dr. Mitnyan György , a XII. kerületi
önkormimyzat polgármestere vette at ünnepélyes
megemlékezés keretében a dísztábtát és az uj utcanévtáblá\.
János Zsigmondra, Erdély fejedelmére emlékezett
ezután kevés ember elött ismert történelmi tényekkel
Dr. Murvay Sámuel , egyházunk fögondnoka , a je·
lenlévők nagy megelégedésére.
Dlsztáblaavaló Qnnepségünket egyházi énekkel
kezdtük, és nemzeti imánkkal a Himnusszal fejeztük
be.
lsten áldása legyen ezen Emléktáblánl
Emlékezetes, tartalmas, szép ünnep volt ez számunkra!
De még emlékezetesebb lesz számunkra e dísztáblaavatás, ha megfogadjuk, hogy e patinás hely,
Budapest XII. kerületének e kiemelkedő gyöngyszeme és János Zsigmond, Erdély fejedelmének Emléktabtája történelmi kegyelethely lesz számunkra, egy
zarándokhely a magyarországi és erdélyi unitáriusok
és minden ember számára.
Ezért elhatározzuk, hogy minden évben, legelső
alkalommal János Zsigmond születésének 460. évfordulÓján, 2000. július 7-én, (ami Jövőre pénteki
napra esik, s ezért 2000. július 8-án szombaton) elzarandokolunk ezen Emléktáblához, s emlékezünk
János Zsigmondra, fejet hajtunk emberi és államférfi·
ui nagysága elött.
Születésnapját követ ő első vasarnapon pedig a
budapesti Nagy Ignác utcai unitárius templomban
ünnepi pOspöki istentiszteletet tartunk Óreá emlékez-

,e.
Dr. Ki e Zo ltá n
az egyházi f5t.f1náca tagjll.
IIZ egyháú kép"iselo5" tanác", tagjA

UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL...
Szentábrahámi Lombard Mihály (1683-1758)
Az UnitAnuB Egy hát tize nhatodik pl.ispö~e - Szentáb-

rahámi Lombard Mihály _ Cydrgy ne"ú apja fjllkénL Városfajván nuletik.
Tizenöt éves koráig ezllJÖfaluja. iskolAjáblln tanul. Tanulmányai folytal.ásához Kol oUlvár~ ~egy, ahol al: akkori unitárius is kola élén Kolouván D,mén Pál áll. Itt
tanul 1710-ig. Tanulmányi eredménye alapján az ~gy
hát meghi1.UI az Erdély politIkai. megs~,:"ezésére.k.ine.
vezelt országos biwtt.ság uniUnus tagJlu nllk lelki gondozásáva.1. Itt ismerkedik meg Biró Sámuel rokonnány.uéki tanácsossal, az Egyház korabeli patrónusával,
kinek anyagi támogatásával 1712-ben Ulnárnak választ.ják , és kOlróldi továbbt.anulásra jelölik.
Szenulbrahámi Lomba rd Mihály eJ6bb li leideni, majd
II

frankfurti egyetemen tanul.

F'rankfurtból 1715 nya rán ér kezik hazII. Eren eszte ndő végén és fl következő" esztend6 els6 két hónapjában
Bíró Sámuel fiainak házitanftója, majd 1716. feb ruár
27-t.(j] az óvárban lev6 unitárius iskola I.<Iná ra. Ezen iskolábsn rövid kól eszte nd 6t tanít. 1718. októbe r 10-én
az iskolát át kell adni a ka tolikUlI egyház ~ull\jdonába.
Ennek Ul rténctét részletesen Gál Kelemen írja meg a
.Kolozsvári unitárius kollégium története" c. (1935)
munkában.
E munkából tudott, hogy az új , Magyar ut.cai iskolában a tanítás kedvez6tlen kónilmények kozolt kezdő
dott. A megelő"zO: év nügy szár/\zsága , a pestisjárvány, 'I?
új iskoho.épulet alkalmatlar1!lága, a tanulóifjúság bizalmatlanságü neMz és súlyolI megoldásra váró problémák
sorozatával jelentkezi k.
A rendszerell tanít.Ál! IIZ új iskolában tulajdonképpen
1120 Iis~n ke1.d6dik. Az. iskolá nlIk nincs igazgatója.
Ugyeit a puspök. Almási Gergely Mihály és Szentábrnhámi Lombard Mihály egyuu végzik. Az. iskolai tórvények meglazulnak. IUiszben helyszíike, rliszben tilalom
miatt a filowfiai tanfolyam nem működik. Amikor
Sl.entábrahámi Lombard MiMlyt. tanárnak választják,
tulajdonképpen o: az iskola egyetle n tanára, ak i minden
tantárgyat egyedul taní .... A tanításban a lengyel s zár·
mazálIli, 10 évig kulfdldön I.<Inuló ViSS1.ovátus András, II
senior Nagy Gyorgy és a lengyel és magyar ek lézsiák
kolw<gén klilföldön tanuló Gejza J ános segiti.
A diákok iskolai életé t a csomó ne hézség akadályozza. Hogy esak a kl:t leg8zernbetanóbbet emlíl.l:luk, ilyen
a7. ~ hezéa és a fegyelem hiánya.
Az. élkl:z~s rncgoldásár/\ a pa trón usok köwtt gyűjtést
kezdeménye1. S1.c ntáb rllh1Ími. Kés6hh ( 1724) megsz\int.cti llZ al amizsnllTe ndaze rt, és 8zabá lyozza a z adományok
felhusználását. Ezek clO'ik rl:s1.(:t a köz8 zükKéglet fede:.-.éKére fordíluüja. a másik részét p(:nzzé tételi (is kiadat.ja kamatra , hogy a1. é le lernhiányt gabona vásárlásával
oldják meg
A tanulást zavaró másik nehél.11ég II>' iskola elvét.elé.
vci egyid6ben jelentke7.6 fegyelemlazuhis. A fegyelem
helyreálUtáaa érde kében Szentábrahámi új inté zkedéseket lépt.et életbe. igy UJbbek köwtt köt.elezövé teszi az
órák re ndaze~s látogatását. Bevezeli a tandijrendszert
(1725), módu.flja a fenyítést . Előírja a tanul6k és II \.IInitók ruha · és hlljvillCletét.. Betil\Ja II tanulók fizikai munkAra vllló ,,,énybevételét, és IIZ iskolai jutUotást rugg6vé
tcU' az iskola érdekében v(igzel.t munkától.
SzcntAbrahtimi Utná ri m(lkodé~nek nubodik évében.
az ádámoli umaum í ]7 18 jUmu. 19) II papi vizsgbta.

tó biwtwg e lnölti tiszl.ét tölti be. Ugyane zen tisztségében van jelen a sze ntmártoni (1722. jlinius 22.) és a bá-

