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Ismételte" Ieihivjuk híveink figyelmet
anyagi támogatásuk fontosságára . mert
pél(ljnysLimunk nagyon lecsökkent ou

elmaradt belizetesek mlan.
A Magyaror.;~gi Unitárius Egyháznak az Unltirius ~Iel az egye!!en megjefenő

sajtója. Ezért lapunk a 'tiliöbb tehet ősége annak, hOOY hlrdessű k történelmi egyház voltunkat, és megIsmer-

tessük al emberekkel azt a tényt, Mgy a
világon elöszór az unitáriu$ok álltak id a
vallásszabadság mellett

Ha nem vagyunk íelen intenzíven t Z esetben

lapunkkal is - a közéletben,
ne csodál kozzunk. ha kevesel tudnak

"Mily sZlÍpek a hegyeM7I az örömmondónak lóbai
aki b~kesslÍgct I~jrde.t, jót mond, szabadulást hirde':
akt ezt mondja Swnnak: Uralkodik a le Is/flUId!'
És. 52; 7
szeptember 6- 12.
És. 42; 1-25
szeptember 13-19.
És. 43; 1-28
szeptember 20-26.
És. 44; 1-28
szeptember 27-október 3.
És, 45; 1-25
október 4-10.
És. 46; 1- 26

október 11- 17.
október 18- 24.

És. 51; l -23
És. 52; 1- 15

október 25-31.

És. 53; 1- 12

rólunk, vagy nem ismerve tanainkat
pontatlanul tájékoz6dnak róluok az em·
berek.
Természetesen elsösorban lelkesze·
Ink, presbite re ink. egyMzl tisztségviselaink segítségére számítunk. hogy hiveInk és Ismeröseik körében hassanak
oda, hogy minél löbben seoitsék adományaikkal lapunk mel/jelenését. es ne
~helet~nOljön el teljesen az a missZiós
munka. hogy az id6~k. a szegényebb
sorsuak és erdélyi testvéreink tov.ábbra
is Ingyen kaphassak az UnitáriUS Eletel.
I I
I
szokásos
illetve
I •
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Magyar Televlzio - 1·es csa/ama

"Bemutat juk az UnItárius Élete t"
november 8., hétfö 17.38
Ünnepl Istentisztelet-közvetítés
OklándrÓl Dávi d Fe~enc emlékére
november 14., vasárnap de. 11 óra
Az Unitárius Világszövetseg
közgyu lese Bala tonfőldvll ron
november 17., szerda 17.30. óra

Lap~árra

millden páros h6 15·
én van . A hésőbb beérhezett irásokkal szerlle,ztó.égiJllh csal/ a
követ kelő IIá laplártáig t"d {oglalhozlIi. Kérj/jh ezt a beküldell_
dő írásol/llál {ig)'elembe 1I/1/lIIi.
Ellellhező

u elben a s z,erkuz..

tési és /lyo",dai nl/mkák elhri·
z6dllOtIlGIl. é. Iléllhet G lap megjele,.é.e.
A szerl/.

~örömhir" c. müsor

december 19., vasárnap 15.30 óra
(ismétlés 1 hél mulva,
reggel 6 órakor)

A szerk.

Helyr eigazítás
EI6ző

számunk 14 . old!llán az 5.
bekezdés utolsó részébe sajnálatos

hiba csúswlt.
A székelykeresztúri gimm\zium
helyes neve, Orbán Lajos belyett,
Orban Balazs.

(Eselleges idöponre/csliszásokról az
adort napi sajrókbólleher rájékozódni)
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Magyar Rádió - Kossurh adó

"EgVaz Islen" c. lélóra
október 29 .. péntek 13.30 óra
november 26 .. péntek 13.30 óre
dEtCember 31.. péntek 13.30 6ra

A Heltai Gáspá r könyvesbolI kíná latából
B3logh Gyvla-Sllvha MJrton:
Vas varml!\1ye nemes családjai
PAl/my József:
Udvarhely vármegye nemes családjai
8Jrna J.lnos-Súmeghy {}tzsö:
Nemes családok CsanM várme\lyében
Ge rendjs ujos:
Slé~elyderzs és er(!dlemploma
ErdéIy-SZékelytöld-hh~r·NylkO és Keresztúr vidéke
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a reformáció napján
..Amlkor a Galflef-lenger p(lrlj(mj(lI't . lIIeg/lJlOIt k:~r Ics tu(>rt.
S/mOlli. akit Péte rnek hllJl ak és les /vérét Andrd.st.
amlnl hó /óJu kat a feugerbe oelel/ék. m/uel llcdóS7.ok !JOl/ak.
Igy s zólt h ozzdj uk : oJöJJctek utduCl/n . e s en cmberlr«ld:szokklJ tesz/ck II/eket •.
6k pedig Q2OIIII«1 Ol thagy/ó k I1(II6Ikal. es köuellék 61. -
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51.e re lG ls te n!
Men nyei At yft nkl

szen ezekben n n npokbnn o JOvG helyett _ dc n
J övőért - gyakru bhu n nézü nk II mu lt ba. A rcfor _
m dclO h /5selre, ~I ctí'l n kre, munkt'lss6gtlkro em -

le ke-;.ünk. Lut he r Ml'lrlonra . Ká lvin J dnosrn,
Tc valUInikor. valmnllyc n módon minket ls
Dá Vid Fe ren cre (!s a nyomukba n e llnd ulOkmcgszólit ou ó.J. Elhivtá l. hogy kOvc l61ddé le- m. uklkct hUJd nnön l)RY h ivl61 cl II s zolgálatod _
.'O'lln k, hogy la nHvltnyuldd t't tégy benn ü nke t. ra. mint bennO nket. Akik hlvó s.mvadut meghagy S1.0lgá tdk é n l - kl-k l u Tőled kapott ha llva. az t k0l1101yan veve. e lTe II szolgúlalm letlelk i ajá ndékával - tanu bizonys ágo t legye n
lek fel e le lü kc l. T6)Ok, Ul Ö élell1k lltW\n szereilMInd minden csclc kcdctcvel.
nc n k megerősöd nI. Mcglo nul nl. IllIké ppen kell
MI ukka l'. oU. I ~en t mo nd t unk hivO szavadra az Igazsághoz. Il mcggyöz6déshcz. hllí mkh&.
szolgálolod rn s zt\nva é let ü n ket. Ál maink. vágya- mlndc n kön1l ményck közölt I'ngnszkodn unk.
~=================== BtHrnn . felemelt fejjel
In k. te rvc in k van na k
urrÓI. h Oro'l\ n le he t=
vá llalni úgy. Ilhogyan
ök Ictt ek. AmH II s ötétnénk Jó s Mátnld Hl II
midön . Hogyn n épHben mondasz. a vlláhe Ine nk. lUunkltlkodgosságbnn
hirdetnI,
hut nánk II Te orszáa ll1l1 fülbe sÚbfVa halgod . a szel'c tcl blrodal (Részlet Süttl A ndrds
tu nk a háztetókröl klmá nak
nlc~'VaIOsitt\ ~Csillag II máglyán~ elmü szlnm ülJébtil)
álI nnI. hogy ml ls a
stm . Ám az Idó múlt\vtlág vtldgossligal les{lVal a szep te lvek
Segíts meg, Istene m, é letemnek e nehéz
hess ú nk .
méltókká
órájá ba n. Ne olt-sd ki benne m Um m, n gye rválju nk az lsten gyerhOl"..záido multak n VIl tyát; te gylíj toUad meg uz t S zent Má té evn nmekel névhez. Áldj
lósághoz. A körű l öt tu nk lbo'ó VI lág szé lJágélillmá vnl. Te pa m nesoltad meg a s zólást , és
meg hút be nnünket
Atydnk. Jó s zá ndl:ku níté lted örök ká rhozat ra a hullgatás t. Gyertyá t
ráso vúltozó. hutosa
ne m ozér t gyújtanak, hogy vé ka alá rejtsék.
ku l.
ukarn tun kall
:alól m l sem vonatj u k
honem hogy II gyertyata rtóba tegyé k. és féTölts d be szlvűnket
kt mag unkat. Tcrvenyé t vesse mindnzo krn, kik a házba n. van n.o k.
bftto rs ággul. hűséggel.
Ink . á lmaink veszlthe tGondol kod6 e mberek, ti vagytok II Vilá g vlláklt urtos$Ill. hogy u fel nek ké pzeletünk szőltc
gosságn, ne m rejthet6 e l o hegyen ~pft.ctt
ud ntol. omelyre mlnkct
széps cgükból. A vilog
város. Th pa ronesoltad meg, Ura m : Ulmt nékhivtál. h a kü zdel mek
tek o sötétbe n mondok, a vilógosság ba n
~s oldozatok drftn [s .
megtapasztal ús:a, csal6dás alnk. k udarcnlnk
mo ndjátok: és a mit a n.llbe súgva h[l~lotok. o
dc CI tudjuk végem l.
a csüggedés kescl'Oséházte tökr61 hirdessétek. J 6l tudom, nllnd e zé ~
Adj n ckűn k e rős lelket
gét oHhatJAk belé nk.
pedig holá lra a dja tes tvér a testvé ré t, ? ty~[I
o esüggedés helyeit.
c:r..zcl lIlebrron tvu é le tgye r niekét; és tá madna k magzatok s z~lI elk
his ze n II vilflg s óvfll'ogkedvü nket cs te nnlellen, és megöletik őket . Azért ne fé.Jjetek
vu Vá l~1I fl llid meg/eleukurás~mku t. Lelkes etó1i1k, mer t nincs oly rettegett dol o~, oml nopnesen A Te sze nt,lel ""yre ne J'6ne, és oly titok, mely
t ud.
_" " s .._"
d l'!sti nk !f1.l1"la hama r
k kl ne,_
"ó ?k
ked nek c reJe eIUs
~ Te Ilyen ,"k,
"I~ n" ' ljetek azokMI. oki o te
klal ~l dhat . De
,
k
d
be nnü nket. szcretetc(
meg; ha ne m ntMI rélje tek inká b.b, II I mm ti
ri
I
kor scm hagysz malelke t. mind a testet elvesztheti II gyehenn~lá ng/a vllt\g l sn. Ille eb[III . A te III fi ve,
d U rlllll, a k'ny''''
gitse lelkil nkel. hogy
,.."unkra Alydnkl ÚJ "
~.. • n , "-nvUlk
.
.. .. U
ma "orlll
v
......
"" "'J,
n
6 '6 suga" II t ·, n "y"",, '""-re" J l' lk-"b "n,
'''', bennünk lIIegso BIztotsz
bennünke t
rázslatn oz iv6vizilnkben, faln t ke nyeril n.k ben.
szoroz6dvtl méeseskc::nt
Ilye nkor is. amiko r az
Sl:erelm ünkben, szá ndéko.ink ban és nl1 nde n
vtlágithus80n más okgycr tyó.tt
tétova mozdulo.tunkbn ll az igazs~gért! mcly
nak.
CllIleke1.cS
~Jl od meg. hogy fébennünk la kozik s mégis oly távoli , és Ullmár
Ámen
nyl:vcl
utu t mutascsak ál mai nkban adhatunk ne ki fekhelye!....
Sznn i\drie n n ll
son szöl11 unkru . 1-11_
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A HÁLA
(öszi hálaadás)
(116 Zsolt. 12)

Ritka 8Z 8Z ember. aki vissza tudna emlékezni pontosan
Qlfa, amit egy évvel ezelón hallott Ha azt kérdezném , mit
VO" II tavalyi ősz; halaadás lextusa és a prédikAció lémaja,

aZl hiszem egy-két embemek. ha eszébe Jutna. E.<:ért mondom: a textus ugyanez volt s a léma ls ugyanaz lesz. De
nllm ismeteljOk, hanem folytatjuk azt.
Miként a szülő és gyermek egészen no/mélis viszonya.!
II hála, a lekötelezenség. a lartozAs érzése nélkül elképzel-

ni sem lehet. aképpen az ember és lsten viszonyát sem
lehel elképzelni a hála, a lekötelezettség és a tartozás érzese nélkül. A hélatlan gyermek megszt1nt gyermek lenni.
AMIállan istenhivő megszllnt ;slenhivő lenni.
A vallás 011 kezclödik, amikor elismerem. hogy van lsten,
hogy az lsten engem szelel, s rólam, mini gyermekéről
gondoskodik. ö adta hazamul ezt a Fóldet. Porból, vizből,
napsugárból, 114 elemből - évmiUiárdokon al - 6 gyurta
tesIIé a testemet. Ö inditolla el bennem a .motort": a szivemet. 6 ajándékozott meg a látás, gondolkoclils csodáival, s
ö adja a meleg kenyeremet is, S mindezt hogyan adja?
Jótétemény elmen!
Nem vár érte lizetést De nem is tudnánk fizetni, a szónak Ozleti érleimében. Csak érezzOk. hogy adósai, lekötelezenjei vagyunk Istennek, hogy tartozunk neki! Mivel? Há·
lával,
Textusunkban a Zsoltáriró is felméne lsten jótéteménye·
rt, átérezte, hogy ö adósa és lekötelezettje Istennek, hogy
tartozik. FIZetni kellene valamit Istennek. megérdemelné,
00 mit? Mit lizethet a világ urának és teremtőjének a nyomorult embe(? Mivel törteszthet le egy parányit bár tanozásából? Hálával, Ezért mondja: ..A hála poharát letemelem...• Istentói kaptunk mindent, s viszonzásul adjuk a parányit: a hálát.
A hála érzése nem egyszerü érzés: összetett, Sokszinü,
sokréUl. kompiikM. E rétegbőt minden évben néhanyat bemutattunk. Most is mutassunk be néhányat.
Mindenekelőtt azt kell átéreznOnk, amit a ZsoMrfró is
átérzen: az Istennel szembeni tanozásunk - az 6 felmérhe·
tetlen jótéteményeiM - törleszthetetlen. Isten jól tudja,
ezén is engedi el a tartozást. Jó példa rá a Jézus·1 ..gonosz
szolgárór szóló példázat... Miért engedte el a tartozást?
Men a szolga úgysem tudta volna kifizetni! Menj el és ne
fizess: csak hármat kérek t61ed, s ezek nem kerülnek pénzedbe: légy hálás irántam, vagyis köszönd meg, emlegesd
nevem, s cselekedjél úgy. hogy mások is halásak legyenek
veled szembeni A szolga megköszönte. a király nevét em!&gene ls, de nem cselekedeIt úgy, hogy mások ls hálásak
lehessenek neki... TalálkOZOl! egy szegényebb szolgatársával, akL.

Szentmihály vasárnapja arra emlékeztet, hogy mi is
adós szolgák vagyunk, és a király elölt állunk: Urunk kirá~unk, mi is sokkal tartozunk neked, adósaid vagyunk.
Mivel1izessünk jótéteményeidért? - Menjetek el, ne fizessetek, ugysem tudnátok kilizetnl... Én kOlönben sem Ozlet·
Iéi vagyok számotokra. hanem Atye. Elengedem az adós·
ságot is, cuk három dolgot kérek: legyetek Mlásak s kö·
szönjétek meg, amit kaptatok, ez az egyik: a másik: emlegessétek a nevemet. és a harmadil<: amint én cselel<edtem, ti is úgy cselekedjetek: engedjélek el a mások tartozásál. hogy Mlásak legyenek iránlalol< ugy, amiképpen li is
halásak vagytok irántam!
A példázatnak ez a hármas mondanivalója a hlIlaadási
ünnep egesz ~attáserkölcsi programjat megadja: l<öszönJük
meg. emtegessOI< a nevet hAlaadással. s ml ls hasonlókép-
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pen cselekedjOnk, hogy mások is hálásak tehessenek Irántunk.
,. Köszöniül< meg. Kisgyermeket vezet kezenfogvlI egy
atya. Rokonnal találkoznak, aki gyümölcsöt ad. Köszönd
~eg szépeni -.biztatja a gyermekét az anya. Puszta udvanasságról van ln szó? Nem. Sokkal többről: a hilla es k6szőnet ne~ gesztus, nem kulturá lis máz, hanem: lelkOlel.
emb_erse_g, Jelle.m., Megköszönni valam~ annyi, mini emberségunkrol tenni blzony.s~gol. Jót irja Tolsztoj az emberség
a hála érzetével kezdődlkl Ha egy gyümölcsöt, egy darab
kenyeret, egy ötperces segftséget megköszönünk az embereknek, .mennyivel inkabb tartozunk megköszönni Istennek az 6 klbeszélhetetlenül nagy jótéteménye~! A köszönet
nemcsak ember és ember viszonyában erkölcsi tényez6.
h:"'nem, lsten. és ember viszonyaban vallási is, Egymást fel.
teteleZIk. Aki hálás az emberek felé, tsten felé is hálás és
fordítva ...
Egy budapesti lélekbúvár vizsgálatot végzen bizonyos
szavak használata terén. Többek közölt: milyen a viszony
a kérem és a köszönöm között? A kérem szót négyszer
többet használják, mint a kÖször!ÖmÖt. Ez az arány áll az
lsten es ember viszonyára is. Az ember sokkal inkább
kérő, mint köszön6 lény. Az 6szi hálaadás arra való, hogy
ezt a viszonyulást megváHoztassa: a kérö emberből köszo).
n6 embert formáljon. Figyelmeztet: a köszönöm Istenre is
vonatkozik életünkben! Régen rovásos batokat hasznáNak
e célra. A Nyiko' mentén taláhunk is ilyen batokal. Amikor
kértek valamit, egy rOVáSI vástek a bot egyik végére: amikor megköszönték, a másikra is... VIQyáztak, hogy a kett6
egyensúlyban legyen. Egyik lelkész papfron vezetle ezt a
,..szamadasr, nyilYllntartást. Az arány - egyenlőség. Nem
kelt sem bot, sem papJr! Lelkiismereti nyilvimtartás legyen ... egyenI6ség ...
2, EmlegessOk nevét. Az emberiseg nagy jóteviiinek
nevél mennyit emlegetjOkl Például: Archimedész , Pitago·
rász, Pasteur, Curie, Einstein, Petiifi, Széchenyi ... Az emberiség hálás irántuk... Emlegessük hálával lsten nevét isi
- Valaki meggyógyult. Nem igy: ,.meggyógyultaml"
Hanem: hála Istennek. meggYÓQyultam! Valaki felépItette a
házat, jó termést takadtolI be, jó allást szerzett, gy8fmeké·
nek sikerüh a vizsgája. megmenekOlt a bajból - hálistennek! ,,Arról ismernek meg .. :
3. Mi is ugy cselekedjünk! Egy király sok jót tesz sokak·
kal. Jönnek hálálkodni az emb8fek, törleszteni, fizetni akarnak, mert adósoknak érzik magukat... A kiraly: ugyanezt
adjátok tovább, amit kaptatok, de ne nekem, hanem annak,
aki rászorul ... Példaul: "Nekem kenyeret adtál, hát hoztam
hálaból neked.. : ,,Ne nekem add, nekem nincs szOkségem
rá; add egy éhes embernekl"
_ Pénzhez jutottam... Adj araszorulónak!
_ Egészséget adtál, hogy tudjam viszorlOzni? - Eredj és
gyógyltsl
_ Nekem ludast adIlIl... Menj és tanitsl
_ SegItettél házat épiteni... Segits te is!
_ MegvIgasztaltál. hogy háláljam meg? - Vigasztalj!
_ Megbocsatottál... Légy te is megboc$ától
lsten olyan bank, amelybőt felveszünk. de n~m tMesz·
tünk ... A tartozás kellemetlen érzes, szabadutm kell 16Ie...
(Amen).
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Válaszd az életet!
Unitárius erkölcsi tanulmányok
Az Erdélyi Unitárius Egyház egy rend kív~ 1 f.o ~
los és hiá nypó tló sorozal folytatásának _kl a~ aSa !
kezd te meg a köze lm últban a Magyar Muvelod éSI
és Köwk tatás i Minisztérium támogatásával . A
könf\'et dr. Rezi Elek főjegyző, teológiai tanár í~~,
és mikent a eime is bizo nyítja, korunk ak tuahs
problémáiról sz61 un itári us hi tel~.i ~eg közelités
ból. A továbbiólkban rész lete ket kozl un k a műbóJ,
azon olvóls6ink sdmára, ak ik c$ólk la p un k hasábjain keresztül ismerked hetnek meg vele. A könyv ben
lévő ajánlással kezdj ük a be mu~a t ~.s t,.me ,:, e~ ~ újraindftoll sorozat ko moly k ultu rto rteneti ha tlerrel
rende lkez ik. (Szerk.)
Kedves Oluasó! Az I. világhábonít Iczáró trialWni diktá-