gyoni (1723. jlinius 20.) zsinaton is.
1720-tól Szentábrahámit a kolozsvári unitárius iskola
igazgatójává válas zTJák. Mivelllz iskolának nina megfelelő létszámú tanári kara , az iskol a igazgatása mellett
továbbra is tanít.
Szentáb rah ámi 1724. á prilis 7~n. II. Kolozsváron tartandó Fótanác~tól megbízást kap II. kÓ"l.jegy7.6i teend6k
végzésére, és 8Z ugyanazon évi, jlinius 27-; zsinat meg is
er6siti tisztségébe n. E 1.6inat mondja Iti, hogy a kö~gy7.15, püspök hiányának clICtében - annak megváluztásá.
ig -, végú a püspöIti t.eend6ket.
1737-ben a kövendi 1.6inat (augusz tu. 24.) Szentábra·
hámit püspöknek válaaztja.
E7. id6t.6l fogva néb'Y hi vatalt tölt be: tanító, iskolaigazgató, közjegyz6 és püspdk.
Mint közjegyző" 1728-ban életre hívja a tizenkét tagú.
"legf6bb egyhá?politikai tanácsO_ot. majd 1730-ban a fel·
ugyel6 gondno ki tisztsl:get.
Püspökségének két évtizedes id6tartama alatt meg·
erősíti az egyház s?ervezeti életét. Ilyen többek között a
zs inat feladatának munkakörl:nek éli lefolyásának szabályozása. Jelent.6s szerel)C van olyan zsinati határoza·
tok életbeléptetése körül, mint pl. az egyházi jellegü le·
velek s~é thordása és kézbesítése, a papok BZo mbati ekl é·
7.siájuk teroletén va ló tartózkodása, a papi kinevez(;·
sek okirattal való alátámasztása, al'. esperese k eszten·
dőnkénti e kl ézsiavizsgáhna, szá mad6-gondnolti tisztség
é lelrehívása s tb. Mindez alátámas zTJa Szentábrahámi
egyházi tevékenységl:nek l:rtékelését, mely szerint Ő az
egyház ,második aJal)ít.ója~, vagy mint több éle trajzírója
írja .az Egyhá? szeme, szÍ\·e és szJija".
Sze ntábrahámi legnUtradandóbb é rd emét al'. egyházirodalom terén fej ti ki .
A Dávid F'e re ne álta l lefekte tett é~ munkáiban kifejezésre jutó unita ri zmus válságba kerül. lu Egyház fennmaradását biMosító l3Ia ndrata-Hunyadi féle hitvsllás
visszalépést jelent az unitarizmus hitéletében. 1618-ban
az Egyháznak tisztázn,a kell a szombatossággal
val ó awnosítás, majd 1638-ba n l' Z újabb hitújítás vád·
ját.
Az. Eb'Yházra kényszerített 1638. évi .dési egyezség"
k6telezővé teszi ...Jézus iste ni tisztelettel való imádását".
E1.en hitvallás elfogadáslI biztos!tja az Egyház további
fennrnaratlását, illetve M. uniUlriu a közössége k cgyhflzként val6 kezelését. 1638-tól a hitelvi állá spont gyakorlását tóbbszd r is megkérdll"jelezik, de a déHi egyeuég be·
tartásá ra Villő hivatkozás nlÍnden alkalommal lehe16vé
teszi az egyházi élet folyamatosságát. A hi ttételek meg·
és lijrafoglllmazásávlIl több unitMiu~ püspö k is foglalkozik, de ezen megfogalm azások csu pá n vl:d~hni jellegűek,
és nem a hi t elmélyítésének célját IIzolgáljá k.
E törekvése ket nézve messze a többiek fdl é emelkedik
Szentábrahámi lati n nyelvű, rendszeres teológiai munkája, melyhen tudomá nyos alapon rej ti ki az unitárius
hite lve ket.
A munka a korabeli egy házi tanlulllOk és tudományos
álláspontok figyelembevételével és kUl.öB nevewre hozálIávll.l készúl. Négy részben tárgyalja H Z lI1liulriu!l vllllfi~
Sl.entírásra HI" IIOZÓ lérlflgH. a kereszl.ény életszabályokat. azaz "ll minden embe rre l kö'lÖll keresztény e rkölc.·
tant és keresztényegyházüt". A XVllI . század en'íszakos
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katoli7.Aci6ja kivédésére kés7,Ol6 ,"unkát a~ Unitárius
B/O'hlbban i~ ktltönbö~liképpen értékelik. Ferencz József. Ooro~ Györ/IY, Oorbély IstvAn a ,"unkAt II .kibúv6
l\itdk rentb"erénck" mondja, de elismerik. hogy A XIX.
• uI'lld utolsó hllm,adát61 rcnná1l6 unitRri.n,.,s alapját
képe.i .
Vári Domokos a munkA értékét a keltezés korának
lZemszl:lgéMl (téli meg. Ugyanis akkor íródik, mikor
ismét lábra kap a természetes dolgok irAnti érdekl6dés.
Amikor a jóun én mAr hirdeti jogait. de megtorpan a
dogmatizmus fala; e16U"
JAkab Elek a munkát többre értékeli Dávid Ferene
munkáinál. és AZ eVAngélikus egyháztórténész Masznyik Sz.entábrahámit a XVIII. a:tá~ad Jegnagyobb magyar protcsténs dogmatikusának" neve:r.i.
Szentábrahámi - Derui Károly budapesti lelkész fordításában - A vlllláual, a Szentfrással, Istennel, Isten
tulajdonságaiv!\l, AZ isleni gondvi.'lClés.'lC1. a hittel, a
megigazulá85l\l. a szentségekkel, az ekléuiával, a halállal. A ha!haUltlan5!\ggal, a róltámadállllRl és a. utohó
ítélettel foglalkozik. Azaz mindAzzal, ami a korAbeli kereszténység lényegét jelenti.
BAr e UlnulmAnynak nem eéljA Szentábrahámi teológiai álláspontjának részletes bemutatása, de érdemes
annak néhAny tételé re fólfigyc lni.
Igy pl. Szentábrahámi gzerint a vallás a keresztény
hittudomány gyakorlata v!lb'Y c.'lCle kv61eges megélése. A
Szentírás R kijelentésnek könyv formában val 6 megjelentetése. A vallás alapjának lsten létezését tekinti. Iste nben tulajdonságoka.t és indula.tokat különböztet meg.
Egysége nem ismer \'ele egyenlő't. Amint mamlja ,.egyéb
istenek is tó'lc nyerik istenségüket".
A kezdetben természeti W""ényekkel kormányz6 lsten
_ va.IIjA Szentábrahámi - az Újs:r.övetségben a.lakit ki saját és az emberek kapcsolatában - uj Wrv~nyt. Ennek
a közbenjáTÓja J~ZU8 Krisztus, aki lste n kulönös gondviselése alatt születik. Föltámadása, amely lsten hatalma
és dies&ége mellett umúskodik, a ke resztény vallás
alapját képezi.
A d~&i egyezségnek megfele l6en J éz ust ..igaz l stennek~
mondja, akit azonban meg ke ll kolllnböztctni az Atyától.
Krisztus feladata az, hogy gondoskodjon az udvösségről.
A szentlélekben - Szentábrahámi - lsten ajándékot
06ztó erejét látja.
A megigazulás~ a blIn megbocsátásával awnosítja, A
szentségeket az lsten és az e mber közötti szövetség jegyeinek tekinti.
Figyelmet érdeml6 Szentábrahámi munkájában az
emberrel foglalkozó ren, EbMl kirajzolódik annak az
embernek a k~pe, akinek nemcsak lsten. hanem az
ember felé is va.n kötelessége, akit lsten azért segít,
hogy értelmével és szabad akaratának birtokában az istenben megvalósu16 értékeket gya korolja.
Szentábraháminak ismert - a fentin kfviil - ti zenflyolc latin nyelvCI nagyobb munk ája, négy latin és hét
magyar nyelvü kisebb érte kezése, halotti beszédei és
imái.
Legfigyelem reméltóbb a1l l746·ban íródott, és 1826ban, halála utén hatvannyolc évvel Kolozsvárt kiadásra
kerill6 száznegyvennégy könyörgést tartalm azó imádságos könyve, melynek meglehet6scn houzú címe ekképpen hangzik: ,Sokféle Slukségei nkben alkalmazott könyörgések, melyekke l minden rendCI ember naponként,
mint az idllk és II.Uapotok vAltor.nak, minden botránkozAs nél kul gyakorolhatja magát az imádkozásban". A könyörgések azt a célt swlgálják, hogy az ember minden
köriilmény ltózepette megle lje az Istenhez val6 közeledés módját. Vagy, mint a .kegyes olvasónak" szól6 aján·
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Ms u\.alsó mondata mOntijR: .út.on. viwn. hM.ban. dolgod
kÖ7.iben is ... Iste nhe7. Mla.ad6 im~dsá/Wt· mut.au be.
Swn!.áb rah ámi mag~nélctér61 kevellCt tudunk Kul_
röldi tanulásából ha r.atérve öt év mili",. mcgn6lnll. Fele .
sége 1'akácB Sárs. Ha.t leánygyem,ekuk közúl Apját
mindössze kelt6 éli túl: Pálfi Benjámm tanár é. Kov~CI
Thmú kolouvári pap felesége.
Szentébrahámi 1758. mArdus 30·~n hfllálozik el. Thmetésére ápri lis 5-én kerill BOr, HRlálát követ6 napon
levél utjá n értesítik a1 e klézsiákat a pilspök elhal Mod sa felöl. 'I'etemét minden pompa nélktili koporsóba helyezik és április 15-én I\(lják át az anyaf"ól dnek. A teme _
thi szerta rtá st Fejérvári SAmuel és Ágh Istvén VégZI,
az iskola diálVai. a katolikus és református papok, a katonai paranCllnokaAg és nagy sokaság jelenlétében.
LAs.lóffy Aladár 1989. évi ködéllC szerint R házsongárdi temet6ben még megtalálha.t6 koporsó alRku tum·
béja. melynek nyugati old!!lán ez az elmosódó mveg olvasható: Jtt nyugs~ik II~ Urban elaludt N. 1'. mrfiúnRk.
utána harminckét hetekke l, négy hónapokkal, életének
hatvanegyedik eutendejében boldogul kimult istenfél6
házastársa is T. Ta. káes Séra a sszony három lányával".
A tumbán felismerhet6 egy korkép is, amely a kicsinyes_
ked6, a kö:r.érde ket feldflrabol6 korszellemre utal.
SzentábrRhámi érdemeit többen méltatják. Jakab
Ele k kevés igényű, megfontolva. cselekv6 ember képét
hagyja a.z utókorra, Rki szívén viseli, és igyekszik a tanul6ifjuság éle tk örillményein segíteni,
Ivá n Lászl6 az egyetemes kereszténység egyik legna·
gyobb teoretikusAt látja benne.
A .,Négyszáz év" cfmet vi.'lCIő' e mlékkönyv apostoli
munkáját. a vallásos élet fóllendítésc érdekében végzett
hitvédő', egyházépft.ó" és neveM munkásságát értékeli.
A kortárs Fejérvári Sámuel temetési beszédében e7.ekben összegzi é rdemeit: ..bölcsessége és tudománya magasan szállott, minden terhet fáradhatAtlanul vit~ és soha
a dolog el61 ki nem tért.."
Midő'n az 1999. esztendő' végén Szentábrahámi Lombard Mihály emlékezetét újítjuk fel, é rdemes elgondolkozni azon, hogy mi lyen leendő" vár a ma unitárius emberére, az Egyház további fenntartása, hitelveinek széles körökben ismertetése, álUdában jöv6"jC énJekébcn, A
mult sok példát szolgáltat, csak éppen ismerni kell és
felhasználni jövó'bcmutató értékeit.
Néhai nagy puspökünk emlékét felújitó soTOk e célt
kivánják e I6mo:r.dftani.