tum uttln a kett6s kisebbségi sorsba kényszerltelt egyhá:/IIrk - megmaradásd/lak, StfI talpra álldsdnok biztaló je/ekbll - erőteljes irodalmi tevékenységbe kezdcIt, amelyet
igen magas szintCll, a politikai visZDnyok ad/a lehetőségek
kilms:ndlásAval ('gészcn n kommunista rendszer eTŐSWkos
ts ki:drólagos berendezkedéséig folytntolt.
Enllek az igényes és últellz{v szellemi /lIIlIIkánok. sze~
kcs:tési ts kindási kerc/ét olyan kezdeményezések blztosrtottdk //Iint 1925-1926-ban nz UI/itdrius Kőnyvtár soro::n/n ~//Iellfet dr. Borbély Istváll szerkesztésébr!ll az Unitárius'lrodaimi TársnsAg jelentetett //Icg. De megemlithetjiik
az Unitárius Irodalmi TársasAg Swkkönyvtárát 19257938 ko::iitl, a: Unitárius EgyJuizi Könyvtárt I939-ben, a
dr. Kiss Elek által s:erkesztett Uuitárius Eoongéliul1l
~iinyvsoromtát 193J.ból, n 04vid Ferenc Filzetekct a sztkelyudoorhclyi /clkts:kor szerkesztésében.
Ide kell sorollIulIk végiil az Unitári~s Kis ~nyvtdr so-:
ro;;otrít is, bár időbeli kordbbra nWKY VISSZA, hiszen
Károly budapesti lelkts: 1882-001 il/dUotta CI (74 füzct Je-.
lent lIIegJ, majd S:en/- lványi Sándor ugyancsok budapesti
Iclkts:ként Iljm megjelentetett 1942-001A kor porallcsn a: egylláz Ö/lmagára találása idósznksíoon ma minket szólit mcg. ts sürget, hogy clóddnk példájá/l lelkesedve, folytassuk a: álta/uk bcindítotl m~nkát.
Eúrt Jmtároztuk el, hogy újra i/ldítjuk az Umtdrius
Könyvtár SOroZDtdt, amelyben ismertefni suretnénk unit~
ril4S keres:tény val/ásullk hitelveit, és mindazokal a kbdesekel, amelyeket konmk felvet, mert . m.eggyóződ~~rtk,
hogy az unitárius vallásnak n.emesak multJ.a, hanem Jövője
is val! s tud megllyugta/6 ellgazftdst adlll n holnapba tekintö ember szdmdra is.
lsten dlddsa kfsérje - hisszük sikeres - útjára új soromlunkat, lIogy szép ercdméllyckkel galdngftsa nnyaszentegy!Jdzunk szellemi-lelki kincsestárát.

Dcr::s'

!. VALLÁS ÉS ERKÖLCS
AZ ELET SZOLGÁLATÁBAN
Az unitarizmus lényegéb61 következik, hogy teologizálásunk során nyitottak, szabadok,_ realisták, idő
szerűek, Isten, felebarátaink és az élet Iránt konstruktívan figyel mesek vagyunk. Az unitárius teológia jellegzetes vonása az, hogy .ne~ menekül a do.~~ák,
hittételek, hitvallások, zsma!! határozatok, orokre
mcgálJapltott erkölcsi szabályok világába, hanem az

élet felé fordul. Találó Eric S. Price angol unitárius
teológus megállapltása: "A vallás minden teruletén
az unitárius hit lényegében fejl6d6 hit".
Teologizálás~nk abból az álláspontból indul ki,
hogy az emben élet lsten akaratához igazod6 növekedés folyamata. Ebb61 következik, hogy e folyamat_
ban ~z ésszerű, hits~rű, a lelkiismerettel összhangban alló, az evangélium mértékéhez igazodó nyitolt
vallásos felfogás hirdetői, terjeszt6i és megél6i keUlegyünk. Ez azt telenti, hogy napjaink unitárius teoló-giája csak akkor nyer léqogosultságot, ha az elméletet a gyakorlattal, a vallásos hitet a tudással szintézisbe hozza.
Meggyöz6désünk, hogy a 21. évszázad küszöbén
életfzű teologizá/ásm van szükség. Hiszen Jézusnak
egész tanítása életízű volt, mentes minden dogmatikus megfogalmazástól vagy metafizikai spekuláció-tól.

Az é/eUza teol6gizil/ás sehol sem jelentkezik ha tványozotta bban, min t az erkölcs területén. A szekularizált világ emberének értékítélete nagyon viszonylagos, me rI a valóság és az igazi érték megismerésének
minden alapját és végs6 biztosítékát személyi létének
(egzisztenciális helyzetének) meg tapasztalásában
véli felfedezni. Önmagához mér minden megismerést, kritikai elemzést, kétségbevonást és igazolást,
elfeledkezve a rról, hogy felelőssége nemcsak önmagáig, hanem Istenig terjed. Ezért na~jainkban az ~i
tá rius teológia mélyebben foglal~ozlk ~z?kkal a kerdésekkel, amelyek az ember egzisztenciális helyzetéből
és Istmtó1 való függőségi visZDnyából következ~ek. Ez
annál is indokoltabb, mert sajátos élethelyzetünkben
a társadalmi, ideológiai, gazdasági válto~sok .után
reálisan kell elemeznünk a vallás és az erkolcs VISZOnyát vagy időszerű kötődéseit.
Az emberiség kultúrtörténete igazolja, hogya vallás és erkölcs szorosan egybekapcsolódOlI az ember
életében. Ez a kapcsolódás az élet mikénti megélésének alapvet6 lehetőségeit nyújtotta, akár a vallás.os
színben jelentkez6 korai tabu-rendszereI<n:~ ~~_r a Jézusi szeretetre gondolunk. Ezért a kelt6 .kozotl! kapcsolat megítélésénél csakis mellérendelésI és ..sohasem
alá- vagy fölérendelési viszonytól beszélhetünk.
Az a téves nézet, mely szerint a va1h"Is istenfogalma elvonja az ember figyeimét a valóságos élettől, ~
így illuzórikus erkölcsiséget állít leJ, ma n.lár tarlha
tatlan. Az istenfogalmat leépheni aka~ ateIZmus ~m
bere erkölcsileg nem leli jobb, értékItélete nem ett
helyesebb, s6t! Ertéktudata csorbát szenv~ett. A defonnálódott értéktudat egyenesen utat nyllot~ amc:a~
lás hazugság megvesztegetés, lopás, er6sza
g
nyÚvánulásai~ak, amelyek nem elszigetelt, hanem általános jelenségek voltak.
A felelősség váJJalásának egyetemes j~1e
ideológiai érdekszféra mindenáron való v em
sén' igawlására szűkült. Ez értékeltolódáshoz, ~t,
az érté kkateg6ria felborulás.'ih~z vezetett: az eszkozértékeket az abszolút értékek fölé helyezték.
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UN ITÁRIUS I!:LET 5

Igy fokozatosan veszltet! értékéből a:t erény, a jellem, énéktelenné váll a munkáho:t való viszonyulás,
kén)'lizcrré lett a kötelesség, csbkkcnt a~ élet értelme,
s (akult a lelkiismeret. l assan-Iassan kialakult a kétarcú ember, aki az élet úláltságaiban élelmcsségnek
!anotta a lopást, érvényesülési lehctöségnek a csalásI, a megvesztegetési (korrupciót), a:t árulást, életbiztonságnak az en5szakoskodást, a hangoskodást, a
fenyegetőzést, engedelmességnek a hazugságot.
Az cltorzított erkölcsiség és erkölcsi eszmény károsan hat ki ncmcsak az Istennel való kapcsolatunkra, emberközi viszonyainkra, de magára ~ társadalom egészére is. Napjaink id6szeru feladatai közé tartozik, hogyamankókra kén)'lizerítetl erkölcsiség
végre ismet a saját l~bán járjon. A~ osztályérdek.~k
(napjainkban politikai é~ekek) akolJá?a terelt erko!csiségnek vissza kell adni egyetemes ,ellegé\. Annal
is inkább, mert az erkölcsiség mindenkivel szemben
ugyanazt a mércét állílja fe~, hogy tudnii!lik élete
minél igazabb, helyesebb, teljesebb - eg)'lizoval: emberibb, Jézus szavával: Isten gyennekéhez méltó legyen! (Mt 5,45/,1)
A vallás és erkölcs viszonyából következik, hogy
önámítás lenne azt gondolni, hogy ha vallásosnak
mondom magam, egyben erkölcsös is vagyok. A vallásosság nem köntös (mint az ideológia), amelyet ma
felólh.ink és holnap levetünk. A vallásosságot élni kell,
az (!Tkolcs követelményeinek szellemében, de annak
helyessége mások értékítéletében kell tükröz&ljön, és
végső soron Isten akaratában kell tudatosuljon.
Tuda tában vagyunk annak, hogy az elmúlt évtizedek szomom erkölcsi "botlása i" után az emberek
már nem szeretik a kioktatást. ,,.az útmuta tá sokat", a
melldongető erkölcsi kijelentéseket. a tartalom nélküli szepellevést. Éppen ezért, amikor az újjászületett
erkölcsi szemlélet szükségér61 beszélünk, a "van" világából kell elindulnunk a "kell" világa felé, tudato-:
sítva a megváltozás lehetőségeit egyéni és közösségi
viszonylatban.
A fonnális erkölcsiség üres értékterében mozog,
amely önmagában feltételezhető, de érvényessége
nem igazolt. Nekünk, vallásos embereknek életízű
erkölcsiségre van szükségünk, amelyen átragyog az
isteni szeretet. Igyerkölcsiségünk alapelvévé az válhat, hogy mit és hogyan kell cselekedni, és nem az,
hogy mit és hogyan nem szabad cselekednünk. Ez
azt jelcnti, hogy vallásossagunkat erkölcsi életvitellel
és erkölcsi életünket vallásosságunkkal iga zolju k.
Igen találó a Jakab-levél írójának üzenete: "Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt 6 magában. De mondhaija valaki: Néked hited van,
nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd mE'g
nékem a te hitedet a te cselekedeteidb61, és én meg
fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én
hitemet" Ok 2,17-18).
Az ,,élet{zG teologizálás" egyrészt olya n új erkölcsi

kérdésekkel talál}a szembe magát, amelyekTIek a
megoldásuk, megválaszolásuk, tisztá7..ásuk, értékelésuk a régi elvek és hagyományos módszerek fenntartásával kevésbé valósulhat meg, másrészt egyes korábbi erkölcsi problémák nagyobb hangsulyt nyernek és új átgondolást igényelnek.
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A napjainkban jeh.'ntkező erkölcsi problémákra teki~tve lelme~lhet bennunk a kérdés, hogy ezek
vajon a ko~~.bll:'roblémáknak új szinbcn, más korulmények közot! Jelen tkezó cselei-e, vagy egészen uj
probl~á~ állotlak el6? Könnyen ész~ehetó, hogy
az erkok:S1 életben nemcsak mennyiségi, hanem minőségi válto~s.is történi az élei énékével kapcsolat~: pl. a kálnL.dor~ng helye.t l lé7.erfegyver, vakbélmutét helyett sZlvátultetés, fajnemesítés helyett génsebészet.
Tény az, hogy erkölcsml csa k akkor beszélhetünk,
ha szabad emberi döntés nyomán cselekedet szuIetik. Ezért az erkölcsi problémák megítélésénél mindig figyelemmel kell lennünk az ember lélhelyzctére,
ellenkező eselben nem leszünk képesek bemémi il
cseJ.~ke?el erkölcsi értékél va~ énékellenességét. Az
erkolcsl felel6sség tudatos vaUalása oldaláról közeledhetünk az erkölcsi kérdések megválaszolása felé.
A ,,sokasodó erkölcsi problémákat" az élei értékével kapcsolatosan tesszük vizsgálatunk tárgyává,
mert az élet tisztelete és értéke iránti viszonyulás ezt
föltétlenül megköveteli. Albert Schweitzer, az élei
tiszteletének "nagy apostola" jelentette ki: "Az alapvelő és tudat\mkban minden pillanatban jelentkez6
tény: élet vagyok, amely élni akar, életek között, amelyek élni akarnak. Élelakaratom titka, hogy kötelességemnek érzem: együttérzéssel viseltessem minden,
előttem felbukkanó éJetakarattal szemben. A jóság lényege: életeket megtartani, életeket támogatni, életeket kiteljeseciésre segíteni. A gonoszság lényege: életeket megsemmisíteni, életeknek kárt okozni, megakadályozni életüket kifejl&lésükben ... Csak az élet
tiszteletének etikája teljes értékű, minden vonatkozásban. A csupán embe r és ember közti kapcsolatokra vonatkozó etika lehet nagyon mély és é16.... az
élet tiszteletének etikája, amely. minden él6lénynyel együttérzést követel, megfelel a gondolkodó
ember természetes érzésvilágának".
Tanulmányainkban nemcsak az életet közvetlemil
érintő újonnan jelentkező erkölcsi kérdésekre szeretnénk válaszolni, hanem azokra is, amelyek az élet
közvetlen vagy közvetett megsemmisítés~t ~!ozzák,
és ezzel népünk önpusztításának szomoru kovetkezményei.
A keresztény értékrend tudatos vállalása és megélése tarthat meg nyújthilt jövőt a " fonnális erköksiség" után. Tanulj~nk az elmúlt i~.6szak ,,~tikusainak
pufogtatásaiból" ,hogy lsten nélkul csak "llJemsza~á
Iyokat" lehet "elfoga-dásra ajánla~i" (kényszerítem!),
de autentikus erkölcsi éle tet felépltenI nem.
A suretcl etikai elvét semmilyen vonatkozásban
nem lehet mell6zni, megkeru.lni, kibesz~lni, mert az
élet tisztelete és értéke magaban foglalja a szeretet
kötelez6ségének alapelvét és "minden teremtménynyel szemben együttérzést követel". . .
E. Williams Channing észak-amen kal teológus
megállapítása ma is időszerű: "Az embe.mck az a
rendeltetése, hogya társadalomnak tagja I~yen,
hogy tökéletesítse nemét, és hogy az. emben~ge t
lsten orsz.igává változtassa, hogya földI szép és Jótékonyság által egy szelle.J!'.i. v~!ág magasabb munkássagára és örömeire készuljon .
(Foly/aljuk)

Dr. R"zi Elek

A TERMÉS
Mt 3.8
A moi napnak kett6s nevezetessége van: az

arndi vértoll11k gyászünnepe és a tennés napja is.

Az egyik szomorú, gyászos; n másik napfényes,
vidám. Az egyik a múltba vezet visszn, a másik a
jelenben gyöke rezik. Az egyik az elbukásrol regél,
a másik 11 dolgozók gy6zelmér61.
1849 október 6., ködös reggel van. Az egész orszng, (U; egész szabadságra vágyó világ képe Ci/:. A
felhős égbolttal milliók s(mak egyutl. Világosná] a
szabadság kibontott zászlóját sárba taposta a zsarnoki erőszak . Világosnál megásatott egy nagy sír,
egy szent ügy, az elnyomott n épek szent ügyének a
sírja. Virradatkor már állnak a bitórók. Kötelüket
ri nga tja az októberi szél; mintha bölcső volna, de
nem nz élet, hanem a halál bölcsője. Bent a várban
tro mbita ha rsan, durva német vezénys zavak pattognak. Hétkor megnyílik a hatalmas kapu, s ezrednyi katonaság jön ki a sáros úton. Minden kat.)na száz tö lté nyt kapott S szigorú parancsot: a legkisebb ellenállásra is l őni! A győztesek félnek a legyőzöttekto1 ... A sereg a bitófák körül négyszögbe
áll. Nyolckor újabb alakulat érkezik , közöttük tize nhárom tá bomok (DanJjanics szekéren ). Arcuk
sápadt., de szemükben hősi elszántság. Négy pap
kísér i őket. A bámész népet szétverik. Fekete köpenyben megérkeznek a hadbírók. Német nyelven
olvassák fel a halálos ítéletet . A papok mégegyszer
imát mondanak s megcsókolják a kereszteket. A
hóh ér készen áll. Elsőnek Vécseyt veszi kézre, s
durva kézzel oltja ki az életét... Aztán Nagy, Damjanics és a többiek... Egy sem res zket, egy sem sír,
egy sem könyörög kegyelemért. A vértanúk elszántságával lépnek fel a kicsi székre, melyet

aztán a h6~ér lábuk alól kihúz ... Imádkoznak s ki.
áltanak: éljn a hua, éljen a szabadság, élje~ a
nép! Borzalmas látvány! Hasonlft a GolgotáhOl: 8
októ~r 6 .. nagypéntekhez! Most, 125 év múltán
szálljunk Vl~sza az id6ben, s kérdelZük, mire inte_
nek az aradI vértanúk?
1. Nem s~abad elfelejteni 6ket. Dsida Jen5:
"nyelvemen IZZÓ vasszeget üssenek át, ha rólad
megfeledkezem" ...
2. Áldozatukat értékelni kell. Hazáért szent ügyért, és n legtöbbet áldoztak fel: az életÜket, pél.
dát mutatva ...
3. Nem nlázkodtak meg, n em könyörögtek kegyelemért, nem voltak megvesztegetheWk ...
4. Cs ak a felük volt magyar... Nem egy hazáért,
nem egy népért küzdöttek, hanem a szabadságért
mely minden népnek drága és szent. Közös ügy. '
5. Isten nevével ajkukon mentek a halálba. Áldott legyen az emlékük!
6. Szimbólummá lettek, mert bennük százezrek
halálát gyászolja a világ. A termésnap is számbavétel!
Miró1 lehet megismerni valamit? A villanyáramot erejéró1. A bort fokáról. A virágot illatáról. A
madamt tolláról. Az amnyat karátjáról. A gyümölcsfát te rméséró1. Jézus egy fához hasonlítja: az
ember ismerteM jele a termés!
Sokan: l. gazdagságról 2. sZépségr6!, 3. okosságr ói 4. testi erőró1 5. terméséró1 - mit adott a köznek?... (Amen).
1974. október 6.
t Gellórd Imre

Juhász Gyula

Három város (részlel)
ARAD
Arad. örök magyar gyász szép ar.lja,
Feléd suhan ma sóhajunk. felM,
Ki élsz sötéten és ném~n árva
Mllfos mentén. mely zúg mn gyászzenét.

A kincses Erdély öléről ered le
~ erre tart e b;ln~tos folyó.
Mély mOr:Jj5ban sír Erdély keser"e.
Mint t árog~tón zengó bujdosó.
Arod! KÖSZÖni ~ csonkll Magyarors.z.ág

S tört lobogóját lengeti nel;ed.
Mely fátyolos. mint ez ol;t6ber-est.
_

_ o

._--

_

_
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De még lobog és égi kezel; ?yj.ik.
Selymére örök. gyóztes g161'1:\t yon
A Krisztus jobbján - 3m3 tizenhárom!
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Szejke-Fürdő
1999. (lugusz/us 14-én N!IIduték mcg $z(jke·Für-

dön (IZ I. Unittirius Világ/o16.1kozót. ThlajdonkepPC" elzel egy régi hagyomónyt élesztett fel és bővi·
tett ki az Erdélyi Unitárius Egyház.
A 2. l)ilágMború előtt, 1943-i8 szokás !Jolt
az U/II'táriw; Búcsú, amelyet a két Homoród-mente
minlen évben Homoródfürdő rendezett. Ennek a
hagyománynak az újjdélcszfését érezte szüksIJgcs/lek Ked ei Mózes sZékelyudvarhelyi esperes, majd
a gondolatat tovább bóvitvc jött létre a világtalál.
kazó.
Az alábbiakban közöljük dr. Mu rvay Sámuel
fógondnok beszedét, aki Mikó l dvó " {ögondnokhe.

lyet/essel egyutt magyororszdgi egyházunkat képvi·
sei/e.

Tiszte lt Hölgyeim és Ur ai m!
A Magyarországi Unitárius Egyház nevében
tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Világtalálkozó

résztvevőit.

Mindenekelőtt

tolmáesolom Bencze Márton püspök úr udvödetét, Aki - bár nagyon szeretett
volna - megromlott egészségi állapota miatt, sajnos, nem jöhetett el. Gondolatban velunk van, és
kórházi ágyán a találkozó sikeréért imádkozik,
arra lsten áldását kéri.
A mai napon mindnyájunk régi óhaja teljesúl, nmikor végre egy olyan egyetemes találkozó
részesei lehetünk, melyen a világ ntinden tájáról
összegyűll unitárius és velünk közös sorsot viselő,
nem unitárius magynr együtt vnn.
Nngy öröm ez számunkrn, hiszen mi egyszerre
vagyunk unitáriusok és magynrok, és e kettőt
külön sem tudnánk válnsztani.
Egyházunkat a többi mngyar protestáns egyházo
znl azonos időszakban - a XVI. században - alapították.
Vallásunk a tolerancia jegyében keletkezett, és
mi ezt a toleranciát száudokon át nemcsak hirdettuk, de valóságosan meg is éltilk.
Más felekezetekkel szemben tehát nem kiváltságosak vagy riválisok, hanem testvérek akartunk és
akanmk lenni, tiszteletben tartva mindenkinek
hitét. vanási meggyőződését, amely nem lehet akadályn együvé tartozásunknak.
Hasonló szellemben éltünk és kívánunk továbbrn is élni a velünk együttlakó máB népekkel is.
Eleink is jól tudták, amit ma talán még érzékletesebben élünk meg, hogy a keresztény egyházak népünk megtartói, éli népünk az élet viharaiban ezután ill csak úgy maradhat meg, ha mi egymással szembeni türelmetlenség helyett minél szorosabban összefogunk, egyUttműkódünk.
Ez az összefogás azonban nem maradhat üres
sZÓvirág, ennek valóságosnak kell lennie, és akkor
teljesedik be, ha megérjük, hogy az öröm mindnyá-
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junk öröme, ft bnj vagy bánat mindnylljunk rlljdalma lesz.
Csak Igy fogunk IIzfvvel-lélekkel. egyesúlt erovel
mindig ott segíteni, a.hol arra a legnagyobb szúkség van.
. Úgy tűnik , most éppen itt, ezen a tájon adódik
l\yen hel?,zet, ahol n legalapvet6bb elOoori jogok
érvénye~üléllC - p.1. nyelvhasználat, anyanyelvi oktatás minden sZinten, egyházi vagyonok visszaszolgáltatása stb. - még mindig várat magára.
Egyelőre bizunk abban, hogy a toldi hatóSágok
sokat hangoztatott megértő jószándékát a gondviselés érvényre segíti.
Addig azonban mindnyájunk kötelessége a testvéri segítés minden békés ronnájával ide sietni.
Nem célunk a múltat siratni, és nem érunk rá a
jelenre panaszkodni. Nekúnk a jövőért kell küzdenünk, ha eleink emlékéhez méltóak akanmk maradni.
Ha az egymás közelében vagy szomszédságában
lakók teriiletrészcit a ránk erőszakolt hatá rok,
vagy ri nagy távolságra elvándoroltakut az önként
vá.lasztott új haza határai el is választják egymástól, az ilyen határok ma egyre inkább átjárhatók,
ellégiesülnek, és nem rogják akadályozni a testvéri
összetartozás megélését.
Ennek valóra váltása most csak rajtunk múlik.
Tegyünk hát róla!
Thvábbi mondandómat gyakorlatibb síkra tereIve, mindenekelőtt köszönetet szeretnék mondani
azokn3k, akik ezt a mai nagy találkozót létrehozták és mintaszerűen megtervezték.
Ez hnt31mas munkát, erőreszítést kívánt. és
azért, hogy a jövóben a terhek egy részét megoszthassuk, javaslom egy állandó bizottság vagy világtanács (nevezzük ahogy tetsúk) létrehozását a következő reladatokkal:
_ segítséget nyújtani a világtalálkozók rendszeres, évenkénti megszervezéséhez;
_ állandó és mindenkire kiterjedő kapcso lattartás (n többi egyházzal is);
_ állandó információcsere es egymásra figyelés;
_ szükséghelyzetben a gyors segitségnyújtás
lOegszervezése.
A tanácsba meg lehetne hívni azoknak a testvéri
egyházaknak a képviselőit is, akik ~e ! iink együ.tt
vallják, hogy közös ügyeink nem e~k vagy máSik
relekezet gondju, hanem egész népünk sorské.~é.
se, amelyet megoldani csnk egyU.tt remélhetunk,
ha ebben n Gondviselés is megsegJt.
Itt, nagy elődünk. Orbán Baláo:s síremléke előtt
kívánom, legyen ez a mai ünnepl alkalO~ll a.z egymásratalálás első állomása, minden umtánus és
minden magyar na~ ~lá!kozása , és I vezessen a
végső egység mielőbbi kiteljesedéséhez.
Dr. l\!urvny Sámuel
fógondnok

~eológilli
"il littk itm jó tubomitn'IJ nélkül"

,

Az Urvacsora
II. rész
Jézus tanításának, habitusának és módszerei!lek egészét és összefüggéseit elemezve látható,
hogy uern akart "új szövetséget" szerezni. Az sem
valószínű, hogy szertartást akart volna alapítani.
reltehew hogy igazodni igyekezett az áltaIánosan
elfogadott vallási külsőségekhez, de azok tartalmát egészen új, eredeti módon értelmezte. kr. utolsó vacsoránáJ is ilyenre következtethetünk. Jéz\1s
el6írásszeTŰen vezette le a pászkaliturgiát, de magya rázatai, amelyben az aggáda szabályai szerint
fűzött megjegyzéseket, értelmezéseket a vacsora
egyes elemeihez, annyira szokatlanok voltak, hogy
é ppen szokaUanságuk következtében az utólagos
interpretációknak tág teret nyújtottak. Rudolf
Bultmann nagyhatású Újszövetség-teológiája óta
szinte senki sem vitatja, hogy ezen a nevezetes vacsorán Jézus annyit fűzött a kenyér és a bor elfogyasztásához: .J!z az én testem", ez az én vérem", A
,.'>zereztetési igék" többi része, mint már utaltunk
ra, az írók saját értelmezései és nem Jézus közvetlen szavai. Az írásmagyarázati fő kérdés ezek után
az, hogy mit is jelenthetett Jézus ajkán az .ez az
én testem" kifejezés. A "test" és a .vér" a héber
gondolkodásban magát a személyiséget jelenti. Az
.ez az én testem" fonnula egy zsidó ember ajkán
aztjelenti, #z én vagyok". Jézus tehát a kenyérhez
és a borhoz fűzött sajákIs kommentárjában azt
mondja mindkett6re: ez én vagyok.
A kakllikus exegéták nem gyözik hangsúlyozni a
górög szöveg elemzése során, hogy Jézus nem áJtalában beszél aITÓl, hogy a "teste kenyér" (mint
ahogy a Jn. 6. alapján erre gondolhatunk), hanem
konkrétan aITÓl a kenyérről és aITÓl a borTÓl beszél, amelyik éppen akkor éppen ott volt a tanítványok elött. Dacára annak., hogy Jézus nem görögül beszélt a tanítványaival, az .ez az én testem" konkrétsága eléggé valószíníi, ha megpróbáljuk arámra visszafordítani a görög szöveget (az Újszövetség kutatói közül többen megtették ezt). A
katolikus Írásmagyarázók persze a saját dogmájuknak megfelelő "transzszubsztitúciós" változat
megalapozása érdekében kardoskodnak a szöveg
konkrétan utaló jellegéhe:l:. Ha nem kötjük le magunkat dogmatikai előnéletekhe z, még mindig
kérdés marad, hogy miért mondja Jézus a kenyérre azt, hogy ez az én testem. A megoldásho:l: közelebb keriilhetünk, ha végiggondoljuk, hogy amire
Jézus azt mondja .ez é n vagyok", az nem a bárány

húsa, hanem Jtenyér~. Milyen kenyeret fogyasztottak ft vacsorán? Kovásztalan kenyeret, amelyböl
az előírásoknak megfelelően három darabot kellett
az asz~ra tenni. Ezek között csupán egyetlen
van, amit "megtőmek". Ez pedig a nevezetes .afi.
kajm6n~. Ha Jézus mondta, és láttuk, hogy va16színíileg mondta a kenyér "megtörésekor", hogy,j!z
én vagyok", akkor azt kellett mondja, hogy én va.
gyok az, amit az aflkajmón jelent.
Úgy tOnik tehát, hogy Jézus gondolatának megértéséhez és reprodukáJásához azt kell tudnunk,
hogy az afikajrnón mit jelentett a pászkavacsora
résztvevötnek. Maga az afikajmón szó bizonytalan
jelentésű. 'I\alajdonképpen nem tudjuk minden
kétséget kizáróan megmondani, hogy mit jelenl
Dyen héber, vagy arám szó ugyanis nem létezik.
Több elmélet született a szó eredetének kiderltése
céljából. Lehet, hogy a héber-arám eredetíí "afiko
mán ~ kifejezés elferdítésébó1 jött létre, aminek jelentése )lozzátok az ételt". Más elképzelés szerint
az eredeti váJtozat "aliko miné~, azaz Jcivitték az
édességet". Vannak olyan elképzelések is, amelyek
görög szavakra vezetik vissza a szót. tgy például
az .J1 felvonuláshoz" jelentésű .epi kómon" kifejezésb61 eredeztetik az afikajmón szót. Mindegyik
változatnak léteznek logikus magyarázatai. kr. étkezéshez kapcsolódó héber variánsok az étel szimbolikáját joggal feltételezve, utalhatnak ~ITa, am!t
vagy akit az étel jelent. A görög változat IS valanu·
lyen mozgásra vonatkozhat.
Az XVI. század egyik legeredetibb gondol~odója
Matthias Vehe (aki id6nként Glmus néven IS szerepel) rendkívül szellemes, és ugyanakkor nagyon
is valószínű elméletet alkotott az arikajmóoi"Ól.
Szerinte a szó eredetije a görög .ephikomai" szó,
ami azt jelenti, "a közeli", vagy. .lU eljöt~". VeheGlirius azt állítja hogy az afik!IJmón tulaJdonkép·
pen azt a szeméÍyt szimbolizálja, aki.nek a zsidó
várakozások szerint majd e l kell jönme. Ez a személy a Messiás. A pászkavacsora so~án fogyasztott
afikajm6n a ,.Messiás kenyere". A:mlkor a va~sora
résztvevÓl az afikajmónt fogyasztják, .a Messiásra
gondolnak a Messiás eljöveteléért Imádkoznak.
Ez az elképzelés nagyon is valószínű. Jéz~.s korára
már teljesen kialakult a pászkavacsora több rétegil jelentése. Ezt fó1eg az Exodus 12:42 ta~gum~
fejti ki részletesen. kr. Ószövetség arám forchtásal,
a targumok a Jézust megel6z6 id6szakokban kelet.UNITÁRIUS ÉLET 9
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keztek többnyi re, és hauno, dokumentuIllOilII turnai II kor vallásos meggyőződésének
IIIffIJthj frásmagyarázati és frá8értelmezési el:
veinek, egysz6val teológiájának. A hi-

vatkozott ta rgum szerint Izrael szabadulása felidézi II teremtést, ahogyan a káoszb61 rend lett azaz
II JeMm n Isten szava által legyőzetett. Err~ utal
az is, hogy

ft

pászkavacsorán énekelt haJlél-z50ltá-

rok egy resze éppen a teremtést, a TeremtSt dícséri
(Zsolt 136. például). A pánkavtlcsora ugyanakkor
Izsák me~8zaba~ulá5át is idézi. Jtppen ez II gondolat mutatja a zSIdó gondolkodás tipologlzáló jellegét. Jahveh azért szabadítja meg népét Egyiptomból, mert megszabadftotta ősét lzsákot is. A harmadik, és 5zempontunkból legfontosabb targumi
mondanivaló a messiási korszak elővételezése II
pászkavacsora által. Ahogyan a hívő izraelita a vacsorán felidézi a csodás szabadulást, egyben meger6södik abbéli reményében, hogy Isten meg fogja
szabadítani, és véglegesen meg fogja szabadítani
mindenféle szolgaságból. A pászkavacsora szorosan összefonódott a Messiás eljövetele iránti váradalmakkal. Jézus idejében is előfordult, hogy a
pászka űnnepe politikai zavargásokba torkolIt
éppen a messiási remények akkoriban jellemző értelmezése miatt. Erre utal Lk. 13:1 kk is.
Mindezek alapján Vehe teóri ája nagyoll is valósz{n(lnek Wnik. Az afikajmón, a Messiás "kenyere~
kűlönösen fontos a vacsora résztvevóínek. És
Jézus erre a kenyérre mondja: ez én vagyok. Mintha csak azt mondaná: majd ha én nem leszek közóttetek, és ti a pászka estéjén megtöritek az afikajmónt, ne egy majdani valakire gondoljatok, aki
majd e l fog jönni, hanem gondoljatok rám. Ne vár jatok csodálatos, politikai Messiást. Jahveh nem
fog más szabadítót kűldeni , hiszen a szabadítás
nem a politikai fűggetIenséget jelenti. Ne másra
gondoljatok, ne másra várjatok. Én vagyok a Messiás. En, a szelid lsten-embere. H iszen én tudom,

hogy Jel ke~lt" engem. IIZ Ú r. Elégedjetek me
olyan MessIássai, amilyen én vagyok.
g egy
Ha valóban {gy volt, akkor ez azt jelenti ho
~~zus vállalta a Messiás szerepét, jóllehet ~lje~
UJ tartalom~al töltötte meg. A pohárhoz fü:r.ott
magyarázat IS alátám"asztja ez~ az elméletet. A
pohár az JlIés kelyhe, a Messiás iránti vá k
zásra utal. A mai napig él a pászkavscso
ra ~
ás jellege~ a fenti értelemben
ra "messIJézus sza vai, ha val6ban sikerült megfe·teni
őket, arra utalnak, hogy az első gyülekezetek J
tévedtek, amikor hitvallásukat ebbe a névbe ;~:
tették össze: J ézus a Messiás.
A zsidókeresztény hivők h amar megtapasztalhat~,

hogy a politikai Messiás gondolata végzetes ~Iba. A J ézus utáni .időszak legnagyobb "Messiá~a , Bar-Kochba meSSiás-mivoltát még a nagy tekintélyű Rabbi AIdba is megerősítette. A végeredmény ismer t. Évszázadokra megszű n t a zsid6
állam nemcsnk politikai, hanem társadalmi t!rtelem~n is. A szelfd Názáreti nem tévedett . .ElégedJetek meg ve lem. Elégedjetek meg egy ilyen
Messiá ssal.~

Az úrvacsora teológiai

jelentőSégének

boncolgatása során oda juthatunk, hogy ez a szertartás
nem annyira Jézus tanitásának, mint inkább
Jézus személyének összefűggésében érthető. Az
úrvacsorában végül is arra ad választ a hívők közössége, hogy kinek tartja a Názáreti Jézust. Az
egyes felekezetek időnként nagyon is cizellált, kifinomított válaszokat gyártanak, és liturgiájukban rögzítik is ezeket. A válasz kimondása a Jézushoz ragaszkodó sza badelvűek számára benső
séges, egyénre szabott hit-űgy. Mindenkinek magának kell tudni kimondani. Az első keresztények
csak ennyit mondtak: Jézus Krisztus.
Dr. Somogyi Lán ló

Szentábrahámi Lombard Mihály:
A keresztény tudomány rendszere
(rész/et)
24. §. Ha mindezeket a próféták jövel"\döléseivel összevetjük, awrmal szemünkbe ötlik az tlsA 1&/, ti . hogy a MiriM6I szil!tteU JbrlS a Kriszhrs vngy a mtgfgü/ Messiás (1
Móz.3, 15). Az apostolok gyakran vitatkoztak a 7-sidókkal
a k&d~ felett, nogy valjon Jézus-e a Messiás? (lásd Ján. 20:
31; l Ján. 2, 21; 5, 1-5); mert a zsid6k nem kételkedtek,
hogya Mária fia volt Jézus Uán. 6, 42), de akik azt mondták, nogy 6 a Krisztus vagy Messiás Oán. 4: 25, 29), azokat
a ZSinagógából kitaszílották Uán. 9: 22, 34; 12,42; 16, 2). Dc
ami jövendölvc volt a Messiás születésének idejtról (l Móz.
49,10; Agg. 2: 7, 9; Mal. 3, 1; Dán. 9: 24-26), helyir6l (Mik. 5,
2) nemzet~gér61 (1 Móz. 22, 18; 49: 10; 2 5;,im. 7: 12, 13, 14;
Jer. 23: 5, 6; b . 40: 1,2 stb., Ezek . 34: 2._, 24) é5 nnyjtfnll
(Ézsa. 7, 14), mil"\daz a /VIáriátólszületett Jézusban beteljesült. Jövendölve volt, hogy a Messiás les7. pl"Ó/iln (5 M6z.
18: 15, 18;), pop (Zsolt. 110, 4), kirllly(2 Sám. 7: 12-15; 1 Kir.
5, 25), 5 ugy C7.ek, minI más jövendölések is (Ézsa. 53;
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Zsolt. 16, 10; 69, 19; [gy Mik. 4: l, 2; "ö. b . 2: 2~, 18, 20

stb.) a mi Urunk Jézus Krisztusban mind beteljcsültek.
25. §. Ha pedig a Krisztusnak állapotat - a fog3nlatást61
kezdve a ldmagaszlal tatásig - vesszük kellő fi!;>yelcmbc, a
rn~sodik U/el ez Ics7.: n megfgtrl Messins Ibr45 Knsz/rls Imrrtsu/ére nézV<' igazi ember.