Felhas:tn á lt irodalom:
Arallyasráko,i Székely Sálldor: "Unitaria vallés törté·
netei Erdé lyben", 1839.
DOIliclik Jázsef' .Magyar írók", Életrajz gyűjtemény,
1858.
Jalw/; Elek: ,szentábrahámi Mihály". Ker. MlIgvet6.
186l.
Simá Jám»:./U unitárius egyház története". 1898.
Bor(J$ Gyijrgy:';' XVII. század tennékei", Ker. Magve·
1.6, 1932.
Gdl Keleme/I." .;. kolouvári unitá rius kollégium története". 1935.
Ivál! U$dá: .szentábrahámi Mihály". UniUirius Értesit6, 1935.
UnMffy Aladár: .Háuongárd", 1989,
Ke le men l\1ökJós

qyermel(!!Jénef(
Balázs Fe,.en c:

Közérthető

Ez a nazéretl Jézus élenOrtéoele, a maid kétezer esztendővel ezelót! áM pólétM, akitöl haléla utan buzgó lérliak
kOnyveket Irtak: evangéliumokat. azal: 6r6mOzeneleket
Azokba bele'ogla~ak mindent. amh róla meglLldhallak; de
ez a minden néha kevés: a bizonyualansagban hagy: maskor meg Iul $Ok: rnegzavar. JAmbor, egyOgyű lelkek el sem
gazodhalnak bennOk, a tudósok ls csak Ugy, ha magyarazzak. Ahanyan vannak, annyiléleképpen. Akkor pedig hol
marad a hlv6 embef lelki épOlése?
Én. késel evangélista. kél urnak fogadtam szolglIlalot: az
igaZ$ilgnak, meg a hHnek. Nem ellensllgei ezek egymlIsnak. Iga18ag utjan addig haladtam. amig magamnak képel
nem alkotIam: ez Jézus. De kl aUhe! ;Ot II végsé5 igazságról? TaltJon masnak van igaza. talán egyikünknek sincs. Az
arcot azooban. melyet az evangéliumokból előragyogni latIam, most hfv/:l embereknek megmutatni akarom. Ime az
ember...
... Leger'ldák ködébe vész a Jézus szOleiése. Parancsot
küldOtt Augustus. a római csészar. birodalma minden tarto·
mányába. az egyik tengertő l a mtIsik lengerig. hogy a fOld
minden lakójlIt OsszefrJtlk. Hadd tudja meg. hány ember féli
az O hatalmát. A kis Zsidóországba ls eljutott a parancs.
Nosza. len sOrg/ts·l orgés. lótlls·/ulasl Asszonyok utravalót
csomagottak. /érliak szamarakat nyargaltek. hogy mindanki
OCIa utazzék. 011 Ifassa Ossza magtIl . ahonnan a családja
szarmazott.
A nazáratl ácsmestemek. Józsefnek Betlehembe kellen
mennl&. mert az 6 családja. a hires DlIvid-család. amelyből kirlIlyok is szOlatlel!. abból a lavoU vllrosktaból való vott.
Flatalleleségét. Máriát féM gonddalOltette a szamár hélara. s négy napig rótttIk az utat hegyen f61. vOlgyón le. amig
egyesle. holdvilágos. csillagos esle Bellehembe megérkeztek.
Egyik hlIZ\64 a másikig jlIrtak; egyik vendégfogadó után a
másikba kopogtaltak be: élieli szállást csak nem kaptak
sehol. Telve volt a város messzuöl jött vendégekkel. A
végén is mit tehetett egyebel szegény Józse!? Hideg éj.
szaklIban kinl csak nem hlIlhattak. beké,oozett egy istállóba a varoska szélén. S puha szalmán. kérődző állalok
teste melegében. ott adott életet Mária az lS első szülött !iénak. a kicsi Jézusnak.
Jászolba lekletle. altalta. elette drága szép Maria az lS
kedves fiát . a kicsi Jézuskát.
Nagy fényesség ttlmadou a kicsi Jézus feje kOrúl. Nem
IS fért el az II nagy lényesség a kicsi istllllóban. Klaradott
az altó hasadékán. neki/utolt a nagy pusztasagnak. ahol
pllsztorok csendesen nyálaikal őrizt ék.
A pésztorok erősen megrémOllek a fényesség IAnlln. oe
akkor hinelen 8zózalot hallollak: Ne ló/jelek!
- Ime. nagy OrOmet hirdelek nektek. maly az egész nép·
nek OrOme leszen. Ma szOletett neklek a Megvllltó Dllvid
vi!lfosaban.
S angyalok serege lelent meg elóttOk. akrk ezt énekelték:
- Dlcs6ség a maganllgban IsteMek! A fOldön békes·
ség. s az emberek k6zt jóakarat
A pIIl ztoro1l bezzeg nem vértak biztatAsI. Bundélkal nya kukba veteMk. lebesen meglndu"ak a véros le". MegIaláttAk az iatbllót. megtaLllltllk MlIlllIt iti II gyermek Jézussal.
Oltan lebofulLak, a 16Idre boru"ak. I r)gy dics6llet1ék az Istelll . aki netrik I az egész viLllgnak bOneikb6l. gonoszságaIkból IzabadilÓt kúld6n.

evangé lium (r észle t )

S a plisztorok utan }önek a kelet; b6k::sek ....Csillag lelent
meg az égen. győoy6fíl csillag. amikOI Jézus megszllleten
Meglatta a szép csillagot hlilom napkeleti bOlcs. Tanakodn;
kezdettek magukban:
MIllelenthel az a szlip csl!lag. vajon mit Ielenthet7 Addig
gonóOlkoztak. aOdig vizsgA Iga nak a légi Irboka! . amig kltalélták:
- MegszOletett a Zlidók III kirlIlya . aki az egész v~égnalr
is megváltója leszen.
Nosza. 10lkerekedett a hérom napl(eleti bőlcs . Megraktllk
tevéiket drága ajandékkal.. ElInduRak nyomban Zsldóorszég lelé.
Hal a csillag szépen 011 megyan eIOttGk: mutlllja az utal
éjjel ls. nappal ls.
Mentek. mendeg él!ek napokig. hetekig. Egy nap megéf·
kezlek szép JefUzsalembe.
Meghallotta j/Sttükel Heródes. a zsidók kirillya . Maga elé
hIvatta a hérom napkeleti bölcseI. Megkérdezte t61Ok: MI
jaratban vagytok . napkeleti bölcsek? MegszOletett a zsidók
ul királya . aki az egész vilag nak ls megvflltója !eszen.
Hozzá igyekezOnk. hogy neki tisztességeltegyOnk.
A zsidók uj klr/llya? - Heródes szOmyll haragra ge,jedt.
Ki meri fenyegetni az ó hatalmfll? Ja] annak a csecsemO·
nek, Jaj az. anyénak Isi Kardélre vele . most. azonnal. tüs·
lent! Merre kald]e a katonait? TalAn ezek a bölcsek azt is
ludjAk.
- Napkeleti bOk::sekl Tudjfltok-e. hol keressétek a zsidók
uj kiralyal ?
A napkeleti bölcsek ezt leleIték'
- Csillag vezet minket. magyOnk a nyomtiban. Heródes
efle maga elé hIvana az Irások tudóit Ifflsok lud61. mond)átok meg nékem. hol keU megszQletrne a zsidók üj kirétyénak, aki az egész v~ágnak is megvflltója leszen?
Az Irasok tudói nyomban megfeleltek: - A JUdeai Bet1ehemben.
Mondotta ene Heródes
_ Menjetek csak békességgel. f'l3p11eleU b6lcsek. Hanem
visszajövet el ne mula ss zálok énhozzbm belémi. Én is
hadd tudjam meg. ki az az uj klrély. hadd menjek el én is
tiszteletem lenni.
Megköszönie szépen a hilrom napkeleti bOlCS a klraly·
nak j/aniuk lanuslloll jósaglll S mér Indu~ak ls lovflbb a
fejedelmi Bellehembe. hogy f6!keressék a világ megvéltó·
jal.
Hát II csillag most ls 011 magyen el<:illOk. mutatja al utal .
Hegyen rOI. völgyön le. Betlehem széléig. Oleg. kOtlól rakon istállóhézálg.
Otl azlan megallolt Bement a hérom bölcs.
_ ÜdvOzlégy zsidóknak uJszOlOtt kirillyal Hal a kicsi
Jézus mosolyog. mini gyermek ...
Azlan kIraktak . amannyi draga ajándékot ~ak hoZtak. alanyaI. 16mlénl. mlrMl. mind kifaktak a kICsi Jé~us
elé. S ahogy )Oltek. mér menIOk ls vissza hazájukba. VIIZsza napkeleire.
De Ilgy megszerelték azt a jaszolbOlcs6ben kedvesen
mosolygó klc:sl Jézust. hogy Heróde. mlnclen klncd6~
sem menlek volna vissza Je.uzslllembe. 6hozzá betbr,..
am~ létlak ás hallanak. mlndonl elmesélni Még valami gonouat Io,.al az a vén kllaly
MAI úton léftak Vl5lZ3 hazálukba
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Ifjúsági Konferencia a tudomá ny
és vallás hal'Jllóniája jegyébe n