A földön halandó ugyan, dc ma halhata tlan, 5 másokat is
megelevenítI'! (1 Kor. 15, 45); mert nin~k a ~alódi ~.
bernck oly ismertetI'! jelei, melyek a Krisztusról rs fölemlrtve ne lettek volna, kivéve a bűnt; Zsid. 4, 15 (ami azonban
az emberi termL"!Iz;,tet sem nem alkotja, sem ki nem forgatja); ily lényeges alkotó elemei pedig az embemek: a li/d:
Oán. 12, 27; Mát 26, 38; 27, 50; Luk. 23, 46), n InI (Mát. 26:
12,26; Ján. 20, 12; Luk. 24: 39, 40; l Pél 2. 24; Igy Má.t. 26,
28; Ján. 19, 36; Csel 20.28; Zsid. 3, 14), s a emben tulajdonságok, gyengeségek, oelekedctek és szcn"e:<1é1yck; Jé7.US
nemCSolk hogy fogantatott, ~zületctt, m~pe(hg emben csa-

lAdi IC!l7.ármM'.ás szerint (Mái. 1.), hanem olvassuk róla a~t
1.'1, hogy o:secscnlÓ volt, bepólyálva feküdt (Luk, 2,12), no-

vch'CIctl idl!ben. gyarapodott böl~ben (Luk. 2: 46.
52). némely dolgokról ""m tudott (Márk, 13. ~~). <'hczett
(Mát 4, 2), evett (Mái. 9, 11; Luk. 24, O), swm)uzolt (Ján.
19 28). IVoll (ján. 4, 7; Luk. 22, 13), .. tudott (Márk. 4, 38),
s,;t (I.uk 19, 4] ; Jan. 11, 35; Z'lid 5, 7), szomorkodott (Mái.
26. 37), kifáradt (Ján. 4, 6); 561 alája volt vetve minden em·
bl'fi gycng~eknek (Zsid. 4, IS; 2:.17), meghalt, foll.ima~
dOI! ~'s fölmagasztaltatott. Neveztetik emkmrl: (fán. 9, ll,

4, 29),Prfi""k (.Ián. I, 30; Luk. 24, 19; f.zs ... 53, 3; Zak . 6, 12).

18-21
.,.,.

v"<$ekben (vö. 1'!:Z$a. 53,8) a szüle-

t:ul6nial

30. §. A mlisodd, al: az, hogy lsten a Krisztus_ IIIfffJd'q
nak, mikor hivatalába beavattatott, senkl
másra ncm ilUS módon adta a:z IilddSlit s Jelentetle ki rntg"y"pSliI; s ezért jogosabban mondhat6 lsten
fiának, mini a bírák és tisztviselők Oán. 10: 34-36, vO.
Zsolt. 82, 6); meri oly nagy volt az /'l haSQnlósiga Istenhez
biikusségrt (Ján. 2, 25), esodnlm'f MIn/amm nézve (m,;,rt I"en
nem mértékkel adla neki a lelket, Ján. 3, 34) és su"'slgrt
nézve (Ján. 8, 46), hogy /'l - Filip. 2, 6. vers ",".."int _ mintegy az. Atya alakjában vagy képében volt. Igy mondatik
az Izrael ls/e" elsőszülött finnak (2 M6z. 4, 22), mivel több
jótét... mom}'t nyert lstcnt/'ll, mint más népek: fgy Dávid is
(Zsolt. 89: 27, 28).
31. §. Hllrmlldlk "k az, hogy lsten 6t az. életre vi:mnlliv/n.
hatalmával (Ef. I; 19, 20) fóltamasztván a halálból. Ezérl
mondja I'.il (Csel. 13: 30-35 stb. a 2-ik Zsolt. 7·ik ver~ szerint), hogya Krisztus a feltámadas által született és lett
lsten fiává (Róm. 1, 4), és pedig mint els6sztilÖlt a holtak
közül (Kol. I, 18; Jell, 5). Mások is mondatnak /sItIl fttunnk
a föltámadás miatt (Luk. 20, 36), s maga afiilMm/ldlis /5 "hlisZiileUs"ek (Mát. 19, 28) neveztetik. (Igy lásd II'ét_ I, 3: Tit.

Maga Krisztus is magát e~!bemek mondotta <Já" 8, 40), s
több mint hetvens7.cr (mint Mái. 8, 20; 9, 6; ll, 19; 12, 8 stb.)
. ""filIIInk' emberfi' P"'g csak az lehet, ki természet sze-rin! ember. Sőt 3 megdicsőüli!s után is a tan tvanyo ot
rlllbfr {úillnk (üel 7: 55, 56; Zsid. 2: 6, 9; Jel. 1, 13: ~4, ,14),
~mbfnlek (l TIm. 2, 5; Róm. 5: 15, 18: l Kor. IS, 21),firftUllnk
(Cse/2,22; 17,31: így Jel. 1, 7) nevezli!k; neo.:ezletett .Dtlvld
foíllllk is (Mái. 15, 22; 20: 30, 31; Jel. 5. 5), amu~rt a Knsztus
is az t.'ffibereket nlYJilJinulllk hívja (Zsid: 2: il, 12, 17);
az apostoli hitfonnában is úgy íratik le mint ember.
27. §. Hnntmdik léld: II mtgfgérl MmUls, IIZ (11100 Jézus
Knsz/us, nz Islm Jin (Cal. 4 4). Jótlehe~ a Krisztus természe..
ti!re né<:ve valódi emberoek mondatIk, de az!!rt ml!g sem
3, 5).
kel! öt kÖ7.onséges embernek tartanunk, I!'ert szár.~azásá 
nál, m!!ltÓliágánál és állapotánál fogva (ZsId. 2, 9; FIlip. 2:?,
mikor
32. §.a
9; tf. 1: 21, 22; Csel. 10: 36, 42; Jel. 19, 16: Ján. 5, 23) mas
28, 18; Filip. 2:
emberek fölé magasztaltatott, s il ki)zönsi!ges halandók sos mindeneknek
r.iból kiemeltetett (Cal. 1, 1); mert oly embernek mondja 6t
mikor elt 11
az írás, ki cgys7-'!rsmind ls/ell fin (Mát. 3, 17; 16, 16; Ján. 10,
"'."
mondatnak (Zsolt.
36; v6. CscJ. 4: 25, 27; Ján. 9:35-38; Márk 14: 61, 62; ~uk. 3:
joggal mondható lsten
a
22,23), és pedig nem oly módon, mint az nllgynlck. (Job !, 6;
(Zsid. I,
i
a Krisztus el6képe (2
5, l; 38, 7), II /inthn/ÓSiÍgok (Zsolt. 82: 1, 6), főleg pe<bg.a
Sám. 7, 14; 1 Krón.
10; 28, 6; l Kir. 5, 5; 8, 19).
híwk (Ján. 1, 12; Róm. 8, 16; 9, 26), a boldogok (Luk. 20, 36) es
34. §. Enn!!lfogva, hj a Krisztuséhoz hasonló, vagy annál
Ádám (Luk. 3, 38) mondatnak Is/til Jinmnk, hanem oly kű
kitünőbb fiuSlig nincs, mert lsten úg}' senkit ~m teremtett
lonös módon, mely S7..erint 6" az lsten tulnJdoll (Róm. 8, 32)
minI 61. Masok tágabb érteés Q;Y5=iilőt/ fianak (Ján. 1:
lemben mondatnak a lsten
S
lá
tva,
h
ogy
"új
go
n
d
h
á
lójá
t
bo
r
ítja
14,18; 3, 18) mondatik; mert
fiainak; s szoros értelemben
re á m e látvá n y, h ölgyem s zó lt: "E P onltó l
ol}' kulönleges sz.iirmazással
vett nemzéssel a1. isten senfü gg 3'1. egész ég és t e rmészet titka."
s oly kituntetö úton-módon,
kit sem nemz.
Paradiso, Cal/t o XXVU/.
az Ist ... n dlött legkedvesebb
35. §. Minda7Jltal II Kris?'Krisztuson kivül, senki scm
tus nemzödésc vagy s?'ülctéAZ ANGYALOK KILENC KARA
született.
sc, ej az id6ben tőrtént
28. §. Ennélfogva amaz
(Zsolt, 2, 7), dc úgy, hogy d)
Krisztus az Istennek nem fookok közü l, melyek miatt ~z
gadott fia, mint azok, kik
írás azt mondja, hogy az Ur
természetileg ugyan egy vaKris7.tus az lsten fia, /IZ d~
lakit61 eredtek, dc t."gy más
az, hogy lsten a szentlévalaki áli.al fiúv.i fogadtat·
lek erejével történt fogantanak- mert Krisztus valóban
tb és s7.uletés által adott a
~ül Istent6l, és pedig a
Kriszt\lSl"lak I~et (Luk. I: 34,
természet rendjén kfvű1,
35: Mát. I: 18, 21). Ha a Sz.üz
származol!; li mélt6ságát
Mária fiának mondhatjuk,
sem <.'ffiberi kÖ1.benjárások
mert 6tÓ!e született, miért
útján nyert ..., hanem tisztán
ne mondhatnók lsten fiának
lsten kegyelméb61; ~pp ~rt
is, tudva, hogy Istenen kivül
méltán mondatik lsten SII/ril
más atyja nem volt, éppen
fiának (Róm. 8, 32) és nem a
mint Ádámnak (Lu k. 3, 38)?
mlÍsbmk (amint c szó /11. l
Mb ,;,mbcrek is, jóllehet test
Kor. 6, 18 és 15, JS-ban értve
szerinti atyjuk is van, de a
van).
teremtésnél fogva mégis
lsten fiainak mondatnak
36. §. t) Krisztusnak leg(mint Mal . I, 6; Csel 17: 29: 5
nagyobb óme vagy nevezet ...
Móz. 32, 6; vö. l Móz. 2, 4)_
az. hogy I$/trl fol; ~er«
Nem is találunk a bibliá5emmi fenségcscl>b és Isteban ennél els6bbrendú okot,
nibb dolog sem mondható ~
amiért Jézus Krisztus lsten
)i!zusr6J, mint az, hogy /'l D
fiának mondalnék; ezért van
Krisztu, és az I~/,,, {U! (mmt
I... frva a Mát l r_ és Luk. Ill.
látható: Mát. 16, 16 stb ..
részbt.." a Krisztus családi
Csel. 9, 20).
lCS1.ármadS<l, s f61eg Mát. 1.
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UNITÁRIUS ÉLE'r II

Egy igaz pásztor emlékére
(in memoriam Bajor János)
Az élS közösségek sl\iátJa

szerveződés,

nmelyben mindig kitermeJődnek vezet8k, hangadók, vezéregyéniségek, gazdák és pásztorok, akiknek kivételes adott.ságaiknál fogva lehetősége ,joga és kötelessége o nyáj lirizése, hogy folytatódjon és fejlőd.
jon az élet.
Már a legősibb
közösségekben
szétválik
két irányzat, az erő adtn hatalom és a szerető gondoskodás adta ,)1atalom", mely utóbbi nem alapulhat máson, mint bölcsességen, humanizmuson, E
gondolatok éppúgy felbukkannak a védiku! irodalomban, vagy Lao-ce írásaiban, a görög, a római és
más kultúrákban, A kínai bölcs azt mondja ,lJ. szeretettel védekező legy6zhetetlen~, .a vezetni tudó
alázatos". Seneca sorai jelzik, hogy a római gondolkodásban is feltűnik a jóság fontosságának tudata:
.,In unoquoque virorum bonorom habitat deus."
"Minden jó ember szívében megleled Istent."
Nekünk, keresztényeknek Jézus é lete és hitvallása, s a megtért Pál szeretethimnusza fogalmazza
meg e gondolatokat. Isten országa nem egyéh,
mint a jó, a dolgoknak a létező rendnél jobb rendje,
az igazságosság uralma, il lélek szabadsága, melyet magában hordoz mindenki, s aki méltó rá, élvezheti, s csöndben teremtheti meg azt a s:tfv megtérése által .
Bajor János (1922. július 22.-1998. november
17.) a kolozsvári születésű, Füzesgyarmatot, Kocsordot megjárt debreceni lelkész olyan megtestesftője volt az egyetemes emberi kultúrtörténet jobbik felét átható szereteteszménynek és a Jézusi életmŰflek, aki az unitarizmus jövöbemututó létértelmezését ellentmondásos korunk nyelvén is
közvetíteni tudta híveinek. Akadémikus szelleme
ötvözte az eszményt és a napi valóságot, a míívészeteket és a modern természettudományos gondolkodást, s karizmatikus szónoki képességével
bármely szintre le tudta bontani gondolatait, hogy
abból mások is építkezhessenek.
A gondolat szabadsága, a mindeneket vizsgáló
szellem bármely korban megtalálja korának "unitarizmusát", ahogy ezt Bajor János is tette. Fiatalemberként a családi hagyományokat felülértékelve
találta meg helyét a legnyitottabb keresztény közösségben. Ajé:l:usi gondolatokat belülről élte meg,
s egész életével is példázva azt, törekedett a látszat, a formalizmus elkerülésére. Erejét, amellyel
cfmrm és rangról könnyedén lemondva mindenkor
megmaradt egyszerű pásztornak, a szeretetb61 és
szerettei bizalmából merítette. Abból az anyagból
vétetett, amelyből Dávid Ferencek, Brassai Sámuelek és Orbán Balázsok születtek e világra.
Egy éve már, hogy a pásztorbot kihullott a kézből, amely tartotta, de sokáig él még a hivek és
tanítványok lelkében, tudatában az a szeIlemi hagyaték, amit örökségül hagyott. Imái, prédikációi és családias hangulatú baráti beszélgetései
tükrözték azt az egyedi látásmódot, amely bármi
hasznosat és emberközpontút befogad, beilles :r:tve
azt saját hitvallásának rendszerébe, meggyőző erő"-

12 UNITÁRIUS tLET

(I

~~ f~rmálva ezzel is. környezete gondolkodását.

ss gát vagy még mkább egyediségét az tette
sZll~geszUvvé! hogy széles kÖr(! m(lveltségéb61 és
életJsmeretéból merítve előremutató gondolatokat
fogalm.azott meg. Ezekben SO!lem a megbánás volt
hangsulyos, hanem az építeni, tenni akaró, közösségbe~ ~egvalósltható magatartás. Ebb61 fakad,
hogy Imáit - melyek sajnos sosem kerültek nyomtatásba - az a szeretetteljes derf.fs optimizmus és
hála.érzés hatotta át, amely nélkül, hite szerint, a
r~nb célok megval6síthatatlanok. Példázata szennt ~ mag.~ nem pásztora, hanem kertésze próbált
lenrn a gyulekezetének, hiszen a kertész nem csupán 6riz, de gondo1:, nevel, nemesft is, átérezve a
Jelent és tervezve a jöv6t.
~anitása .szerint minden léleknek önmaga belső

fehsmeré.sem keres.ztül kell eljutnia odáig, hogy
me~lálja helyét Világunkban és családias gyülek~zetun~ben . Ehhez nem kell más, mi nt nyitott
8jtó, őszmte szavak és együttgondolkodás s aki
maga is keresi, az megtalálja az utat. Az általa helyesnek vélt irányt csak olyan hívő értheti, követheti és valósíthatja meg, aki a fenti alapeszmények befogadása mellett, belső meggyőződéssel és
felel őséggel képes vitában vagy egyéni megnyilvánulásokban képviselni a szabadelvű keresztényi
gondolatot. A hatása a latt kovácsolódó gyülekezetek követik és képviselik a1: általa megfogalmazott
közösségépítő és -megtartó humanista életfiloz6fiát, melyet mindannyiunknak örökül hagyott.
,.A. szőlőszem kicsiny gyümölcs, I Egy nyár kell

hozzá mégis hogy megérjék. I A fdld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs, I S ha a kis szől{fszem
nek egy nyár I Kell, hány nem kell e nogy gyümőlcsnek, I Amig megérik? ez be/éheral I Euezredek uagy tán éumiljomokba, / De bizonyára meg
fog émi egykor / Es azután oz emberek belőle J
Vildguégéig lakmározni fognak. J A sz{fl{f a napsugaraktul érik; I Mig édes lelt hány napsugár I Le·
helte rája élte melegét, / Hány százezer, hány mil·
jom napsugár? .. / A fdldet is sugárok érIelik, ck I
Ezek nem nap sugárai, hanem / Az emberek/lek
lelkei. J Minden nagy lélek egy ilyen sugár, de J
Csak a nagy lélek, s az ritkán terem; I HolY. kiuánhatnók tehát, /wgy J a {öld hamar megérjék? .. ~
Érum, hogy én is egy sugár uagyok, I Amely segitl
a fóldet megérni. J Csak egy nap tart a sugár élete,
I Thdom hogy amid$n megérkezik I A nagy szüret I Akkorra én már rég lementem, J Sporá nyi
mt1uemn.ek nyoma I Eluész az óriási munka közt, J
De életemnek a tudat erfJt ad, I Ha/álomnak pedig
megnyugouást, I Hogy én is, én is egy sugár ua·
gyok!·
(Petőfi: Az apostol)
Ha kialszik a láng a fénye megmarad. Azzal búcsúzunk T61ed igaz pásztorunk, hogy i5"rizzük II
fényt, amit adtál, s a meleget amit sugdro1:tál életed utolsó pillanatáig!
A Debreceni Egyhálikö:uég

UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL...
Bodnár Zsigmond (1839. február 9.- 1907. augusztus 24.)
Bodnár Zsigmond, aki mint filozófus és irodalomtörténész került be lexikonjainkba, pályafutását a katolikus egyház papjaként kezdte. 1S74-ben, mert
nem tudta meggyőződéséve! összeegyeztetni a vatikáni zsinat Szüz Mária szeplőtlen fogantatására vonatkozó dogmáját, szakilott addigi papi hivatasával
és a római katolikus egyházzal is. A nem mindennapi
w
müveltséggel rendelkező ,,szabadgondolkodó megismerkedett az unitárius egyház hitelveivel s mivel
azokat ésszerünek és fejlődé5képesnek találta, ezen
egyház tagjainak sorába lépett. Ez időtől fogva tudományos munkásságának egy részét a budapesti
David Ferenc Egytetben fejtette ki.
Bodnár Zsigmondnak az unitárius egyházhoz való
csatlakozása nem voll sem egyedi, sem szokatlan. A
felvilágosodás kora, a vele járó gondolati és irodalmi
förszabadultság nem egy ismert közéleti embert irányitott az unitárius egyházba. Hogy csak néhány ismertebbel említsOnk, ott volt Orbán Balazs a Székely1öld lefrója, Odeschalchi Artúr történész, Bálint
Gábor keleti utazó, orientalista, a gazdag tollú tanárirodaimár dr. Kiss Ernő, Hatala Péter stb., akik az unitárius egyház tagjaként találták meg belső, lelki
nyugalmukat.
Bodnár Zsigmond szüleinek sem nevét, sem lársadalmi helyzetét az életével foglalkozó irodalom nem
örökftette meg. Nagy József is, az irodalomtörténeti
közteményekben, csupán art emlitette meg. hogy ifjúsága zavaros időkben folyt, és hogy ,.zord, forrongó
hangulata rajta hagyta nyomait fejlődő lelkén."
Bodnár középiskolás kora egybeesett az 1848-as
szabadságharc idejével. E korról Nagy József úgy
emlékezett meg, mint ,{ni kor a jelen kietlen és reménytelen, a jövő kétséges volt." A folyton változó,
forrongó hangulat rányomta bélyegét az ifjak fejlődő
lelkére, s egyre inkább érződött a változás szele.
Megrendü!t a régibe, a politikai, a tudományos és az
irodalmi életbe vetett hit. Mindenki valami új és
szebb időkért sóvárgott, amelyben majd fölvirrad a
nyugalom és a boldogulás napja.
1846-161 1849-ig Bodnár szülővárosában , Nagykárolyban tanult. Tanulmányait 1849-től 1851-1g Pesten, majd 1851-1öl 1855-ig Baján folytalta. 1855-től
1859-ig Ka\ocsán volt az érseki papnevelő intézet
növendéke. Pappá Esztergomban szentelték föl,
1861 . július 25-én. Zellinger Alajos révén tudott, hogy
Bodnár előbb Varbón, majd Muzsban vo!t segédlelkész. TanItott a nagyszombati főgimnáziumban
(t865-71), majd Szegeden (1871) areáliskolában.
1871-161 Budapesten tanltot\. Unitárius korszakában
, 875-től a budapesti egyetemen a magyar irodalomtörténet magántanára volt. Szerkesztett több fOlyóiratot. írt vallási, egyházi és irodalmi tárgyú könyveket
és tanulmányokat, de foglalkozott szépirodalmi munkák frásával is.
Bodnárt ,nullámelmélele w telte hiressé.
A Vasárnapi Újság szerint a kor tudományos élete
szegény volt azokban a tudósokban, akik bátor kezdeményezéssel új eszméket vetettek föl. Akik nemcsak a részkérdésekkel foglalkoztak, hanem igyekeztek uj alapra fektetni a világról és a világ dolgairól ki-

alakiton . addi.gi fölfogáso~,: Ezeknek volt egyike
Bodnár IS, aki a Vasárnapi UJság szerint .snagasabb
szempontokra törekedett, szilárdan hin saját igazsa
gában, az élet jelenségeinek abban a fölfogásabanamelyet CS maga áJlapllott meg-o
'
~ullám-elmélete, amely egy filozófiai rendszer volt
a.torténelem nagy problémáját volt hivalott megolda:
nl. Ez a leg~próbb r~szlete~ig kidolgozott "törvény"
~onalkozott ugy .a mult ra, mint a jelenre és a jövőre
IS. Lényege szennl az e~beriség hol egységben, hol
folytonos . laz~h!isban latja a pozitív eszményeket
(szépet, Jót, Igazat). Ezt Bodnár alatamasztotta a
~últban leza)lott_ eseményekkel, de vonatkoztatta a
Jelenre és a Jövo~e nézve ~s~ ~mikor az ember egy_
ségben látta a v~lá9.ot, erosödott a tekintély uralma
és a vallás-erkolcsl éleI. Gyöngüllek a széthúzó
e~.ők. Kö~elebb ke~lt egymáshoz a jog és az erkolcs. Elotérbe kerult a hazafias jel1egü irodalom,
amely az eszmeiség kihangsúlyozásara törekadeIt.
Gazdasági léren föllendOlt a földmüvelés, csökkent a
tözsde jelentősége és az üzleti szellem. Ez a kor volt
az idealizmus, az anyaggal szemben az eszméért
való lelkesedés ideje.
Amikor az idealizmus - tanította Bodnár - elérte a
csúcsol, bekövetkezett az eszmékért való lelkesedés
föllazulása, azaz a felsoroltak ellentéte. Végső fokon
a realizmus, a tényeken alapuló valóság előtérbe keralése.
Mindez egy hullámszerü mozgásra emlékeztet.
Ezért nevezték hullámelméletnek. De, mert benne az
erkölcsiség vitte a főszerepet, ~erkölcsi törvénynek"
is mondták.
Bodnár egész életét ezen elmélet kidolgozására
szentelte. Amint a vasárnapi újság cikklrója irta, "életének minden fáradságát, szellemének minden tartalmát, munkaerejét és vagyonát is rááldozta. Hitt~,
hogy ezzel az elmélettel megmél:gyar~zható a ~ult
már minden bekövetkezett, valamint a Jelen és a 10VŐ
eseménye is:
Az elmélet népszerüsflése érdekében Bodnár hatalmas irodalmi tevékenységet fejtett ki. Elméletét,
melyet végső formába - dr. Nagy József szerint 1891. június havában öntött, tizenöt könyvben, él: korabeli tudományos folyóiratokban és az egyetemi katedrán terjesztette.
Ha figyelembe vesszük, hogy Bodnár kora a szellemi újjászOletés jegyében zajlott, természetes, ~ogy
ő is _ mint minden más nagy gondolkodó - a Világban már lezajlott és folyamatban levő események
magyarázatára új elmélettel állt elő. Elméletét -: fanatizmusa és val1ásváltozlatása miatt -.a katolikus
egyházzal függőségi viszonyban álló sajtó nagy ellenérzéssel fogadta. Az ellenszenvet novelte Bod:
nárnak igazságludatába vetett hite és a .korabell
hazai tudományosság aJábecsü!ése. I:lgyanls elméletével a külföldi a német és a francia tudósokhoz
fordult. Onérzet~sen tudtukra adta, h~y Oly~~ ftelfedezésre jutott, amelyre eddig emben e~f!.1~ördiPt~:
ten volt. Ezzel azonban megsértene a u
d6sok önérzetét is. A hazai sajtó két~égbe~onta ~I
méretének tudományos voltát, a kOlföldl sajtó pedig
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agyon hallgatta. Elméletét a hazai sa~ó negativan blralta. sőt egyenesen támadta is. Az irodalomtörténe·
lem. amely összegez és összehasonlít. jobb kritikát
tanúsított Bodnár irányába.
Az elsö kritika 1891-ben Erdélyi Pál tollából való.
Erdélyi Bodnár hu!lámelméletét a szellemi fejlő
désre vonatkozó új tanként értékelte, amely, mint
ilyen, kihatott az egész életre. Nemcsak a szellemi
haladás töNenyszeruségét, de az élet egész folyamatát magyarázta. Erdélyi szerint, azonban Bodnár
elmélete nem vált be és ,,célját tévesztve, hamis
fényű csillag után indult". Erdélyi miután - mint
szemlélő és biráló - Jeirta. hogy miként értelmezi az
elméleteI. kijelentette, hogy Bodnár olyan individualista, aki idegen eszmékre alapozott, de azokat magáénak tOntette fel. Elmélete ellentmondásos. Külön
elítélte azért, hogyelméletét még kiforrallanságában
mutatta be, s annak lényege csak menetközben ala·
kult ki.
öt év múlva, 1896-ban Gaál Mózes magyar irodalomtörténetében Bodnárt a kísérletezők sorában említette, megjegyezve, hogy nagy lendülettel dolgozott,
de elmélete még befejezetfen.
19G2·ben Rácz lajos az Erdélyi Múzeumban Bod·
nárt mozgékony, önálló gondolkozású tudósként eml(tette, aki egymás után adta ki elméletét magyarázó
munkáit, és attól sem riadt vissza, hogyelméletét a
maga alapította folyóiratban (Eszme) is hirdesse. EI·
méletét meggyözönek tartotta, kulcsnak a szellemi
és erkölcsi élet jelenségei nek megértéséhez. Azonban elítélte Bodnár "öndicsöítését", amellyel a ,,kulcsot" egyedülinek állitotta be, és figyelmen kívül
hagyta mások hasonló törekvéseit. De hibának minösítette azt is, hogy hullámelméletének nem adta okát.
Elismerte, hogy Bodnár elméletével gazdagította a
magyar bölcseletet.
19G7-ben a Vasárnapi Újság Bodnart - kihangsúIyozva papi múltját - ,,különcködö egyén"·nek állftotta
be, aki elméletével nagy ellenkezést váltott ki. Rlozófiai rendszerét zavaros nak mondta, alapgondolatál
pedig tarthatatlannak minősítette. A cikkiró szerint elméletével csak a ..gyengébb kritikajú egyénekre" volt
hatással. Elmélete vele együtt a sirbaszállI. Azonban
az igazságért való rajongásnak olyan példáját adta,
ami ritkaságszámba ment. Ez pedig olyan tulajdonság, amely mindenkor érték marad."
A következő évben, 19G8·ban, dr. Nagy József az
Irodalomtörténeti Közleményekben Bodnárt olyan
emberként mu!alta be, ,,aki a maga vélt igazát ra a·
kana tuszkolni a sötét tudatlanságban tévelygő tobbi
emberre~. !gazát nem bizonyítani akarta, hanem vele
térdre kényszeriteni azokat, akik a kérdésben tájékozatlanok voltak. Igazságát nem a mondanivaló realitásával, hanem személyének diktatórikus megnyilvánulásával kívánta alátámasztani. Heves fanatizmusaval csak az ifjuságot babonazta meg, amely értelmi
képességének növekedésével szintén hálat lordított
neki.
1913-ban Ferenczi Zoltán szintén elilélöeg nyilatkozott a Bodnár-léle elmélet lelől. Ezt, mint elméletet
merevnek, mint gyakorlatot ingadozónak mondta. Az
elméletei nem, csak a hibákat tekintette Bodnár sajátjának.
A 30·as években Szerb Antal nyilatkozolt Bodnár
elméletéről. Azt mindössze érdekes kisérletnek tar-

totta, melyben a természettudomány tONényszerűsé
geit rá akarta erőszakolni a szellemtudományokra.
Elméletébe, bedolgozta Fouille és Herbert-Sprencer
elméletét. Erdeme mindössze annYi volt, hogy Ismer!
több külföldi elméletet s azokkal kapcsolatosan úJ
szempontokat vetett lel.
1940·ben Joó Tibor aNyugatban elégtéleit szol.
gáltatott Bodnár Zsigmondnak. ~Egy félreértett tudós·
címü munkájában, ellogulallan és előítélettől mentes
kritikájában mintegy feloldotta az előbbi krilikák hátsó
szandékú értékeléseit, melyek nem a tárgyila90ssá9'
ra, hanem a tudós lejáratására törekedtek. Bodnár!
olyan emberként jellemezte, aki érzékenyen élte meg
századának lázas szellemi valtozásait. Nem elége·
dett meg azzal a tudattal, hogy a jelenségek irányítója egy legfelsőbb szellemi lény, hanem latni akarta
azt a közös értelmet is, amely a nagy korszakok fejlődési szakaszait egy egyetemes fejlődés szakaszaként mutatta be. Bodnar nem logadta el a természeti
tÖNényeknek az erkölcsi tÖNényekre való alkalmazasat, de a korabeli pozitivizmus hatására egy olyan
elméletet alkotott, amelyben a mechanikus éNénye·
sülés állt az előtérben. Bodnár azonosult kora téves
fölfogásával, ez a tévedése juttatta zátonyra, s amint
Joó Tibor irta, ,/Ilaradt korának egy érdekes, de
hasznavehetetlen emlékjele".

I
I

1983-ban Nemeskürty István Bodnárról, ,/Ilin! jószerint elfeledett emberről" emlékezett meg, aki az
élet jelenségeit másoktól eltérőleg mutatta meg.
Amint irta, ezt a puszta tényt is eredményként kell el·
számolni.
1992-ben Fitos Vilmos szolgáltatott elégtételt Bodnár Zsigmondnak, hullámelméletét Spengler fejtegetése alapján bemulatolt tanulmányában. Filozófus
apjára , dr. Fitos Vilmosra (1875-1955) hivatkozva elmondta, hogy Bodnár önérzetes kijelentéseivel elérte, hogy nem éppen meglisztelő jelzőkkel illették.
Bodnár - írta Fitos - hatalmas perspektivát nyitott az
emberi szellem jelentőségeinek vizsgálatahoz. Tételei olyan eszmék, melyek a valósulasban egymást
folytonosan váltogattak. Fitos nem hallgaIta ej Bodnár és Spengler, német filozófus elméletének hason·
lóságát sem. Kettőjük fölfogása bar ,,megdöbbentő
en" egyezik, de a kettő közül Bodnáré volt előb.bi ke·
letű - amint Fitos megjegyezte - még akkor IS, ha
Spengler "tőbb helyen nyomatékkal hango~atta,
hogy felfogását előtte a legtávolabbról s~m sejtette
senki". Ballagi Aladár ezt azzal magyar.azta,. hogy
mindkettő olyan eredeti elme volt, ~.ak,k. mlnde~1
maguk fedeztek lel, még azt is, a~lt masok mar
százszor letárgyallak". Ezzel magyarazt~ azt, hogy
Spengler elődei közőtt Bodnárt ~em emlItette. Rtcs
Bodnár-tanulmanya 1909·ben bar a nagy gondolko'
dót új értelmezésben mLIla~a. be, nem t~d1a az. érdeklődést irányába felkeltem , es elos~latm a~ eJ!"elete alapján kivattolI ellens~env~t.. Fitos ml.nd~ssze
annyit ért el, hogy .Jinom dialektikaval az. obJe~lv tu:
dományos meggyőződés sugallta blztonsaggal
védte meg Bodnár elméletét.
Bodnár nemcsak hullámelmélete, ha~~m.ir~alom
történeti munkája révén is a kor nagYJ.al köze emel·
kedett. Magyar irodalomtörténet~.a Szaz~dok ,(1 892)
bírálata szerint "új úton haladt, UJ felfogast ~~vetett.
téves nézeteket igazlIolt helyre" és .J10zzaJarult a
közszellem fejlödéséhez".

,
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Dr. Váczy János l891-ben, a Századokban, Bodnár Irodalomtörténetét olyan lelkiismeretes kutatás
és lorrástanulmt:ny eredményének mondta, amely jól
megvilágflolla a vitás kérdéseket, még akkor is, ha
nem gyakorol! új szempontokra fötéptlen birálatot.
Gaál Mózes 1896-ban azt kifogásolta. hogy irodalmunk történetét még senki sem Irta meg egységes,
nagy munkában, de megjegyezte, hogy újabban
Bodnár Zsigmond hozzáfogott egy ilyen munkához
..széles alapon és nagy apparátussal, de mind ez
ideig nem fejezte be. Kazocsa Sándor ..Kis magyar
Irodalomtörténet"-ében (1944) megemUtette. hogy az

irodalom modem

fejlŐdéselméletének

Bodnár volt

..első

hangoztatója", Klaniczay libor irodalomtörténete (1982) pedig úgy emlékezett meg lelőle. mint

,
\

aki a .,pozitivizmus elleni lázadás egYik első képviselője volt, aki az irodalomtörténetet is" az eszmeerő
hajtotta lorradalom és lorradalomellenes változásnak
fogja lel.
Bodnár irodalmi tevékenysége nem merült ki 1891ben megjelent "Magyar irodalom története" címu
munkájávaL Hullámelméretének igazolására és népszerusítésére irt munkáin krvül több irodalomtörténeti, poliUkai és szépirodalmi jellegű munkát is frt.
1880·ban .,Uránia, Kármán és Pajor" címmel az Irodalomtörténeti Értesltőben a Kármán és Pajor által
közösen szerkesztett Uránia ermű folyóiratot ismer·
leUe. 1905·ben "Eőtvös és Kemény" efmen a Pátria
Rt gondozásában megjelent munkája Eötvös és Ke·
mény irodalmi alkotásait tárgyalta. Kimutatta, hogya
kél irodalmár munkái mennyiben á!ltak az uralkodó
felfogás hatása alatt, és mennyiben tükrözték annak
jellemvonásai!. A könyv Nagy József szerint ,,8 törvénnyel való magyarázás orgiája",
Egyéb irodalmi jellegü dolgozatait az Irodalmi
Szemle (1877) elsö, a Hon 270. száma és az Ellenőr
(1882) ismertette,

,
l

Szépirodalmi jellegű elbeszélése "Lilly" eimmel kerűlt az olvasóközönség kezébe. Ebben egy fiatal
káplán sorsát mutatta be, aki elbukott a kor vallástalanságának gyOrOjében. Az elbeszéléSI Joó Tibor
környezelrajznak mondta, amely az abszolutizmus
korának vidéki magyar életét mutatta be. ÉrzéketteIle
benne a lelkierőket kikezdő atmoszlérát. és IeIcsIllantolla Bodnár szépfrói képességét.

Unitárius korszakában 1874·tot _ S .

.

da~~~~iI ~:e~t~bl,'~~~k) é~ folyóiratokz~i:l~ésk~e~~~

. on (1874), Pesti Napló
( 1874) , Reform .(1874), ' Etetképek
(1876) Fi
lő
(1874-78), Petőfi Társaság lapja (18n-1878)g~
9yar Szemle (1881), Ország-Világ (1883) S' a~
Allami Reáliskola Értesftője (1878) Koszo'. (z,~edl
82) és a Nemzet (1886).
,ru
0. Bodnár tagja volt a Petőfi és a Magyar Történeti
Tarsulatnak. Tudományos érdemeinek elismeréséOI
a Ferenez Józsel koronázási alapból 2800
I
talmazták.
a u-

F,-, ,

Az unitárius egyházban Bodnár a budapesti Dávid
~eren? Egyletben fejt~tte ki tevékenységé!. Az Unilá.
flU~ Kozlony 1902. éVI s~áma 52·ik és 16O,ik oldalán
szamolt be a~ Egylet 4'lk felolvasó Uléséről, amely.
ne~ felolvaSÓja "Vallások fejlődése" elmen Bodnár
ZSigmond voll. l!gyaneSak ez évben olvasott fel a
D:FE-ben HC~annlng és Renan" elmen. Ebben Channl~get a ,:leIJes szabadság hirdetője"·ként és Renant
rmnt az .,Jgazsá~~~ ha!eoló vallásos bölcsészf mutalla be. Az Umtanus Ertesítő 1936. februári száma
megemlítette, hogy Bodnár annakidején sokat tevékenykedett fe!olva~ásaival a DFE-ben. Ennek nyo.
maival a budapesti egyházközség jegyzőkönyveinek
az Egylet m(Jködésével foglalkozó ismertetéseiben
találkozhatunk. Az Unitárius Közlöny 1906. évi
száma 92-ik ol~alán Perezelné emlékezett meg arról,
~ogy Bodnár reszt vett a püspök és az Egytet előadói
tl~zte.let~re "~endezett összejöveteleken is, ahol po·
harkoszonlolVel szórakozlatta a kőzőnséget.
Az Unitárius értesftő 1905-ben .,Magyarázal az
idealizmushoz", az Unitárius Egyház e. Iap 1906. novemberi száma "Van lsten", az 1907. januári száma
~Csalód~s a történelemben- és .,Igen tisztelt Szerkesztő Ur" címu tanulmányat közölte.
Bodnár (rásai vagy neve aláJrásával vagy Dukay
Vilmos álnév alatt vagy Bd., illetve B. Zs. jegy alatt
jelentek meg,
Bodnár Zsigmond 1907. augusztus 24·én fejezte
be élelét. Fitos Vilmos Bodnár hullámelméletéről írt
tanulmányát azza! zárta le, hogy .igazán itt aZ ideje,
hogyaBodnárral szemben elkövetet1 mulasztásokat
jóvátegyük".
E tanulmány is e }6válétell kivanja szolgálni.
Kelemen Mikló,

Unitárius egyházjog
~I~psejtje ~Z egyh4zközség. omelynek jellemző it é~ hatóság~it isme"el!e e16ző eikkünk. 1l:Irvényílnk III. része Ctt o lémál folytO!j~ ~Z cgyMzközségi

Az Egyh4z

ri.~zl.~égV/sd6k t4rgy~lásával.