Dr. Pap MikJ6s. e~lemi docens. huminbioIógU$ antropológus toen infonna~ nil·
leli ktpes ellSadás keretében muuna be a bi0lógia és paleon!oIógia haladn mrnv6 legujabb
!aJUllsl eredminyeket melyeJcben mltld több
iOacska rendnödik SOfba az emberistg fej1l5dé·
$inde bonyokJh t6~n . n. előadás !;en 'r'
elekes szinlolia és zir~dja voll. amb" az
el6idó a legujabb genetiIQl vi.ttQila!ok wPPn.
dlIsttr~ segitségével tette lit~tlM az
egyes nyeIvesal;kIok 16rls1ejl6déstanl lI.tnerit
~I kapcsotna~.

--

Dr. Olah Andor, a DebrecerJ U~rius Egy~?k6zség gondnob mretenel ~dvözOfte a
Debfeanben elősz6f lélfehozott ,endezv6ny
rHzl'lev&l. a f.ltkezttek kfpvl:sel6d, ulmi az
eoymis Irá/ui lolerill'lCla és az együttmllllödn
sziikUgHséQére. s Or6mft felezve ki, nogy e
város. mini kIIfturalis kOzponl mmtalanszol
adon helyei I relO1mer gonclolalok rnegnyilalkOzjsainak.

Or. Keestlm611

geolóQU$'j)ileonlol6gus kószónt6jé\len kltme~e azt, hogy a ludomOI.

miny szjmos kiemelkedő reprmntánu voft
egyben hlvli. s a maga eszköul'fel I!ooyan ptO·
balla 1.loldanla misztika, az altud~"'fOS~g.1
rudillOS llam~jlá$ (jros hl!.lsa~. Személyts él·
mt~1
tek, js

az MWrr,1anl kutathok ka~n $luItt-

er6södtek evolucionista

meogy(llÓ!US~

wlkill, lIoQy ez Meben gYtng~etl. 'II)I~. Fel·
IWU l figyelmet olyan !ilii M!mIrO ts nagy 16mtgben rlrjeUlen kiadnJlYOlo;ra. amelyek ~M'
Iyeun tllmisljik <I nl6s.igot, iiraI/Ü It I tudom.ilrfl ts ~k I líjtll;onllan liltilokat l
misltitiZml/S iriny#lbil.
lk. Vt ah URI6. ~oml\jj(\I$ az MTA DebIlAIommagklMt61mWlének I6m\InkJUrsa l

'*"

~ ts ko~M:1ci6 kffdtsel rtszben.
mini tllClorn1nyos tUQIÓ. IoIIloob rÓVId !Q)'sb;).
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A nagy until'ilJs tudós. Darwin neve tőbb el6adásban is elhangzott. mivel a fajok eredrt6r!
vooatk0z6 aiapvet6 mliYe, iZ él&ltiO ts a benne
toolab: huminevolúCió milldmiig meohatirOlÓ
alapj1t k~e. Zseniális fe!lsmeréseft sajit ko·
rinak tudominyos ~6lvélelÚn)'t rtndkIvUl ve·
gyes hozrl;\Hkisal foga.cl!a. s igy példUrt6kO az
I kitarúsa is. amel~el mindvegig megmaradt 10ribblejles:l!etl tlldományos meggy6zo5d6se és

luIe mellen.
Dr. 1(lss Usz16. bWmilrus. unsdkveu·
tő !Q)'etemi docens. a Magyarok VrlágSlOve!ú'
géne~ regÍ(lII.ilis szervezettnek elllÖ4<e. relormi·
lOS tudós. mini kikért homSlÓl6 hangsúlyolla
a bIokémianak meghaUrolÓ Slerepét. a bl~o'
lúciós Iolyamalok rekonstrukciója terén. Ennek
ka~n mlnlegy egységbe IOlle az eddig elhangzon, utalVa azok ma még gyakran bizonyta·
lan porrtjalra és a tovibb~pés szijkségességére.
Dr. Sz1ank6ezy zotUn . unilarilJs teológus
Chardin lrilllCia gOndolkod6 jezsuita teológus is
tilolÓtus 61e1.müvének ki10nll Ismeröje. OSmtoola~n bemlJUlU a példaképének tarton
trantia evo/ueionista ~Ifogisát. ~mely egyben a
korszerO 6s teológiai ~ leil6dfsUnllr~nyz;I'
tok aiapjit képette. EJ6adiuw megl~lmazu
a leoI6Qia ts a lermklen~ kCllÓlll
rnunkamegosnAs alapját. Imtlyben ki-ki a sajil
eszk6lf:irfe1 múkCldik. A teológljnak szii~
van a Iejl6dtsre. a t~. a gondoltodisrn6d moderniniij$án. ele a hIdominytól el-

EGYHÁZKÖZSÉGEINK ÉLETÉBŐL
Győr

Pestszentlőrinc

.• Azt dicsérd:lZ cmbcfbrn. /UI/il scm
cI~glJdni. scm fJdni nem kbe/. ~mi oU Ó luf~}Jcn:I.
Kérrkd mi:lZ? II Jikk S " lékkbt!u liJkélclcsstgrc jutott
érltlem. G:ud:v;g~ c:$3k .1 lélek teher... ••
(Sencca)

és a mllelkészOnk Gyór·Uk6lcson
SzentmihiIly vasamapja, azaz
nekOnk unitilríusoknak.

II
.r
kOrOl.
ban sem lérnénk
körOl. és lsten r
alan énekelOnk es
egy kicsit a mi egy I

sére összegyühOnk

dicsőíté
és jó idŐI

adott nekünk.
LelkészOnk imiljilvaJ es egyháZI beszédével vezeten.
hogy hillál adhassunk Istenünknek mindennemO javainkért, amelyeklcel ez évben is megáldott mindannyíunkat.
Lelki vezetónk ramutaion arra a jelenségre, ami sajnos a
mai embert !enyagel!, Jellemzi. a lelki elszegényedés/e.
Mert az ember nem csak last, de lélek és szellem is. Ha
csak fizikai létünkkelloglalkozunk, és nem mDveljOk belsö
lelki. szellemi vilagunk. 'wa eláJlaliasodunk. Nem is beszélve arról, hogya lélek mOvelése milyen belső tartas! ad él&IOnk eMseJéséhez, és megszépíti Jizikumunkal is. Ezektő!
a bajokról beszélt lelkésziink igen szépen. Félt bennOnket,
men felcseféJödön az értékroodünk, és ezl helyre kenene
közösen anitsuk amig még nem kits6.
Ezen islen!isztelelunkel jelenlé!Okkel meghszteke öl 01tawal lestvergyíllekezeli tagunk is. Igy lelkészOnk angolul
is fohászkodon. es vendégeink énekekek is neklJnk. DíszPfesbllelll9 avatasukat a !\aranglilbra elhelyezen kanadai és magyar z.ilszlók és a végezeliil közösen eJénekek
mindkét himnusz tenék még ünnepélyesebbé.
Lelkeszilnk figyel leank és emlékezik mindenre. Néhai
Göncz Mihály lelkész !\aramnak 5. évfordulója aJkaJmavaJ,
ezen istentISztelet után. gyülekezetünk tagjai részvételével
megkoszoruZliik s Jrjal, és lelkészünk méltatta elődje munkásságát , mmdezt angol nyelVen is. Végezeliil elénekeltük
a székely himnuszt is a sirnál.
Köszönjük Istenünk, hogy a gyiilekezetnek 6t, Sándor
Gy. ~atyás \eDcészOnket adtad utódjául, akivel egyútt sz&retnenk keresni az1 a létel ami nem csak e/tiJnés.