A IdUsz

A Iclke.~z at egyházközség lelki és szellemi vezetője. s
mmt ilyem. magáne\eté!)"n is o vollisoss4gból fok:&d6
" len- é~ felebar:iti szeretetnek és 41dozatkészségnek kell
jellemezme. és o kere5Zlényi elinyek mintaképeként kell
411nia a gy li lekezel előII.
Lelkést; szo lgálatrn végleges vagy Ideiglcn~ minőség·
ocn cs:lk olyml személy atkalmu1hm6, aki valDmdy Ilnitá·

nus hil1lldom ~nyi főiskolán vagy egyetemen lelkészi képe·
sítést szenetl.
Aldkész /Jiv:lt/llos leendői:

o) az istentiszteletek tartása. a konfinm'ilás. !IZ úrvacsorn
kiszolg/iltot:is:l. a kefe$ztelés. a házasság megáld.:ls9. n te·
mt:tés és egyéb lelkészi szcl1ortások e"'égzése:
b) a lelkipásztori gondozás kört!)"n az egyh!iztngok. kU:
lönősen a betegek látogatása. és az :íuértd.: fokozou letk,
gondozása:
c) oz egyh6zközség vezetése lekin!eté!)"n az egy~II~,
törvény 61t!ll megál1apftOll teendők végzése. DZ egyházi fe·
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gyelem megtaná$ll á megtartatása. az egyh6zkö~g szellemt és erlcölcsi IIgye",~ való felügyelet, valamint anyakönyvek ts nyilvántartllsok. vezetése.
d) A seg6:llelk.ész által v~gulI szolgálati t~nyk.edések
imnyitllsa. felügyeltse .
A Ielktswek - akár a templomban. akár mag:lnházn:ll.
vagy temetőben v~gez $zerta,,:lst - hivatala külső jelvényeivel: palásttal ts föveggel kell megjelennie.
Nyugalmazott, $wlg/ilatban nem I~vő lelk~5Z, lelkázi
teendőket csak az egyházközség illetékes lelkáúnek felké~ alapján, illetve beleegyezéséve! végezhet
ISICIl/iszlefe/i szolgSI:Jtot a lelkészek, segédle1készek,
legátusok és énekveúrek végezhetnek. Kiv~telesen világiak is végezhetnek istentiszteleti swlg:ílatol. Rendkívüli
helyzetben - vis maior esetén - a vi16giak kiszolgáltathaIjók az úrvacsorát, keresztelhetnek, megáldhatj:ík a ház,:,sokat és elv~gezhelik a temetési sze"a"list Ilyen esetekben
kötelesek az anyakönyvi adatokat az egyházközség lelkészének a legrövidebb idón belül beszolgáltatni.
Az istentiszteleteket a templomban. vagy imaházban
ken tartani; .mol ilyenek nincsenek. a nyilvános istentisztelet más egyház templomában. vagy magánházban is megtartható.
Az ÚlW1CSOfQ rendszerint az ünnepnapi istentisztelet alk~lm:\val szolg:\ltatnndó ki, Az úrvacsornosztást közvetlenill megeloző vasárnapon aZ istentisztelet végén a szóSúkról ki kell hirdetni az. úrvacsora leendő kiszolg:lltat:isát.
Betegstg. vagy ehhez hasonló rn:is körülmény (vis maior)
esetén a lelkész úrv3CSQr:ít egy~ni kérésre i~ köteles kiszolg61tatni.
A lelkész képzellSl!géhez az éneklés is hozz.íulftozik.
ezért 011. ahol nincs énekvezér. az istentiszteleten és min den más egyházi szeltflrtlison az énekveúri teendöket is
köteles ellntni. Ahol énekvezér van. ott II lelkész csak felügyel az éneklésre.
A keIrSUefés II templomban, a lelkészi hivatalban. vagy
magánhlÍZll:íl tönénik . Az :Iltén felnottek cs.;lk abban az esetben keresztelendők mtg, ha ntm keresztény felekeutból jönek :\t egyházunkba, vagy ha biztOSan meg611~pítha
tÓ. hogy még nilM:sentk megkeresztelve. Az ilyenek megkeresztelését mindig meg keH előznie ~ kellő vall6sos okt~t:\snak és II keresztény hitükrő1. v~l1:ísos meggyőződé
sükrő) való bizonyságtétel nek.
A lelkész kötelesSl!ge aZ úrasztal5hoz elöször járuló ifjakat vaH:íserkölcsi nevelbsel megfelelöcn előkbzíteni. és a
konfil1llkiÓlünnepélyes ktrettk kÖZÖlt végezni. Ált:llában
csaJ: 14. évét betöhölt gyennek konlinn:ílható.
A lelkész köteles, ha a h:íUlSL:Írsak az egyházi megáld:is
céljából nála jelemkeznek, a meglcötön polgári Mz:/ss4go/
- a felek részére kiállított hatós~gi ~nyakönyvi kivonat felmutat:lsa után _ megtfld.1ni, akár tisztán unitárius, akór v'\gyes házasságTÓl van szó. és abban az esetben is. ha a házastársak nem unitÓriusok . A hózass:lg megáldása a templomb~n (imaházban), II lelkfszi hivat~lban vagy magánháznál is történhet.
Az unitárius egyMzb:J vllló belépéshez vagy :l/rttéshez
az érdekelt írásbeli nyilatkoz,:,ta szUkSl!ges. 1ekintettel a
lelkiismereti ~s vllllásszab~dság elvére - melyet II Magyar
Köztársaság alkotmánya szentesít. s mely mtgegyezik unitárius egyházunk négy fvs:clulIios hagyom~nyaival - II
nyibtkoz~t alMr:ísán kívül semmilyen más eljár.i~ra nincs
SZükség.
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A lelkész k~tel~ got>doskodni arról. hogy lll. egyh6zbol
bel~pók DZ unitárius vallás Dloptételen megIsmerjék. s ez.liltlll áuéoi,sük tudatOS legy.:n.
.
A lelkész II temetést ~ gy"korlatb;m levö e h<-'
tanás s .
, . A
gy "",I sur_
zennt v gZI,
temetési szemutSs csak ~kkor vé.
gezhető el, ha oZ álbmt anyakönyvi hivatal ál,-, •.•".
h
l'
ak
. .
,,~I
11011
II 0.111 any' 'önyYI ktvonatot bemutanák. KiYétel: tenné_
szetI kmnsztrófo vagy hóború.
Felkér6sre mindenki részesítendő 1emetési szertattá,_
ban, a h~lál nemére. az elhunyt felekezeti hovatanowár:t
val6 tekln1et nélkül.
. A lelkész kÖl:eles a ke~zteltsekról, a hánss1gok meg_
ald:is:lró1. a halollak eltemetés~f61 saját kezével :myilk6ny_
ver vezetni. Vezettov:lbbá nyilvdn/:JJ1ást a hívekről. a kon_
linnáltakról, az :íttértekról és akitértekről.
~ lelk~sz köte!esSl!ge"nz egyházközség nnyagi ügyeire
felügyelm. Az egyházkozség vagyon:íért anyagi felelős_

Sl!ggeI1a"ozik.
A gondnokkal együlI, vagy killön is. személyesen, vagy
megbízott által. köteles évenként leg~16bb ktl$ur Yár:ul;m
pénzuiJvizsgálalot tartani. E vizsgálaIrÓl a legk.özelebbi
keblitanlÍcsi ülésen jelentést kell tennie.
A levél/dr a lelkész gondol.ÓSában :111 a lelkészi hivatal_
ban. vagy a lelkészi lakásban. A lelkész gondozza é.~ őrzi
nz egyházközség hivatalos könyveit, :t~ egyházközségi. il letve lelkészi könyvL:Írt, továbbá II klenodiumol (nz úrasztali kelyheket, poharakat, a keresztel6 poharakat stb.). ezekrot leltárkönyvet veze\.
A lelkbz nz év végén össze:íJ1[tja .lZ egyh:lzkö~g népescdésllld://:/it, s a következő éY első napjaiban felterjesz_
ti az Egyházi Képviselő Tan:lcshoz.
A lelké.,z egyhtÍzközségéból 3 napnál ho~sz,:,bb időre
engedfly nélkül nem távozhat el. Adott esetben - csnkúgy.
mintha 3 nopnál rövidebb eltávozás esetén távollé1e vasárnapro, vagy egyházi ünnepnaprn esik - köteles gondoskodni arról. kogy oz istentisztelet z,:,vartalonul megtartható legyen; ennek végzésére az énekveúrt, vagy valamelyik
swmsúdos lelkésztárs:'it kéri fel.
A lelkésznek pihen6 sUl/xJdsdgOl a pllspök engedélyez.
aki egyúllal in tézkedik a helyettesftéséról. Igawlt betegség
esetén a pllspök tdppénus sZIJ/xJdsdgot engedélyezhet II
lelkésznek. ez azonban egyhuznmban egy évet nem haladhat meg.
Minthogy a lelkész híveinek lelki-sullemi vezetője,
magánélete legyen feddhetetlen, h:'iwSl!lete mintaszerű. öl·
tözködéséhez állio;ának tekintélyét és tisllességét tarts:!
szem elöli.
A lelkész legytn hú SI/:/mpolgSr,jó h:w.fi: legyen a kő
zllgyekben r6s:ttyevő tevékeny ember, mindenekben :u: istenorsz.liga terjesztésén munkálkodván itt a fOIdön :lZ emberek közölt.
A lelkész nem fejthet ki pártpoli tikai 1evékenysége1, és
politikai pWtnak nem lehel tagja.
Dr. Lőrincz E .... ő

Mivel a M.,gynrorszSgi UnitSrius EgyMz Af:/p/ö~inye
módosfttís 1l1:Jt/ v:m. a lovábbi:Jkb:m, .'z c.rerfeges SyökeIY:s
vS/rozMok mimt, egye/6re fe/esleg~nck t:ntjuk :/ SOrOz.1/
folyt:lIMdr (szerk.).
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A türelem és határai
(részlet ek D r. Erdő János Teológiai Ta nulmá n yok c. könyvéből)
lsten es türelem
A tUraiam alapja lsten, akit az Újszövetség a szereteltel azonosl! (Un 4,16). 6 a kezdet és a vég, a lét
eredete és célj8, az örökélet forrása. Islen több és különbözik mindattól, amit róla gondolunk, vagy a hit
nyelvén felőle r:nondunk. 6 a szere,tet és felszabadJtás ereje: ,Az Ur lélek, és ahol az Ur lelke, olt a szabadság" (2Kor 3,17; vő. Gal 5,11, Jn 8,32).
Islen végtelenül jó, minden teremtményére gondot
visel, és rendeltetését elősegiti. Gyermekeinek biztosit ja a jogot, hogy meggyőzödésük szerint higgyenek,
imádkozzanak, vallásukat gyakoroljilk. A választas
szabagságát adja nekünk, de nem kényszerít arra,
hogy Ot villasszuk vagy hogy hozzá ragaszkodjunk,
lsten a szeretetben nyilvánította ki magát, maly egyelemes és inkluzív: minden embert gyermekének
tekint. De szeretete ínkluzív is abban az értelemben,
hogy állást loglal minden rosszal szemben. Erre az
isteni szeretetre mi a felebarát szeretetével válaszolhatunk, ami a türelem gyakorlását feltételezi (IJn
4,20-21).
A kereszténység azt tanítja, hogy lsten az üdvösséghez vezető utat J~zus által mutatta meg, aki az
"Ut, igazság és élet". O azonban nem az egyedüli; is'
tennek voltak, vannak és lesznek más prófétái és
munkatársai is. Isten nemcsak a kereszténységben,
hanem mas vallasokban is kijelentheti akaratat. A keresztények mellett más vallások követői is megismerhetnek igazságokat. Végeredményben, mi lsten gyermekei mind Uton vagyunk a végső cél felé, és egymástól mindig tanulhatunk. Közös érdekünk, hogy
egymás irant türelmesek legyünk, egymással párbeszédet folytassunk, hogy ezallal a valláserkölcsi igazság okba többet és tisztabban láthassunk bele.
lsten szeretete türelemre kötelez; amint gondviselő
jósaga mil!denkire vonatkozik, éppen ugy engedni
kell, hogy Ot minde,nki a maga értelme és lelkiismerete szelin t imádja. Es ha lsten gyarlóságunk ellenére
szeret és megtart, akkor nekünk is egymas irant türelemmel kell viseltetnünk.
Ember es t ürelem
Az ember lsten gyermeke, egyszerre és egy időben
anyag és szellem, valóság és lehetőség, szükségszerűség és szabadság; teremtmény és alkotó is: őnma
ga életének és sorsának formalója.
Az emberiség egy és oszthatallan (ApCsel 17,26).
Eb.ből követke zik alapvető kötelessége: a testvériség
felt~merése és annak minden megkülönböztetés nél·
küli vallása. Ez az emberség törvénye, mely türelemre
kötelez minden .,testvér" iránI.
, Az ember állapotában nem lezárt és valtozhatatlan.
E~elme nyitva áll a jövő és annak változásai előtt,
kepes arra, hogy növekedjék, valtozzék, mássá legyen. S minthogy állandó alakulasban van, ítélete
sem végleges, letOlvizsgalásra szorul. Természetéhez ta~ozik a tud~ra való törekvés, melynek csak
~y célja leh~t: az tgazság felismerése. Ez pedig magaban foglall8 lsten keresését, a múlt tapasztalatara
épült humánumot, a jelen tudományos technikai való-

ságá.na~ elismerését és a jövo előrelátásait Mindez
a"~ ~ndlt, hogyembertársunkban ne csak azt lássuk

:i

am! o ténylegesen itt és mosl, hanem a21 az .. t . '
amlVé ~~I~ap lehet. Ki tudja megmondani, h:V
ember útjai hova vezetnek: vajon egy napon útjai nem
találkoznak-e, még ha a jelenben egymástól el is tér.
nek? Be kel( I~tnunk, .. hogy mindent nem érthet ünk
meg, és ezért tisztelnunk kell azokat akiket nem ér'
tünk s akik tőlünk külőnböznek.
lsten az emb~rt tarsas lénynek teremtette aki ren.
deltetését a közosségben valósi,thatja meg. Áma emb~r~ OQY ~y?rsan változó, plura~lsztikus világban él. A
kulonbozo világnézetek és vallasok képviselőinek el.
keru.lhetetlen érintkezése és kapcsolata szükségessé
t~SZI, hogy a~ emberek az elválasztó különbségek
fol.é emelkedjenek, egymá~h<?z. közeledjenek, egy_
mast meghaUgassák, egymas Iran! türelmesek legye_
nek. ,Ebben az életgyakorlatban edzödünk igaz emberekke és nemesedünk lsten fiaivá.
Igazság transzcen den ci ája és türelem
Avallas forrásál a végső igazság képezi. Ennek ke.
resése, megtalálása és élése; ebből ered minden vallási funkció. Mi is avallaserkölcsi egzisztenciillis igazságokat keressük, de állást foglalunk a tudományos
igazságok mellett is éppen a hatékonyabb emberszolgálat érdekében.
Az igazság transzcendens, végtelen és az ember
megismerési köre viszont korlatolt, csak részeket, töredékeket képes felismerni. Az igazság teljesebb
megismerése érdekében kénytelenek vagyunk egymastól tanulni, és embertársainkkal együtt a külÖnbö·
zö vallásokban, világnézetekben és tudomanyokban
szüntelenül keresni az igazságot. Mindez csak a türelem alapján lehetséges.
Az igazsag transzcendenciajából következik, hogy
nemcsak nekünk, hanem más vallás követőinek is
lehetnek meglátásai az igazságról, ismerhetnek lel
részigazsagokat, és hogy az igazságról csak szimbolikusan beszélhetünk s érvelhetünk. Amidőn valaki azt
állítja, hogya teljes igazságot bírja, az eleve kizá.r}él a
más meggyőződések iránti nyitottságot, és elkerülhetetlenüJ IÍIrelmellenségre vezet.
Senkit sem szabad az igazság keresésében és terjesztésében akadályozni és vete sze~ben k~nys~ert
gyakorolni. Az igazság keresése és klmondas~ ugy,
ahogy gondoljuk erény és sohasem lehet bun. Az
igazság feltételezi a keresés szabadságát és a keresők iránti türelmet. Engedni kell, hogy a kutat~~ szabadon érvényesOIjön új világossa9 nyerése és uJ Igaz·
ság felismerése érdekében.
,
A türelem értékét az igazsághoz való hármas VISZO'
nyulas unk hatarozza meg. Az első az a feltevés, hogy
a végső igazságot csak keresni lehet, de az nem ~alal'
ható meg. A második az az áUitás. hogy a végső Igazságot csak mi bírjuk; a harma.~lk az a meggyó~ődés,
hogy a végső igazság lsten kiJE!lenté~ben válik számunkra ismeretessé, tökéletesedésunktől fOgg6en,
Ennek a felismerése viszont közös erőfeszítést , test·
véri segítséget és mindenekelőtt kölcsönös türelmet
igényel.
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Gyermekeknek
Kedves Gyerekek!
Az elmIlIt számban II Bibli'r61 írtam nektek. A Biblia
II keresztények szent könyve. Tennészetesen más VIII·
lásoknak is van szent könyvilk. Meg tudn'tok nevezn; ezeknek a vallásokna k a sunt könyveit?

lsdám
Mindegyik IIzent könyvben találsz imákat, verseket,
tanításokat, amelyek a vallás Illapját képezik.
A Biblia görög eredetű uő, magyarol könyveket je·
lent. Srokták még a Szentfrás és a Könyvek Könyve elnevezést ill használni. Olyan könyveknek II IO'll.itemé·
nye, amelyek hosszú időn kcreutül, közel 1500 év alatt
keletkeztek. Az e lső keresztények - Jézus követÓI - nem
is sejtették, hogy az írásaikat, leveleiket egy nap Újtestamentumnak fogják hívni. Sok olyan imádság van a
Bibliában, amit ma is használunk az istentiszteleteken.
E:zek közül a legismertebbet Máté evangéliumának 6.
fejezetében a 7-l5-ig terjedlJ' versekben olvashatjátok el.
Imádkozni bárhol éa bármikor leheL Reggel felkelés
után például így:
Jólslenem, felébrediem,
Th 6rkódtél én felJ!tlem .
Köszimöm, hogy mJ!gtartoUál,
Hogy fekllem. virrasztottál,
Óvj meg ma i8 sunl kaeddel!
Szent keudból ne eressz el!
Vedd oda, miII/i, oki surel,
.
Oli! Hallgasd meg kiréu/IU!I! Amen.

VillO' este lefekvéskor:

reggel. Amen.
De étkezés :16t~ és után is elmondunk egy imát hálát
advlI és megkoszonve az Istennek mindllzt, ami az asztalunkra kerulhetett:
Égi Atyánk, kirve Itirti.nk,
Thsti lelki elesigimk,
MÍlulen Mpra add meg niku.nk! Amen.
Aki itelt italt odel/,
Annak neve legyell áltktt! Ameu.
Templomba bemenetkor is, RÚelótt leül nénk elmon.
dunk egy rövid imát:
Seg(ts AtyáIIk, jó Islenünk,
Hozzád, hogy (elemdkedjunk,
Igld által, hogy ipuljunk,
Jó ml.mkáro (eberMIIjünk! Ámen.
Kijövetkor pedig ezt:
Hála Nélred, Jó h/enunk,
Hozzád, IUJgy (ekmelteuullk,
Igéd által, hogy épii.lIu. ..k.
Veze$djóro o hlkii.nkJ!t,
Suretdre o szilJii.llkel,
Jó munkára érlelmüllket! Ámell.
Persze más imákat is mondhatsz. Nem az a fontos,
hogy milyen szavakat használsz és mennyiL Csak 6s~in
tén, tiszta nívb61 mondd öket! Ha val amelyik imll megtetsutt tanuld meg. (ts ne felejtsd el használni!)

Ha a sok tanulásban elfáradtál volna, gyere játszani! Hívd a barátodat is! Csak két színes ceruzára lesz szükségetek. Válassz egy betűt és próbálj meg válaszolni a betűMz tartozó kérdésre. Ha jól feleltél. beszínezheted att a hat.szöget, amelyben a válasttott betű állt. Ha nem, akkor a másik játékosnak van lehető"!lége megválaszolni a kérdést
és kiszínezni a hatsUiget. Az nyer, aki e1ö"uör tud kisdnezni három egymást érintő" hatszöget.

B

A város neve ahol Jézus született.

CS Ezt követték a nllpkeleti bölcsek.
H 6 volt a király, amikor Jézus szü letett.
J
Vadmézet és sáskát evett, tevemr ruhát viselL
A Haláu, Simon Péter testvére.
J A két Zebedeusli keresztneve.
M A két assrony neve, akik meglátták az angyalt Jézus .írj'ná!.
J
Az apostol, aki elárulta J ézust.
p Római konnányw, aki arról kérdezte Jézust. hOgy (J fl 8. zsidók királya.
G Ezen a tavon imádkozott II csónakban Jézus.
S Az a cirénei ember.•ki segített Jézusnak vinni a kereszteL
p 6 kérdezte meg II Wmegt6l, hogy kit engedjen szabadon, Jézust vsgy Bsrabást.
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Száu Adrienne

A reformáció napja

1999. október 31.

Levelek Európának
(Briele lür Europa)

A római katolikus és az evangélikus egyház
kölcsönösen visszavonja egymás kiátkozásál

Mel8nchton-vandorkiállítas Magyarországon

A refonnáció n~pján LUlher M:lrtonra emltk~zllnk, ~ki ~
~ ornbeh egyház megújítás51 szorg~hn37.ó lételeli IS 17. oklóbe r 3 1-én sWgezte ki a wlll~nbcrgl v6rtem~lom bpuJá m . A Innobi 1530-b~n Augsbul"j: (magyarul Agosta) v~
msiiban lerjesllenék V. Károly c.~asz.tir eI~. (Ezért ne~ezlk
Agosmi Hitvallásnnk.) A k:uolikus eg~h:\z o refonnácl~ el-

tCljcd6.'\ll és a r:mok megvizsgálús". miaU Trentóbnn zsma10 1 hfvoll ÖSS7.e. mely 1545- 1563·,g wrtoll, és ~ refo,:,"6eió lUIUlI1 egyházi .ílokk~1 stijrolll. V.íI:lSlUI az eV:lngéllkus
egyh:iz IS ki iilkozással felelI.
A 11. Vatik áni Zsmator követócn II kotoliku s egyház. V,1liU m Keresztény Egysigel Előkészítő FŐp:lpi TólI/xS,1 és
az El':mgihkus Vil.igSZ6"etsig 7eológilli SZ11kbi~ollS~góJ
1967 Ólll fol )'llI!\ak teológiai párbesttdet nemzetközI szmlen. ts ún. Közős Bizous.igot hottok létre. Ez a bizotts:\g
( 1 986- 199~) kéuílclle cló II mOSI ul:íinisra keriJló Közös
N)"Illllkozlltot.
i\ Köz& 8il;O/ls.1~ keuős elnökséggd múködöl1: katoli kus Itsuöl jelenleg" Valik6noon dolgozó I'ro f. DOr.
Walter Kasper püspök. ~vangélikus részról az Evangélikus Világszövetség megbízonjaként D Dr. Hannali Béla
magY:lfországi eV;lng';likus püspök.
A Közös Nyil;ltkoz:u lényegesebb meg:íllnpÍl5s;li ;l leoJ6g i ~ 1 kélMsekról:
A z E wmgelikus Vi/Sgszö'>elseg es n Kntolikus Egyhiz
egyul/ jdt:mi ki ,1 kö"t:fkezo1:et: :lZ e"ólI/gé/ikus egyhiz wnít.is:l. ólI/lint ebben.1 Közös Ny il.1tkoz.1tfxm kifcjel:ésre jutOI/. nem esil. n Trentói Zsinat elílelő Il.1tSroZ.1tll ilM. Al;
e' ·:UlgeJikus hi/l'.1I1.isok elítélő nyililtkol;óJlóJi /Icm illetik .1
R6m:1/ K.1tolikus Egyhiz t:mít.isSt.
.. Eg)'ű/I ",1Iljuk meg: Egyedül kegye/emMI. Krisztus
üd,·özíIÓ munkSj:íba ..etef( hit SItill és nem ,1 mi n!szünkro7
mcglél'6 Mmlcly erdem szcrim fogad el minket lsten és
k,~pjuk II Szentle/kel. Ilki mcgújítja slivUnke/ és cgyútl.1/
({jlkészlí ts fe/híva jó cse/ekedcl/"C ... II pJ,.besl;éd mindkét
résl;/I'el'ője elhilt:irozta. hogy fol)'l.1/ni kídnjSk ilZ ökumemkus c/"őre.~l;ít~iket. hogy.1 megig,1zul:fsrol szóló tanítási
a mai embe/" szJmóÍr.l él1hetó nyelven tolmScsolj:fk. kOlvnk
egyEni és l:írs:Hl.1Imi kÖI'ete/ményeinek megfcJcJ6cn.
Al; .11.iír:fs ezen lenyél-eJ.1 Katolikus Egy ház és.'lZ EVóll/géhkus Vi/:ígszó"elseg .1 megig.'lZul.isr61 szóló közös nyilatkOl;lItot n mag.1 reljes egésúben meger6síli!"
A vil:!.g egyhhtÖrténelmének. egyi k. le&jele ntósebb
és legfo ntosabb ak.lu sára 1999. oklóbc r 31-én kerül
so r Augsburgban. A ka lolikus és az eva ngé lik.us egy~
ház ünne pi közös iS lentiSztel etén írjlik alli a Közös
Nyi latkozatol. A nagy eseményt az Eurovisio és több
német lelev ízió egyenes ad:l.sban közvelfti.
Örömme! üdvöwljllk az ökumené s!ellemébcn Iéirejött
meg~\.:éltsl ts bí!I,tnk abban. hogy folytlllódnnk a kereszl~ny eg)'ház.ak közti teológiai p.1.besúdek " m~jdoni kereszttny egység megvalósul:lsa trdel.:ében. A ll. Vatikáni
1."nal ót~ n3g)' változások induhak e! 3 katolikus egyház.
leolÓg.ai s7.c:mlélelébo:n ts nekünk. unllánusokn~k löbb fig)'d mel kellene rordlt~ni 3 Szemszék ts ll. János Pál páp:!
mu nkáss:\gára. Péld3 erre a páp:! Fides el /"mio cLmú cne ,kltk :\j~. 3melyben többo:k kÖZl :ll. ember istentói \.::lJX>u
~uboo ak~rot~1 h:lngsúlyoU:l m:ls nagyon fonlos leológ':I' kérdések tis"-Iázá."" mellell.
Bc ncze Franciskn

A Phlll p ~ Mel. ne.hton (1497-1560). luther legismertebb harcost.1rsa, wtnenbergl prOfesszor sliilerése 500. évfordulója alkal.
má~ól készOU emh!kkláll!t.1s 1~. szeptember 23.-október 31.
k~zott l~lllató a budapesti Szépmuvésze~ Múzeumban. A reTormáCiÓ egyik legl\ilgyobb, európai hirű alakjának életét és mun]fJsúgát bemutató kié iiitás hazánkba Németországbó\ a Saden.Wiirt.
temberg tartománybel! szii\övárosáb~l. BreuenbJll érkezett A leI~ntös kulturáliS eseményre a Nemzeti Kulturális Orökség Mlnlsllé.
numa és Baden·WOrttemberg tartományi kormányának közös
mu.nkalerve keretében kerül sor. A kiá!lítáS.I a MagyarorsZági Evan.
géllkus Egyház tudományos gyüJtemenyel szerveZik az Országos
Evangélikus Múzeum és Levéltár
.
A kiállit.1s uimrú kiállit.1s1 sblusban muta~a be Philipp Melan~hthon alakját Melanchthon tudományos munkásságának
egYIk legfontosabb rhze eghz Európára kiter)edö levelezési kap.
esola~ volt E~nek köszönhet/!. hogy az általa képvi:>elt ui Iskolai
és muvel6déSl modell eghz EurÓpában ismertté vált. AnglIától
MagyarorsZágig. OlaSlOrszáglól Skandináviálg. Melanchthon ~all",
n~sen jelentos számunkra, magyarok számára. hiszen 3 toröl! hódlt.1s korában. a három reszre szakadt orszá~ mostoha ~orülmé
nyel körott. a Winenbergben tanuló nagyszámti magyar diák hozta
haza a reformáció eszméit és az európai művel ődési mintákat. Ta·
nitványai közé tartoztak a Kárpát·medence relormációjának kiemelkedo alakJai. a magyar Luthernek nevezett Dévai Biró Má!yás.
Stöckel lénárd b~rtlal tanár és az erdélyi szászok leformátora, a
brassói Johannes Honterus.
A kiállítás novembertöl Debrecenben. jóv/! év elejétöl pedig a
sZlovákiai Epe~esen látható.

f--------- - -- - -- - - - - - Melanchton a reformátor, humanista
és asztrológus
Philipp Melanchlon nemcsak reformátorként és teológusként
végze" jelenl6s munkásságot. Zseniális elmeként jártas voll a
hébel. görög és la tin nyelvekben. valamint a matematikában. fiziká·
ban és csillagászaIban ls. Levelezell kora európai tudósaival ésmin t luther Márton barátja és tanitványa - o is szorgalmazta nemcsak a Biblia. hanem más ókori müvek lelordít.1sát is.
Kora humanista tudósai nak megfelelően nemcsak a természettudományokban. hanem az asllrológiában is jártas vo~. amit
abban az idoben nem lehelen élesen különválasztani az aSZlronómiátÓI. Söt az asztrol6gi.it- el1entélben Lutherlel - ugyanolyan tu·
dománynak tartotta, mint a fizikát. Luthel Márton horosZkOpját ls
elkészitette. hogy megcáfolja a pápai asztrológus!. tu?s Gauncus
püspököt, aki luthert mint sáLini szOlönet akarta felluntetnl.
Melanchton wll1enbergl tartózj(odása idején - eoyedül az akkori
német egyeter.nek közül - m.a!ematiká.n. lizi~,n . csillaoászaton
kívül asllrológlál és asllromedlcmát tamtolt adlakoknak.
Erdekes és érdemes lenne utánajámi. hogya magyar diá.kok
közül. akik Winenbergben tanultak, és itthon a re fOlmácló utját
folytattak. vajon milyen tudást hoztak még mag ukkal. és hol és hOgyan hasmált.1k lel azt? Sajnos. magyarországi egyházi könyvtára·
inkl\ilk vagy nincs blrtQl(ában errol semmilyen adat, vagy mélyen
Ilallgatnak ezekröl a dolgokrÓt.
Philipp Melanchthon f!5bb aSZl(Ológ~1 m:lvei: IniliJ dOC(nne
physlCJe, (blio de IgnllJte aslroJogle. p!oI~~uS Tetnbiblosjnak lordítása Melaththon elöszavaval és kiegesDtéseVllI
Mindezt egyl~SZI a Id.tllilás k1egeslÍléseként. másrhzt kunó-

lIImként írtam. mert ezek az ismmtek kevésbé publ!~Usa~. vlszonl
kieghzitik Melaochthon életmúvét emberi nJg)'S3!1~t 1$ nÖVIlIve ezáltal.
Boneze )o' rAn eiskn
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....boddt([. á j6",d"latd
minden md, ualld. ,.-.ini·

(Jókai Mór)

Mit ért(s)ünk evangéliumon?
jesen fundamentali sta alapozású. Ezenkívill több
jelenth"s gondolkodó hívta fel arra a figyelmet hogy
él párhuzamosan köznyelvünkben:
Isten Igéje ugyan benne van a Bibliába n, d~ nem
_ Máté, Márk, Lukács és J ános evangéliuma;
azonos vele, sőt Barth álláspontja a századforduló_
- a jézusi üzenet, igehirdetés;
ra már régen meghaladott, refonnációkori .papiros
_ valamint az Újszövetség mási k elnevezése.
pápa" felfogást újítja fel.
Miért fontos a hívek számára ez a tenninológiai
3_ Az elsd ké t pontból következik a hannadik álkérdés? Ha a Szentfrás lsten igaz (rrott) Igéje, nem lítás cáfolata. Ha a Biblia egésze nem nevezhet6
mi ndegy, ha a szót az egészre vagy részeire hasz- Isten Igéjének, nem nevezhető annak aBibliát
náUuk? Sajnos nem. A kérdés bonyolultabb, mint prédikáló szentbeszéd sem, bár - a szövegek möelső ránézésre hinnénk.
göttes (szimbolikus, allegoA protestáns fel osztás
rikus stb. ér telmét kihászerint lsten Igéje három
mozva - a Kijelentés magmegközelítésben tárgyalhavához (Bultmann szavával:
16: Jézus a testet öltött Ige,
"rénigmához"), az isteni
a Szentírás a z írott Ige, a .
üzenethez csak ezen az
prédikáció pedig a hirdetett '
úton juthatunk el. (A terIge. Ez a definíció több
mészetesltennészeti istenszempontból sem állja meg
ismeret eléréséhez vö. Róm
a helyét.
1,20.)
1. Adolf von Harnack
Miért időztem ilyen sokánémet teológiai tanár 1900ig egy látszólag ide nem illó
ban a jénai egyetemen tar·
problémával? A2.ért, mert
tott híres (ortodox teológuIsten igéje maga az Evansok szerint hírhedt) előa
gélium, a Jó Hír. Ha pedig ti
dássorozatot ..A keresztényfenti okfejtést elfogadjuk, le
ség lényege" eimmel. Ebben
kell vonnunk anOllk logikifejtette, hogy az evangélikus konzekvenciáit is. Ha
u m a jézusi örömüzenet
az evangélium valóban csak
(azaz lsten megbocsátó szea jézusi üzenettel azonosítretete) és nem maga Jézus
ha16, felül kell bírálnunk s
Kriutusfej (fadombormúl
Krisztus. ("A Fiú nem tarBibliáról alkotott elképzelénw.t /JI.,(nl(
tozik az ev angéliumba.~)
seinket is. A Biblia szentséTalán mondanom sem kell , hogy a még oly tole· ge nem azonos a Koránéval. Nem a mennyb61. esett
ráns német evangélikus egyház vezetése sem fo- le, ne m Isten saját keze munkája. De nem azonos
gadta el Harnack véleményét, és nem sokon mú- a buddhista szent iratokéval sem: nem recitálni
lott, hogy nem fosztották meg katedrájától.
kell a szövegét, hanem nyitott szívvel és értel~ez
2. A2. 1930-as évekre, tehát a barthiánizmus ke- ve olvasni. Már-már közhelyszámba megy, de Igaz
letkezésének idejére tehetjük a második probléma- a megállapítás: a Bibliát azzal a lélekkel kell olkör születését. Karl Barth svájci református lel- vasni, amellyel írták. Ezt az értelmezési hagyokész 1928-ban jelentette meg "Römerbrief', azaz a mányt leghOségesebben é ppen a szabadelvO ~e
Római levél magyarázata dm G. könyvét. A szerző resztény igehirdetési gyako rlat őrzi, mert tudja,
az I. világháboTÚ borzalmainak ha tásá ra (s tapasz- hogy e kijelentés nélkOl vakon botladozunk az élettalva a századforduló uralkodó teológiai irányzatá- ben. 'fudja, hogy "a betű megöl, a lélek pedig meg'
nak, a liberalizmusnak erőtlen ségét) azt tanította, elevenít" (2 Ko r 3,6), de e nnél többet is: a kereszhogy a Szentírás (és J ézus Krisztus) Isten Igaz tény ember szabadságra hivatott el (és nem ítélteIgéje. Erre a felismerésre a páli teológia talán leg- tett!), mert ez testünk-lelkünk fó lételeme, ez lsten
markánsabb dokumentuma, a Rómabeliekh ez írott akarata, mert ez Isten lelke: ,/u Úr pedig a Lélek;
levél döbbentette rá. Álláspontja mégis visszalé- és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság" (2 Kor
pésként értékelhető a korábban már azéles töme- 3,17).
Tó th Zo lt á n
geket vonzó liberalizmushoz képest, hiszen e rőtel.
A görög evangeliOlI (jó hfr) szónak több jelentése
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EMI.ÉKEZZÜNKI 1956
Egy rehabilitált lelkész
(emlékek Abrudbányai Jánosról)
CSöndC!l, léli ";)5á(nap d~lclóll. Istentimctcire hnr:rng07.nak a
~ocsonIi unitlirius templomban. "",lynek szósúke elón 35 ~"':
e"g~m .s kere< .. tehek. Keresztelő [.rkészem dr. AbrudbányaI
HnO$ volt, aki ErtI~lyból. Kolozsdrr61 menekült. IIogy ebben a
kis keleHnagy.orországi f.1lub3J1 ouhonra leljen . S ho~ elképzerbt ",~gscm tdjesült. ann:d: nem els6$Ol'brul:l k~I:1I.: vollak
a1. ob, A politika mindig megkérte :I maga áldol:llau.
Ha Kocsordoo mn Abrodb:lnyai J1\nos nevét emlllem, m~ly.n

sajgó sebeket sUlkítok fel. Fáj a kérdezés. m~g akkor is. ha
ludom. 01)"'/1 embcm'il van SZÓ, aki hite. kitartása révén ptldakép
len a köuégbcn . Mi h~l az oka, hogy Ab~db:iny3.i ne~ét az :1-

,
•

••

.'