Gön c:t Má ria Magdolna

Nem7.eti ünnep~nkre, valamint a halottak napja kő7.elségére való t.ekint.ett.el októberi gyülekezeti estunket
október 16-án, vlUárnap délután öt órától tartottuk
templomunk gyülekezeti tennében.
A gyüle~ezeti lelké!lz áhitata után illU!!~tris meghívo!.tunk Erdos István Kossuth-dfjllS bábmilvéllz csodálatos
t.ehe!.s:égg~1 vetette be a jelenlév6ket a marionett miIvé_
szet t.itk&.lba, bemutatva három kedvenc bAbját. Sajnálha~ák azok a e:r.ü llSk, akik erre az alkalomra nem hozták
el gyermekeiket. Ezl követően S:tabó Lajos el6adómüvész szebbnél-szebb versekkel gyönyorködt.ette el a jelenlév6ket. A vac!lDrát et alkalomra Dö rogdi J\otiklólI
bábmüvéu lijánloua rel, aki att el ja készltette és adományként l\iánlotta fel 15 OOO Fl értékben Egyházköué..
günk javára, amiért neki e helyen is és arany!tönyvileg
i!l hálás köszonetet mondunk sz egyházköuég presbitériuma nevében. A gyülekezeti e~t mindannyiunk oromé~ et alkalo.mmal .is meghozta a maga erkOlcsi és anyagi
Sikerét, amiért. mmden közremilköd6nek háláB köszönetet mondunk.
November utoIllÓ szombatján szeretetvendégséggel
egybekötött gyülekezeti estet rendeztünk, melyre a síkos
út ellenére szép számban jöttek el hiveinJt és ve.ndégeink. Ez alkalommal a gyűlekezet lelkészének áhitata
után Dr. l'Il olnár Tamas világhírű történész, filowrus
profe~szor tartott nagyon érdekes el6adást, aki az Egyesult Allamokban él, de magyar egyetemeken ad e16. EI6adásának témája:.A Jézus dltal megfOflalma.rott milyMg
b felu(uesMg (ilczó(UJi üldmezése-.
E:tt kovet6en Budai nona népdalénekesn6. csodálatos hangjával nyűgözte Ic a résztvevőket. l.tindkét meghivottunknak ez alkalommal is köuönetet mondunk,
hogy jelcnlélukkel és értékes cl6adásukkal emelték gyulekezeti estélyünk s.unvonalát. Ugyanakkor köszönetet
mondok Dörögdi Miklós bábművl;!lIZnek, aki ~átm.
ga készítette tortát ajánlott fel árve rezésre, Királ y
György Egerben éJtS fellt6múvész híViink festménye
mellé. Megköszönöm a háziasszonyoknak a finom vacsorát, és a jelenlév6knek azt, hogy nemcsak erkölcsiekben
de anyagiakban is támogatták egybázközségunket.
.Az ért61 ÓC~'lig futó habok1l(JJr.
Éli is egy lfsi c:sermelye IXJgyoJr.•..
Engedd, 1UJf/Y az éli csermelyem is fuuon a
Suml rlagy érbe: Én t llll akaroJr.r
Kilzdelmekben gazdag, hosszú életem !IDrán,
mindig a békességet és a szeretetet hirdettem
Az. Úr voJt mindenkoron az én világO!lSágom ...
_ vallja Árkosi Barabás I'otiJUÓlI (l902- 1988~
erdélyi unitárius JeIkén és költ6. a nagyenyedi
unitárius templom épftóje éa az egyházközség
llzervezője.

~!~~:.~P:,~,:~U:;W~ szeretett
ntl6rinc:i UnitáriU3
édessp';'
,

nagyenyedi unitA.70. é8 öz". Bara·
riu,
, a kolt6 é8
bú
meg,
fró pap második versel
melyet
melynek címe: Erdilyl
unitátisztelettel éB szeretettel
ára
F't, él
riU!! hfvllnknek. A
lelkészi Iti·
ktmyveabolt• Alkotmány u. \2.)
Rázmány G.aba
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EGYHÁZKÖZSÉGEINK ÉLETÉBŐL
Füzesgyarmat
Szeptember. október hónapokban jelenl6s. mara·
dandó élményt nyújtó események vollak egyházkÓZ'
ségilnkben.
Szeptember 21-én Észnk-Amerikából a testvéregyházak 23 tagú csoportját fogadtuk. nehézséget
csak a nyeMudás hiánya okozott néhány családnak.
Délutáni érkezésilket harangzúgás fogadla. majd
QdRövel és silleménnyel kínáltuk őket. A templom·
ban elénekellilk az 57. énekünket. Lelkészilnk ismertelte egyházunk megalakulásának idejét, a hivek
szamát. a jelenlegi létszámol_ a megfogyatkozfls
okait. végezetül a csoport által hozolt kottákból magyar és angol nyelven elénekeltük az ,)slen lelke"
kezdetü éneket. Másnap reggel a templom előni talélkozóra mindenki Jóked'Vllen, vidáman érkezett, itt
már tolmács is volt. A vendégek és ven déglátók élményeiket mesélték. cfmeket cseréltek. Véget émi
nem akaró búcsúzkodás után. vidáman integetve tovább indult a csoport.
Ragyogó napsütés, nyárias meleg fogadta az őszi
hálaadásra érkez6ket.
lelkészünk szószéki beszédét a 100. hálaadó
zsoltcir gondolataira építette fel. kihangsúlyozva a
hcilaadás szükségét.
Az úrvacsora kellékeil, a Jézus életére és cseleke'
deteire emlékeztető jegyeket. a kenyerel és a bort
Barta János és felesége aJándékozlák. Hátasan ko'
szooJuk az adomá.nyt.
A hálaad6 Istentiszteletnek nagy számú résztvevője volt. Mindenki úrvacsorát veti, felekezeti hova·
tartozást6l függet lenül.
Oklóber 3-an tartalmas. szép ünnepség volt a fü'
zesgyarmatl egyhélzkozsegben. Felavatásra kerOlt a
templomkertbe épftelt .Aradi 13 vértanú" emlékköve.
Enekvezérünk orgonajá:léka mellett érkeztek a
vendége~. A szószéken imát mondotl és prédikált
K.~el Mozes, szekalyudvarhelyi esperes. Prédikáci·
6Ja! ~zzal kezdte: "én erdétyi, magyar. unitárius ke·
reszt.eny vagyok: Majd részletesen beszél! ezek tar·
talmar61. kezdve, hogy mit jelent kereszténynek
lennI.
Balázsi László telkészünk k6szöntötle a vendégeket. B~szédében elmondta. hogy e kis közösség újra
aff~ vallalkozott. hogy ismét jelet hagyjon maga utan.
A kiS emlékmü 14 kőből áll, 13 az ,Aradi 13" emléké.
re. a .1 4. n.emcsak Bauhyánynak, hanem azok emlé.
kére IS. akik valaha véreztek a nemzetért.
Dr.. Murvay Sámuel. a Magyarországi Unitárius
Egyhaz f5gMdnoka ünnepi beszédében méltatta a
magyar nemzet évszázadok folyamán folytatott hős'
fZ:<'ba.ds~g~arCál, szomorú. hogy e harcokat vérbe~
ojtani mindig ugyanaz a szomszéd segIteIt
Af- 011
•
•
ag dnak ur beszéde további részébe r

;~l:~~It~:~;~r:;S~6 ~s felesége fáradnh:t~t~~~

m~nyes alkotómunkához~J~::kzvege""~~"-kaz er~.
szukséges.
lY' mu ödése IS
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A beszédek elhangzllsa utan oz egyhllZk6zség I.
jainak és a Nyugdljas Klub Oalardajanak müsora k~
vetkezett. Az elhangzott költemények: Arany János:
Daliás idők bevezetö szakasz; Szentmihályf Szabó
Peler: Talpra . ~agyar: . Tompa Mihály: A gólyahoz. A madár fiaihoz; SaJ6 Sandor: Magyarnak lenni
Az adocsi Máriához. A Dalárda egyháZI és tutva!:
ló énekeket énekelt. A müsor végén lelkészunk elénakena a Székely Imó.dságot.
A hivek, vidéki és helyi szimpa.tizil.nsok ZSuloIáslg
meglóltötték templomunkat. A kicSI! hosszCtra ny(JlI
ünnepségeI a résztvevők SZinte lélegzetvisszafojtva
hallgatlák, észre sem véve az idó mÚlásá\. A magasan szárnyaló gondolatok a férfiak szemébe is könynyekel csaltak.
A musor befejeztével a gyOlekezel, Balázsi laszl6né éneketől kisérve. harangzúgas mellen kivonult. a
templomkertbe. Zaszlónkat gondnokunk vitte két fia·
ta t kíséretében. A 90. zsoltár eténektése után Csurka
István író, a MtÉP elnöke ünnepi beszéde és az emtékmű teleplezése következett .

Az emlékkő leleplezése utan Kedel Mózes espe·
res. Varjas Emil szeghalmi római katolikus plébanos
Balázsi László lelkész megáldolIa, felszentelte azt. '
Végezetül elhangzott Nemzeti Imádságunk a Him·
nusz és a Székely Himnusz. A résztvevök viragot he·
Iyeztek az emlékmű köré.
Az eml é kmű megvalósftása nemes érzel mektől ve·
zéreltetve, anyagi fedezet nélkül kezdődött el. A kö'
vekel válogatta és az emlékművet - kevés segftség·
gel - lelkészünk állította össze. Csak a márványtáb'
lák elhelyezését végezte szakember.

14 köből áll, egy-egy márványtáblán
az Aradi 13 neve. egy táblán évszám. 1848-1849.
október 6.
Egy unitárius réS1l:tvcvö

Az

e~lékm(j

r ------------------Gyulai szórvány
Szeptember utolll-Ó vasárnapja II hálllRdás napja. A
gyulai szórványbR is érkeztek híveink amegye klilönböz6 részéb61.
Az énekek elhl\ngzAsl\ utAn lelkészlink 5(k Ba/ldor:
Hállll\dAs cimíi költeményét olvasta fc!. PrédikációjAt a
100. hállladó zsoltár gondolataira építette fc!. Beszédét
néhány költ.6 vcrséb61 idézett hálaadó sorokkal telte tar·
lalmasabbR. Felidézte továbbá fl hálafldó Unnep eredelé'
Az úr.·I\Csora kellékeit. II Jézus élcMre és cselekedeté·
re emléke:r.te16 kenyeret és bort SzGts L ászlóné és lia
SzGls Árl)ád IIdományoztll. Lelkészilnk IIZ adományt
megköszönve Is~n AldAllát élJ mCgUlrtó IJzeretetét kérte
a gyengélkedő' Il:delJllnyArll.
E hállllldó únnepen keresztelő' ilJ volt szórványunkbAn.
Egy lillt.al szimpatizáns htlzll8pár hozta cl etllll' gyenl,e·
két hozzánk.
Nagy öTÖmUnkre volt IIZ lijjálllllkult sz6rványunklmn
az els6 keresztelő'.
Kn é. It. E.

•

EGYHÁZKÖZSÉGEINK ÉLETÉBŐL
Nagy Ignác utca

•

•

Egyházközségii nk 8zcptembe~i és októbe ri Y3\'ékcny~ge az ősz gyönyörű sz(ncire jClle mz6en. atmlén gyönyörű sdnes és dús volt, eseményekben gazd ag.
Kezde ném a ateptember e leji tanévnyitásSllI, amely
tanévnyilÓ iste ntisztelet keretében történt. Az istentiszte leten részt vett az ifjúság apraja -nagyja, kös zöntötte
óket a tiszteletes ú ron kívül Musz ka Iboly" és S ipos
Emőke Villő. Megemlitjűk, hogy a kisebbek csoportja, a
"asárnapi foglalkozások témájának megfelell>C!n táblaképet késdt. raj7.o1, fest. ragaszt stb., és elhelyc1.i a faliújságon, mety nagyon kedve~ látvá ny az arra haladóknak.
Két alkalommal is kósr.önthettÜnk amerikai, ilL kana dai unitárius csoportot templomun kban, ilye nkor az
istentisztelet kétnyelvű \'olt. Örönuikct fejezték ki, hál'jukat tolmácsolták a szíves fogadtatás, az agapé és az
egyéb tájékoztatások miatt. f.'61eg a második csoportot
kell mege mliteni,
mely egy 24 tagU
kanadai zartindok
c!lDport volt, Ők
az
istentisztelet
után találkozhattak a Magyaror·
$zági
Umtdrms
Egyház elnökségével és II Bu dapesti
Hgyházkwlég elöl·
jAroságával. valamint il hívek kel
is stemélyesen II
gyülekezeti terem·
ben. Ezután or·
szágj!irá sra indultak, fel keresték 3
vidéki egyházközsógeket is, K á·
szo ni tiszteletes
Úr "égig kísérte
óket útjukon , Vezetöjuk Gretehen T h o nlflS még tovább
is itt időzótt Budapesten, részt vett az őszi hálaadó is·
tentiszteleten, sőt úrvacsorát is osztott.
ru, őszi hál<1adó istentisztelet rendhagyó volt, a hagyományoktól ellérően itt nálunk is 10 órako r kezdődött.
Oka az "olt, hogy istentiszteletIinket a Kossuth rádió
egyenes adásban közvetítette. A remek szervezésTl<!k
megfc leM:en ebben az id6ben is teljesen megteit tempiomun~, híveink és az egész ország hallgatósága felemelő
prédIkáCIóban részesúlhetelt K!ÍlIZOni tiszteletes úr szavaiból.
lU október 3-i istentisztelet után is gyönyörű élmény·
ben v!llt réu.i1nk. Koncertet adott a XVlI. ker. H &ökterei A.llolául» Iskola ének- és zenetagozatának kórusa,
valammt a KolOZSI/ár! Uui/(Írws Liceum vegyell kórusa.
Sok szé p dalt, népdalt és zsolt!irfe!dolgozásokat halt.
hattunk. A két énekkar kö~öll már régebbi a ka»C!lDlat
az egyutténeklés csere·vendéglátás keretében. A műsor
után a gyulekeZCli teremben szeretetvendégség volL

hivek ~zá mára soké.ig felejthetetlen lesz, amikor is
"~ntén ax 15LCI1liszI.Clet keretében To k os Zolt á n gitármuvész nagyon SZép gitárműveket adolt eM, fmc ént Bar~k.fddolgo1.ásokat. Tokos Zoltán. világjáró, nllgy tudá.
su testvé runk, aki egyben " debreceni egyetem gitár
A

ta.nnakának is vczetó" ta.nára, szívesen van velün k kőstönjük IIZ élményt.
•
Okl.ÓOOr 9-én 17 óra; kezdettel mcgtarlottuk lU: el.só"
05sti S7.cre~tvendégséget. melyen olyan nagyszámú volt
II hevek Jelenléte, hogy II gyú le kezeti t.erem zsúfolW_
ga miatt a melle.u~ lévO: kist.ermet is ki kellett nyitni. ru.
áhita tot KáSZOni tu>Z!tl!ctes úrtól hallottuk, Utána pedig
.Maraduok oz igazak' dmmel, Wass A1berlre emlékez_
tető" irodalmi műsort élvezhetett II gyülekezet Amllsort
S imó J ózsef állította Ö6ne, rajta kivül részt vett Dr.
Ba rdócz Andrá s, Dödöcs Pá l, Gyi mes i Ta más,' népd alokat éneke lt - gyönyóruen - Szikora Ré ka II mil.
sort mewségi és 8zékelyfó!di táncok be mutatá~ zárta
KtlS1.Ö':tiUk. A ;8csorát .és f!lnkOl Brock Ma rgitnak é~
családjának köszönhe tjük. nagyon finom volt. Feltét..
ten m('g kell említeni II szép, míves meghivól.
Kézbe véve megállapith41ttuk. hogy ez a gyönyörű kiadvány méltán pél_
dázza az egyházkouégben folyó igé·
nyes munkát, A
meghfv6 aktuáli s
részén lúl tájé koz·
tatást kaptunk be.......
1i51e az 1999-2000,
év szeretetvendég·
ségeinek
rendezvónyt.crvezetér61 is,
Az október 10·i
istentiszteleten II
tiszteletes ú r pre.
dikáci6ja az Aradon 150 éve kivégzett honvé1:l tábornokról szólt. A
megrázóan
szép
beszéd egyenként
sorra \'ette II kivég·
zés e lőtti pereek·
ben val6 nemes viselkedésuket és Mstetteiket. Kulönösen szé p linneppé \'1\11 ezáltal az istentisztelet,
Ut:lna Orbók n ó Szent· I ván y i Ilo na főjegyző aszszony ke resttelte meg Bo n c za Zo lt An 8 hónapos ifjú
legénykét, váljék j ó unitáriussá, Nagy öröm mel mond·
hatjuk cl, hogy rendezvényeinken a föjegyw II5SZOny
számos 31kalommal !'ésn vesz, Öl'Ulunk jelenlétének.
A felsoroltakon kívul hozzátartozik egyMz községilnk
életéhez, hogy keresztelunk, sajnos temetu nk is, és !{á,
szoni tiszteletes úr az utéit ráford ítva családlátogatást
végez, illetve betegektlt látogat.
frjunk még arról is, hogy a régi hagyományok nak
megfelelöcn október II -é n megkezd6dte ~ a bibl~akóri
foglalkozások is. melyekre szereteltel várjuk hlvemket,
ké thetente hétfőn délután 17 órai kezdettel.
Emlékeztetö"ill néhány információ: hitoktatás 4 éves
kortól, minden vasárnap II órakor, Konfirmálók elóké:
szítése: jetentkews Kászoni tiszte letes úrnál, érdeklődni
a lelkéni irodában s zemélyesen, \'agy a 3Jl-3094-es te·
lefonuámon lehe t,
Híveinket továbbra is szeretettel vá rj uk. Isten áldása
legyen a gyulekezeten.
Arndi .'e •.., n e n é
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Teológiai Konferencia
Kolozsvár 1999. november 12- 13.
Dr. Szlankóczy Zollén és a MUE Teológiai Inté~atének
kazdeményezésére Indllhak al 6 évvel e~elótl Budapesten
II .Komnk Unltllrizmllsa" c. teológiai konJerenciAk, IIfdélyl
l aológlal lantlrok, lelkészok és magyarorszégllelkéSlek és
vil{agl leoJóguSoJc e~adéselval és részvételével.
Az évek sorAn falmenlH. hogy idönként ezt a rendez·
vényt KolozsvérolI kellene megtartani. a helyiek nagyobb
részvétellIVel.
Igy az 1998-8s kon ferencia bezérnsa so/én dr. Szabó
Árpéd. kolouvAri paspök meghlvla az érdeklődőket Ko·
louvArra.
Az erdélyi egyh{az 1999. november 12-13. napjaira tu zte
ki a kolouv{arl teológiai konferenclitt.

Kovács S{andor teológiai tantlr ahltata utAn. dr. Szabó
Árpad pOspök nyijol1a meg a konlerenciltt, majd hinom
elóadAs kOvetkezell II vendéglAtók részér151. Székely Miklós esperes: Az Is/entlszte/et hi/eM és liturgiai köve/elményel elmen: dr. Szabó ÁrpAd pOspök: Az Imádság valláslélektani alapJai elmen: majd dr. Rezi Elek főjegyző:
Az Imádság hi/elvi alapjni elmen 10rlol1 ak előadAsokat.
Az esi sor{an D kolozsvAri UnilanlIs Ko llegium diAkj ai,
Dá~id Ferenc haiOlAnok 420. év fordulója alkalrn.(jból, lelemeló emlékmasort adtak.

MAsnap délelőtt következtek fl magyarorszégl el6adOl<:
Dr. Sztank~zy Zollén: A kereszténység 'arlolma és lor·
mulájn az Ujs~v6/ségben clmen~ Kéazonl Jóuol budapesti lelkész: Bevezel6 tanulmánya t6rténerl Jézus IMa_
lás /egvjabb lehel6segelr6l. eredményeir61 elmen, OrbOkné Szent-Ivényl Ilona budapesti 16jegy;tő; A P~ss (10.
lyamal) teológiai Jézus képe elmen tartottak tartalmas eI(Iadilsokat.
Az elóadasokal megbeszélés. vita követle.
Or6mOnkre szolgAII, hogy az 9gyMzl vezetők. toológiai lanarok. eSp8fesek, lelkészek mellen, az unitArius teo·
lógial hallgatók is mind nagyon akUvan venek rés:rt a kon·
lerencián.
EgyháZunk hivatalos delegAclóJa a h6rom elöadón kivul
még Rázm ány CsabI! és NyitraI Lovonlo lelkészekbö' álloU. HIIl::ai résztvevőként jelen voltak KAszonl-Kövendl
MAria és Fe lhős Szabolcs testvéreink.
KedVes. maradaodó élmény! nyújtó szfnfollja volt az 91délyi lartózkodasnak. amikor ls a DAvid Ferenc emlékva·
s.tlrnapon. Farkas Dénes lelkész szeretetteli hlvasAra a
magyarorszAgi delegAcló Kolozson ünnepelt a lalu lIn~~ri.
liS hfveivel, Orbókné SzenHvanyl Ilona szószéken imAd·
kozol1. KAszonl József és dr. Sztankóczy ZollAn beszédeI
köszöntő! mondott a gyOlakozetnek.
'
(sz. i.l
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MEUNDA
MEUNDA
BARBARA
REBEKA

A gondvisel/! lsten gaZdag iklása !egyen megkereszte!t drága gyermekeInken.
hogy növekedhessenek testben
lélekben. Isten
emberek ir~nti kedvesség·
ben.
A megkonfIrmáltak kik lIizonyságot tet·
tek lsten és a gyülekezet ellltt unitárius hl·
tükr/!I és meggy/lz/ldésükrlll. tartsA.k ma·
gasra hitük úsZlaját. azt a úszlót. mely
431 éve bálran hirdeti Egy Istenünk Ir~nt
érlelt hithOségunket
Elhalt drága !cstvérelnknek adlon gond·
vlselll IstenOnk csendes pihenést az édes
anyaföld rllgel közIItt. lelküknek megnyug·
vjst. szeretteiknek vlgasZlaltXIást.
Neked pedig Unitárius Testvérem. ma·
gyarak és más nemzetlségOek azt kivá·
nom, hogy:
... legyen elötted mindig lól kitaposott
út,
IUjJon mindig hátad mögül a súl.
al eső pu~n essen földieidre.
a nap melegen süsse arcodat.
~S amIg úlra találkozunk IIordonon te·
nyerén az lsten ...
RÁz rnÁ" Y CSl.b"

HahJttaillt :
ZolUn Gvula (86)
FelIegi Pétern é
Zabolai Alexandra (49)
K"mán Andrhn e
Gvulai Ilona (B5)
Va/ga Julianna (95)
Or. Kaszai Csaba (52)
8alogh Mi~16s (78)
Gyiirlly Balan (8J)
Tomán Zol1h (Bl)
Sas Shdorn'
Szentgyörgyi Ida (7B)
Orm ~ s l Gyula esperes (94 )
Urban Flrentn6
Odk Edi! (79)
özv. Pelseh I
Ám on Olga

es

A Dávid Ferenc Egylel hírei
A David Ferenc Egylet október 24-en meg!artotta első
őszi műsoros est jé! Nagy Ignác utcai templomunkban.
EgyletOnk örömmel vállalta , hogy ez alkalommal lehető
segel nyujtson egyhtlzközsegOnk ifjúsagl csoportjillnak a
bemutatkozás/a. Igy a szervezés, müsorösszeallitas munkaja MlklóslNárl Katali n lelkészOnk vezetésével az iljúsagi egylet, a "Kuckó' tagjaira hArult.
Miklósi Vári Katalin áhitata nak alapgondolata az 1956-os
forradalom történelmi jelent6ségéhez kapcsolódott. AzokhOZ a fiatalokhoz szön, akik az eseményeket mar csak emlékezésekból, olvasmanyaikból. esetleg utóhatása iból ismerik vagy Iéireismerik.
Az est erdélyi vendége Solymosi Zsoll leológial hallga-

lÓ, az erdélyi Orszago$ Dávid Ferenc Ifjusági Egylet
(QOFIE) alelnöke von.
Érdekfesz/t6 el6adásábót megismerhettük azt a fáradságot nem klmél6 munkát, amelyet az egyháZközségek fiataljai összefogására, hitbeli meger6södésére, értelmes feladatok és tartalmas szórakozása érdekében a szervezet
tagja i kifejtenek. Öszlntén reméljük, hogy az erdélyi unitárius fiatalok - megujult erkölcsi értékek blrtokában - szilárd
épflökövei lesznek egyházunknak és az erdélyi magyar társadalomnak. További munkájukhoz lsten áldását kérjük .
A mOsoros est zenei élményét a fiatal, tehetséges Vadady Vl rag orgonajátéka nyujtotta. Mély átéléssel és figyelemre mé~ó játékludással szólaltatta meg Pachebel: Ciacana in f-moll és Sulyok Imre: Könyörgés clmO mOve!.
A budapesti egyh8zkózség ifjusági szinjatszó csoportja
éfdekes elöadéssal örvendeztette meg a hallgatóságot.
Egy 1495 kórül Angliaban keletkezett. ,Akérki" cimG. úgy·
nevezett ..moralitas"·t mutauak be.
A misztériumjáték el6adása bepillantást engedell a kő
zépko/ emberének viltlgképél. goooolkodasat. érzelmi életét. cselekedeteit irány/tó. mozgaló hitbeli világába. A széles körben Ismert legendák. a templomok freskó- és szoborábrá2:olásai erényekről , bGoökről , ördögi megklsértésakröl szólnak. A hivek számára mindezek kézzelfogható
valóságot Jelentettek akkor. Igy lehat a halai Ulani elszamoltatas és bOnhödés rettenete alhatolla az emberi
lelkeke!. A bemutatott moralitas figyelmeztetés halandó voltunkra. meg arra.
hogy nem mindegy milyen
erkólcsi
követelmények
szerint él az embe/o

Az ~tdolgoz~S, betanítás és rendezés Mfkl ósl-Várl Ka.
talln. fllltallelkeszOnk érdeme.
Produkciójukkal idén nyáron részt vellek az Erdély_
ben éVt;'nkén! megrendezen unitárius egyhl!zközségek fiatal s~ ínlli~szólllak fesztiválján, és munkájuk elismeréseként
a .,I·iltünk kOIÖndljban részesOItek.

Grat~lli!unk a szép tetjesilményhez, és reméljük, hog a
keZdet., ellsmer.és ennek a közösséget formáló munká~ak
a meg,zmosodasát eredményezi majd a jövöberl.
Rendezvényünk egyletOnk elnOkének, Or. Nyl redy Szabolesnak méltató szavaivat és gyOlekezetl éneklcet zarult.
Lőrine<:n é K el em en Ildi k ó

Hírek
A MUE 1998. október 29-én, 1261998. sz. leirll.tában
küldte meg az egyházkÖZségek lelkészeinek az ACCORDIA Kiadó I){jlyázatát, melynek értelmében _ felekewtun fi.iggellenUI - pályáwi lehet .Vallomáaok" témakörben olyan munkákklll, melyek teológus professzorok és
írószövet.ségi tagok elbírálása után egy antológia tartal.
mát képeznék.
A pályázati felhívásra két unitárius munka küldetett

be. K el em en l\1.iklós Dunll-l'isZII.ffi9nti szórványlelkész
.UllitáriUMJk a XVI. század magyor irodalmáball" és
DaJá"Zsi Lászl ó füzesgyarmati lelkész ,.Az 13fell.kerew
lárma" clmű egyháú beszéde. A bíráló bizotl.llág mindkettőt alkalmasnak ítélte a ...1el+lge" cimet ,;seI6 antoló-

giában való kozlésre - s ez ma már az érdekl6d6k köny·
vespolcát díszítheti.

A könyv értéke - írja II kiadó - a tartalom sok.nínüségében rejlik. Nagy ereje, hogy mindenkit megszólit .,akinek "an füle a hallásra".
Kapható II budapesti frók Boltjában és az egyházi
könyvesboltokban (ára 780 Fl).
(szerk.)

r - - - --------'-- - -- - - - - - - -- -- - -- - - -
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Szlnjatszóink

szépen
megkornpona~
jelenetekkel. a mondandót kic1omboritó zenei aláfestéssel és
tllncetemekkel, a mOfaj
megkivanta sallangmentes
elöadássat érzéke1letlék a
jaték morális tanit ásat.
A bemutatott ,,Akárki" az
eredeti mú átoolgoZása. Ez
a beavatkozás szükséges
volt. mert a teljes szöveg
netYeJ\kénl olyan teifogásI
is közvetl!. am~ a ml unitailUS hllünk nem fogadhat
et. de a mondandót Os zszességeben. erkOlcsl célzalában keresztény kuhúránk kózós örökségének
teluntlük.

IIZ

Dávid Ferenc haJátánHk 420. é"fordulóján megemJékezéU tar~tltl~ ' Vá
Unitárius Ifjúaági Kör. A XI. kerületi emlékuliblánál áhít./lt.ot tartO~~ zf~tte" ri
Kalat" •. Az unnephe~ valóban méltó koszorot VcuJad)' Barbara a
.
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A Magyarországi Unitárius Egyház és a
Budapesti Unitárius Egyházközség Nagy Ignác utcai gyülekezete
k{jzős millenniumi rendezvényei 2000.fanuár és március k{jz{jN
I kezclellei ünnepl is·
Vizkereszfi orkOzOtt tEIrIonak
a lelkiismeletl és
I szamitluk az UnM·

,

,

Istanllszte!etílnklSn k6zr&mOkOdik a budapesti H6sM
tere-i AAIt/Snos es Z_lagozatri Iskola vEtgyeskórusa.
Prlnc.t Egonne kalnagy vezetésével.
Konya Istvén lantm(ivész t6-t7_ s.zazadi lantművekel
ad el6
JstenMzteletet kÖYetoon e gyiilekezeli teremben kerul
$Ol Potak.y Etelko emlékk,álli tllsilra. születésenek t 02. évlordulóla alkaJmilból.
Reodezvényünket s.zeretetvendégséggel za'juk. metyel
a gyíllekezell teremben tartunk.

•

Februar 5--én. szomba ton du _5 órai kezdellel ke/ül SOlO.
BlJdapesti Uni/arius Egyl!lirkÖZSég. Il Magyarorszligl Unitárius Egymiz. n Szent Lasz16 Ak.ademÚl és II Püski KÚldó
rendezésében a Balázs Ferenc-amlékestte és könyvbe-

mutatora . melyet a Nagy Ignéc ulC/'ll l emplomban tarlunk
Ennek keretében kerul sor a Púskl KiadónAI mellJelent 811
/ázs Ferenc kOlel bemutnl6\Ara (Bej/lrom a kerelc vdégot.
Rög alan).
KOzrem\lkOdnek;
_ Kászoni Józsel lelkész. aki Bat~u Ferancné U
ChrlStme Morgan kOnyvét ,.AJa/;JBsfel Wklge" (Alabastrom
lalva) ismerteti;
- Beke György fró • ..aeiAlom akarall vl\tlgol" és a ..Rög
alan" CfnlÜ munkákal mul al)EI be.
_ Nahlni Péler Az Ismeretlen Baléu Felenc"OI beszél;
_ Medvlgy Endre, Ba/ázs Ferenc es az erdélyi TlZeo<
egyek dman tari e16aCSllsl:
_ valamint Mackó Márla népdalénekes és Szabó Andnis el6adóml1vészeket haligathatjuk
A Balézs Ferenc-könyv megvl'lsllrolhato lesz az el6adáS
alkalmából.

•
Szintén n BudBpesll Umtárius Egyházközség és a Magyarországi Unil:inus EgyhIiz rendezésében kerül sor sza.
retetvendégsé9gel és képklllllftl'lssal egybekötve III "ErdeIyl refotmiklo nz Irodalomban" clmO elóadásra. Az eSI
meghlvot1 ja Ll'I szlóffy Aladár Kossuth dfjos fró. Ezt kOvet6en larliuk Szency Zoltán képzlSmllvész képklál!ltaslu II
gyOlekezetl leremben, amelyet szeretetvendégség kövel

KÖZLEMÉNY
TIsztelt Adomanyorok l
TáJtkOltltjuk Önöket. hogy az 1993_6vben lelJjjnlott ..mm6ty! Jovedelemadó" 1 %-31~ befolyl6sszegel szefetetszolQálati és
kanlabv !e~kenyseg m~'lalósiÚsa cl!ljáböl ~yenlti arányban
osztottuk fel II KUlat6r1um d6ntése szerint
- a BlIIlapestl UnIIJrllI$ EgyIláZk6mg (Na{Jy Ignac u 2-4.),

- a BudapeslI Un'Únll$ Egyhizk6zség (H6gyes Endfe u. J.).
- a PeslSlenll6rillCl UntÚrlus Egyt1~Zk6zség.

- a HMmerov.1sámety! Unltánus E~ZkolSég

- a Kocsordi Unll~rius EgyháZkÖzség.
- a Fiilesg)'aflllatl U",Úrius EgyMzkblStg
- b a GyM Unitárius EgyháZközség közbll
A LimogaL1.s ósszegét, 12Q-12() ezel forintot. p.ilyizal UlJán

lehelen elnyerni.
Gergely Felicili ..

Rnzm lÍ ny CSRbR
~Inök

titkÁr Ilk

lik

Tanácskozás
A Magyar Nyelv és KulIum Nemzelközl
Társasága. az AnyanyeM Konlelencia
1999. nO'lembef 1Hn tartan tanjcskozjsának témája .• EgyhJz ds 3ny;myelvNSlnj/al". Nyelvészek. lelkészek, lrodalm~rok
viUtt.l.k m~ anyanye\vünk so~t és 6113polál, és ebben a l öttenelml egyh.iuk mindenkorllelel6s~gél és szerep6!.

P,.mag'ls B'13 és Beh Gy~rgy m~
nYltlljjt követően Or. H.rmaU etl • .lZ
E'laI"lQ!likus E~z pllsp6li;ének el6ad.isa
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IndilO1t3 el 3 tm:icskozást, amely Dr. Halenscher Karoly. T6th Sandor, Dr. Fekele
Cuba. Berki Feriz ellbd.1:;alvJI fo1ytl16dolt. mindvégig Koml6s Atilla elnökletével
A dé\ul~nl megbes%é\ések rendjt\n Dr.
Erd61yl Géza. a sZlovákiai Relcmnjtus Egyház püspilkt. Dr. Juhbz Tamás és Jahbtty Tarné' beszél! 3 nemzeti önazonossag h az ~yMz Ö$szel on6dott szere~r6l.
Ebben a Ibmen Urlotta meg Mlklósi Vi,l
Katalin kise~adását, /jlufrJ;iJ ls nyelvN$ln;JIJI eimmel En IIosSlólS és tanalmas megbe~lés követte. és az Anyanyelvi
KGIllerenaa lir6nyi1a!koZ<lta rekemelTe
be. A konlerencia Igen izgalmas k~rdéseket
velen lel. melyeket jb volna minél tlibbSlOr
Ilyen $l~S köfben Vlutnl. AJ. elhangzottak

anyagát a Nyelvünk és KulturJnk timü lap
köaélesZi. leméllük mindezek lovabbgondol~sa érdekében. Hisz l~n3gyobb kincseInket. 3 nyelvünket 6s hltünkel nemcS<l~~
!lznl koll. de ellym.1s1 en5sltve léphetunk
tOl/abb egy olyan nyelv megslÓlaltrtásá·
hoz. mely tIsztjn slÓl és alK3lmas 3l ujUeIÚ. de 6rt6kes tartalom kGzvetitédre.

S7.01ll0rUIITl 1udlltjuk hi"cl1lkkel éli mindo 7.okklll . ok ik ISlllerték 4!3 alCreu4!k. hogy mlgytISZte letú Sd.• ~ Jánosné !!IZ. sepilkó ~Vfl 1999. TI()\"e'lIber 30án, élct4!nek 53_ é,·ébe ... ro\'id
uen\'edé. után dhunyl..

I