mU11 évtizedekben csak sU1Iogva leheten kImondan I? 501. feInalI
egy korosztály. amely Kocsord [956-os famlda]már vezetőjének
a ""vét még hírből sem isrrn:ri .
De kCl.djük az cJej6n, B. János. aki 1951 Ó[O 8Z uniu\riu~ egyh:iz k:i!llora. igy eml~kSLik :
_ Dr. Abrudbán}'oi János 1945,ben, Erd61ynek Románi5hoz
eso[ol ása lIIin kerül[ o kö:tStgbe. Mm[ papol. hamar cJfogoo[M:.
A 1~lkés1.i illás mellCI!. mint ··dékán". mag:lnwnárkén[ tevékeny~cdeU. Nevéhez fúzódik a kocsordi polgári iskolai oktatás megszcr...Cl,ése. Négy oSZI:i]y l:IIIulóinak OkI3113:lZ elméleli ismen:lekct. SokUl ICU n falu kultu r:llis életének fcjlód~séért is. Gyújlést
szerve1., S :lZ egyh.1z anyagi lámogallis!ival mozigépcl vásárolLaL.
1947·ben a Lenin úl ]0. Szám abui lelken felépílik és felavatják
az első. de a kor szin... onalának mindenkeppcn megfelelő kul1úrhw.al.
Múl'OlOS cslcken Demény ~va énckt:lllámó segít.ségtvel fcle1evenítik a népi s.zínjilszás n:m<:kmúvei[. Bemulatásra kerül a
Falu ro=. a lIuszárkiSlt.$szony. Ez utóbbi elóadást. ntpcs $ZCreplógárd:í,'al (l8 fó). 19~7 kar:lcsony:ln HtSl.er is meg kellen
ismél<'! m,
- A z Erdél}'ool JÖI! le]kész a gaulasligol is igyekezeLI megrefonniini - emlékszik tovább B. János . - A fejtódés Ichet6s~gét a
köW~ mú"cles mcgtcn:mlésében lina biztosítounak. Igy már a
léesz tncgalakulása elÓlt r:'lJ"mCrgazdas~got alapítou az egyház 30
holdas binoUn. Nem ,·életlen. hogy" közös múvelfstó! sokan
hÚl6d01.lak. az egyházon belül is löbb haragOSI szcneu magá,
nak.
A község sikerei! I:ltva a párt elit serege. az ÁVH is felfigyelt
dr. ,\brudbányai János tevékenységére. MM az Ölvenes évek elején löbbsti!r m<:ghuroolt:ik, kezdem~nyezés<o,il igyekezlek meg'
ropparol:llll. derékba töm; Úgy érkCleU el 1956 októbeR:, ~mel)'
Kocsordon ;s rorrad~]mi megmozduláshoz Yelelen. LelkésziJnk
politibi el6rel:\HlSiÍnak kösWnhet6. hogy már nl. indulatok elsz~
badul~sa elón a fo=dalom élére állI. A Lenin ÚI 20. szilm abui
hizb.ln o!r;.lóber 21"'n esle _ lesötétflell ablakok m<:lIell - megalakult a 40 fós IICmzclól"5l!g. amelyben a köUl'g minden inlézménye, vallási és politikni szerve képvise1teue magát. A lelkész
'el.ctÓségi \;lgja Icu a jár:isi fo ..a<blmi bizolls!ignak. Neki kő
nllnhclÓ. hogy KOCSOfdon :lZ egy~bkén! jogos követeléseket si·
került békes kl:SriJlmények köti!u elóterjes7.teni. és a megmozdul:1sn~k ogyik oldalon sem leuek :lld01.111~i. 56 utón súlyos bönön·
büntclo!sre it~hék .
VálaS1.1Ou faluja !Mg egy ulOlsó lehetóstgbeo :1l1t ki mellelle.
AI1írásllyújttst szervel.lck a büntelés enyhílésére, ~mit n bIróság
- t~lán mondanom sem kell _ c1utas(tOlI. Elhun:olás:lt követően
többt már nem lén viWla Kocsord",. 1968-ban bekövetkezett
halálakor sok ... utaztak Budapestre. hogy vélls6 liutelelükel le·
gyék lelkészilk rav3tal:in~1.
(Il atár Szél 1991. m:irdus 15.)
B ako.!! PM
( / 992. október 15·"n /J"~pél)'cse,, cmlt'ktdbldt "v~":Jk dr.
.4brudbSn)'ai };inas. em/ékb-c a kocscmJi templom tomIkin)

KONDULJON HARANG!
Dr. Abrudbányai Jáno. emU kének
Ki ismerte a hajnali ködben
ide vándorolt idegent
a lelkek kováCSl!:t.
.
a .!!zellem kovászát.
ki ismerte II hajnali ködben
ide vándorolt idegent
akit az éjsl.8ka
'
takart be köpenyéve1,
- a hegyek menekul6" fiát _
a kiszakadtság és !I kirekesztettség
fiát. kinek szívét a hontalanság
vaspántjRi szoritotU\k,
kinek szeme elött II horizonton
fuló csillag. 8 a tej fehér hold
mutatta Kocsordig az utat.
- Dékán úr! - mondta itt nemsokára
a nép, mert 6" nem ismerte
fl tehetetlenség kerítése mögé
bújt magányt, 6" éjjel és nappal
az id6" k6-lIrcábll \téste.
rótta II munkát.
Mindig zöld fa, örökké zöldelő
fa lett itt a tanítása,
1\ lelket emel6", az öntudatra
ne\telő munka, a szellem napvilágAra
a lét kis lIbIakAn kitekintem
Iflnít6 dékán úr kisugárul.sa.
Am jaj, már itt jár a bánat,
elkorcsosftjt\k a kultúra hátt\t,
s hosszú késekkel vagdaljt\.k, amit
a~ emberi szellem alkotott.
PufajkAsok gumibot.jai pufognak.
9 egy-egy kiAltás, sCrás hal el
II~ éjszakában , és hurcoljt\k el,
mint azt a temesvári papot
a szekusok, - Abrudbányai Jánost.
Nem prédikálni viszik, s lelkeket
vigll5ztalni, vagy rólemel ni. Nem!
Csak verni, ...erni. \terni!
Gerincét roppanIani, béklyós
börtönbe zá rni. hOb'Y soha többé
ne s2Ólhasson.
hogy soha többé
ne tanitson.
hogy soha többé
ne emelhessen szót
II szegényekért, az elesettekért,
a becsapotl.akért.
hogy ne lehesse n
.
'
II hazugság köntösébe öltötött
hatalom útjába.
hogy ne kondulion harang ~z emlékének.
Mi kond Ctunk. Harang szóljon,
szCvek tüze lobogjon.
• a lelkek fon&ljllnak eggyé.
8 szá rnyaljon szabadon,
határtalanul a Hit,
a Szeretel. a Jóság.
a Szabad Gondolat,
Soha Meg Nem Csonkítva .
piaeosan megvámolv8.!
Csak szárnyaljon határtalanul
II HIT.
kondul.ion harang .
8 emléké nek adózzunk

r~ádkozásnyit.

Budah' zi t.tván
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EGYHÁZKÖZSÉGEINK ÉLETÉBŐL
Megújult a nyíregyházi unitárius
szórványgyülekezet
D r. Sl:a lon tay Tibor nyíregyházi fl5'iskolai tanár, aki
gycnnekkorá~ a debreceni unitáriu~ lelkészi lakásban
WIWtt.e, évek óta Koc50rdon vagy Vásárosnaményban
vesz Ilrvacsorát. Régi vágya, hogy ezzel 8!1já~ városában
élheal!en.

Nyíregyházán. néhai Bajor János debreceni lelkész
gyengélkedése miatt, az iste ntiszteleti élet szUnetelt.
Felújításával e sorok írója sem próbá lkozott. De Szalontay tanár úr felkeresett minden elérhet6 unitáriuat, akik
kifejezték az újrakezdés iránti igényuket. Istentiszteleti
helyiségért megkereste a z Evangélikus Egyháut.
Május 23·án, pünkösd els6 napján, már nép Bzámú
gyulekezet énekelte a ~ltárt, hallgatta u igehirdetést,
és élt úrvaesorával.

Az Istentiszteletet

közgyűlés

hosszabb ideig Blljor János és Kelemen MiklÓs volt II
SZÓrvány lelké.ue.
Vé~zetül ismertette _a lel~é8Z Schmidt J ános és
Schm Idt Ján o s n é, SlI:őta P IrOSka !\jándékát, akik öt
d~rab énekeskön~et !\j.án~ékoztak a swrványnak.. Az
aJándékot e1.úton LS köuöruük.
Isten. áldását kérjük
munklijárll.

IIZ

199B-ban újjáalllkult SZÓrvány
It. E.

látogatás Füzesgyarmaton
Ki rándulásuk egyik állomásaként felkereste egyházunkat a Deák téri evangélikus gimnázium 30 ffls diákcsoportja és barátaik.
Templomunkban BaIáu i Lás zló áhitata után közös
éneklés tette bensó"ségessé a találkozást.

követte, mely 8 tanar
urat gondnokká, P aIo tayn é Ko vá cs Ann a m ari
atyánkfiát pénztámoknak Kobli esk . An n a m ária
atyánkfiát presbi ternek választotta.

A csoport élénken érdekllídött egyhá~unk történeimé.
hitelveir61. a2: istentiszteletek látogatottságáról, II
mmdennapok vll ll ásgyakorlásáTÓL A feltett kérdésekre
kötetl en beszélgetéa keretébe n lelkészünk válaszolt.

A közgyűlés határozatot h ozott: minden hó utolsó va·
sIIrnapján istentiszteletet tartunk.

Végezetül a csoport vezetője megk öszönte
foglldtatást és a súles körű tájékoztatást.

rö!,

II

szívélyes

Azóta bebizonyosodott, hogy komoly az érdekllídés.
R. E.
Perselyadományokból beszereztük az énekeskönyveket, ' -_ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _
penlelyt állítottunk ki, és az Evangélikus Egyházkö~g· I
161 saját kuksol kaptunk a gyü lekezeti teremhez, amiért
szeretetteljes köszönettel tartozunk.
Újra emlékezünk
Ajó példa is ragadós. A nyiregyházi istentiszteleteken
résztvevő" vásárosnaményiekre átragadt a pünkösdi lel·
kesedés. vagy kölcsönösen buzditották egymást. Naményban az ünnepen négy istentiszteletet tartottunk elragadtatott lel kesedésben. És attól kezdve itt is re ndszeresítettük az iatentiszteleteket.
(sten a<\jon minden hívünknek a Lélek aján dékaiMI
gazdagon!

Nyitra i Leve nte

Megemlékezés a gyulai szórványban

Füzesgyarmati templomunk megsrepülve, kicsinosítva (a padok átfestve, a falfestés felújítva) várta az ünnepi, emlékező" istentisztelet résztvevmt.
Augusztus 22-én volt a ;Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány" dijkiosztó ünnepsége. Már 7 éve, hogy tragi·
kus körülmények között örök re eltávozott szerettei köré·
Ml a2: alapítvány névadója. Az alig 20 éves diák emléké·
re szülei és 82; unitárius egyházközség létrehozta pz pia'
pítványt, melynek hozama minden év sugusztusában s
Lajos-naphoz legközelebbi vasárnap kerül kioszUisra. A
pályázstokat kéttagU. kuratórium bírálja el. Minden
közép- és IOOskolás fiatal pályázhat.
Az eddigi legnagyobb összeg 84 500 Ft került kion·
tásra. A t6ke kamatából és az l%-ból befolyt összeget 82;
Édesapa kiegéuítette. A középiskolások 3500 Ft-ot, a
iskolások 4000 Ft-ot ksptak. Ebben az évben a legnagyobb létszám. 19 tanulÓ kapott díjat.
Dijkiosztás u tá n az egyik díjazott Mécs Lá szló ,.Fényt
hagyni- dmll költeményét mondta el. Két végzett fiatal
(elő"ző" évben voltak dijazottakJ köszönetet mondott !IZ
al a pítványt tevő" sztil61mek.
A lélekemelő" megemlékeres után a dijazottak, a utilők, a hozzátartozók a temetőben, az elköltötött ifjú sírján elhelyezték a megemlékezés vinlgait. Befejezésként
elhangzott Reményik Sándor ,.Mi mindig búcsuzunk'
dmG gyönyönl verse.
Az emlékezi!" istentiszteleten részt vett S im onffy
Gábor Linzben élő" testvérünk, aki 16 OOO Ft-ot adományozott az Emlékalapltványnak. A mindenható lsten
áldja meg /Iz adakoZÓt és kedves csaláqját. kös>:önJtik az
adományt.
Egy részt vev6

ro-

Az augusztus loe; istentisztelet alkalmával megemlékeztünk a szórvány megala pítóitót és abban tevékenykedb"kr61..

A gyulai szórvány megal aku lásáTÓl, életér61. írásos feljegyzé! nincs. Az 1934-es megalakuhis évét a klenódiumakbll vésett évszámból és énekeskönyvben lév6" bélyegz61enyomatból tuqjuk..
Ba lázs i László lelkészünk egy gyönyönl költemény
felolva.sáú.val és imával emlékezett a sZÓrvány tagjaira.. Megkösa:öJlte a sZÓrvány valamennyi tagjának munktlját, él6knek és holtaknak egyaránt. Név szerint emlé.
k~ve a fáradhatatlanokra. J ÓZ5et Dezső bácsi, aki a
SZÓrvány megalapít.ásáért és megta.rtásAért munkálkodO.ll. Kiss I8tva n a sZÓrvány gondnoka h kántora volt.
Mmdkett6 Erdélyb61. áttelepült tanár volt, sajnos már
nem ~lnek. Szőts Lászlón é, Piros k a néni a klenódiumokat gondozta és 6rizte több, mi nt negyven évig. Leg.

22 UN ITÁRIUS ÉLET

Az UNIK életéból
Ezen a nyaron az UNIK nem számolhat be nagy
nemzetközi talalkozásokr61, maga az IAF is válsagban van, de talán kOlön cikkel érdemelne az is, mi
állja útját. mivel léphet még szlnre, mire sZámIIhat a
magyarországi unitárius fiatalság a világ unitáriusaihOl füzölt kapcsolatban.
Az élei azért megy tovább, a válságokat legk6nynyebb úgy felfogni, minI tanulásra alkalmas időt. Ezért
az eddiginél többször és aktívabban vettünk részt a
"nagy testvér", az ODFIE (Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Erdély) rendezvényein.
Kezdődött a sor a vezet6képzfNel, 1999. július 1418 között, Homor6dszentmártonban. A rendezvény
célja az egy/etek élén álló fiatalok szakmai és lelki nevelése, felkészftése az ifjúsági munka sikeres irányitására , amolyan unitárius lelkigyakorlat.
A szakmai képzés alapját az előadások jelentették,
metyet egy-egy heJyi egyJetvezető tartott a jól muködő
tevékenységről, programokról.
ezJre Szabolcs vezetésével közös imák, (éjjeli)
meditációk szolgáltak a vallásos emberré nevelés!.
egy adol! téma mentén, mely idén a kiválasztottság
volt. A csoportjátékok, közösséglejlesztéí tevékenységek leleiőse Ferenczl Enikő . A játékokba sikerült
őszintén, gyermeki jókedwel belemerOlnünk, s közben igazi kis családdá kovácsolÓdtunk.
A következő látogatásunk augusztus 6-8-ra esett,
azonban ezt hosszú készulödés előzte meg, ez volt
ugyanis az Unitán"us Szfnjálszó Találkozó. Itt már
nemcsak a rendezvény sikere volt öröm, hanem inkabb a sok jó hangulatú próba, különösen a dunafOredi hétvége.
Az ,Akárkr címu moralitással próbálkoztunk, mint
szárnyait frissen próbáló csapat, Mlklósl-Vári Katinka rendezésében. A találkozón vagy két tucat unitárus
csapattal mérhettük össze erőnket. Szorong tunk, izgultunk bizony, amikor a szentegyháziak (Weöres:
Csalóka Péter) k6szinházba is beillő előadását, vagy
a kolozsváriak jó humorú , összeszokott csapatát láthattuk magunk előtt. Mégis jutott számunkra is egy

~~~~2~i~s~~gO~:f:~I:.tJ;;;i~U~~~::II~,O,"bbk·.'
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szulünkl

Néhányan a szfnjátszók közül
velő rendezvényekre. [gy közülűn~!adtak az eZI követtek az augusztus 14-én SZejke_F~~Párandrészt
Unitárius Világtalálkozón _ •
n ren ezelt
A rendezvény egy régi szokást eleveniteIt I l h·
s~en fi találko~ót ugy is lel foghat juk, mint az un~a'riu~
bucsú1, ugyanis 1947.óta nem kerOlt rá sor. Nem véletle~, hogy az erdélYiek mellett jelen volt egyházunk
kép~l~elele ~s számos Angliában, Amerikában élő
umtanu~. De Jelentős helye voll az ifjúságnak is Ö ö
volt látni, hogy ennyien vagyunk.
' r m

Az C?~FI~-rendezvények lénypontja mindi is az

éves IfJu~gl Konlerencia volt. ldöpontja: au8usztus
19-22. Az Idén kOlönös~n izgalmas volt két okból ls: a
helysz!n a gazdag multu, szép, székelyJóldön szokatI~~. erőd.templomos Székelyderzs. A téma: "Halál és
orokéret. Derzs nehezen megkőzeHthető, ezért a
szo~ásosnál ~evesebben, csak 3-400-an voltunk. De
an~al bennsoségesebb, legyelmezeuebb volt ez a
,~arom nap egy esztendő". Ritka, hogy minden meghivott előadó ennyire megsZÓl!tja a hallgatóságot.
A !~g~agyobb élményt Dr. Pilting János tanalológus
eloadasal Jelentették a haldoklók és gyászolók lelkigondozásáról és a halálközeli élmények szakorvosi
megközelítéséről. A kiscsoportos megbeszéléseken
olyan kérdéseket tehettünk fel, amire még sosem meré_szked~ünk: amire itt volt idő, tér, biztonságérzel és
bolcs ehgazltás meglelnünk a válaszl. Köszönjük ezt
a lehetőséget!
És máris vége a nyárnak. Visszatértünk Budapestre ahol most már (vagy újbÓl és újból) a magunk,
külön bejáratú "unikos' életankel élhetjük. Továbbra is
várunk mindenkit az ifjúsági istentisztelettel, lilmklubbal, kirándulással, színjátszókörrel. Máris lelújftoUuk
a ,,Kuckót", ahol gyülnek könyveink, videokazettáink,
kincseink és legfőképp a jó élményeink! Csatlakozz!
az UNIK

•

Iskolai
felvételi tájékoztató
A Sylveszter János Protestáns (egye.
sül eti) G imnázium felvételt hirdet a
200012001-es tanévben induló 6 évfolyamos
és - megfelel6 jelentkezés ese tén indítandó4 évfolyamos gimnáziumi osztályaiba. A jetentkezésró1 részletes tájékoztató és adatlap
kapható az iskola portáján, vngy válaszborftékkaI ellátott levélben kérhet6 az i skola
címén (1149 Budapest. Pillangó park 3-5_).
November lO- ll-én és január 12-én nyílt
napot, november ll-én és január 12-én
17 órakor tájékoztató szülÓl értekezletet tartunk.
Dr_ Bibó István
igazgató

HIREK
A Maoyar Okumfnlhs SUl tl etszolgá lal Felügyeli} Bizottságának harmadik ne~lYedévi iilése 1999. október IS-én volt.
ahol áttekintették a szolgálat szociális munkáját, az ~rvlz- ts
belvlzkárosultak megsegítését, valamint szó volt a tervezett
karácsonyi segl!lyakelÓrÓI. Egyházunkat a FelügyelG Bizottságban Orb6kd Szent-Iványi Ilona lGjegyz" képviseli.

•
A Magyar Tudományos Akadémia Flloz6fial Inthete
1999. október 28-29. napjain MÁS-KÉP elmen egyházi konlerenelál rendezett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A szervez~k felk~rbe alapján el/ladást tartott Orll6kn~
Szent-lvi nyi Ilona lelkbz is...Helyünk az ökumentben
címen.

•

KGrGspatlkl Kiss Sjndor, a neves unitárius vaJl.lsu lró.
zsurnaliszta tollából tartalmas szép cikk jelent m~ a 168 óra
c közAletl hetilap október 7-I számában ..Város a Szamos
partján" cfmen. A szerz6lényképen is bemutatja els/S Iskoláját:
a százéves UnItárius Kollégiumo!.

UNITÁRlUS tLET 23

TUDósíTÁSOK, HíREK
IARF-kongresszus 1999
V8ncouve~

Kanada

Az. unMmus egyM2:lIk áRai 19oo..ban alllpilott IARF
(a Valtasszabadsagért alakuR Nemzetközi Szövetség)
szokiisos háromevenkénU kongresszusa! 1999. Juhus
28.-augusztus 4. kózólt Kanada nyugati partjI'm , Vancouverben . az egyetemi varosban rendezte meg.
Beve1t slok:lIsként, II kongresszus elólli héten a
nemzetköZi ooszövelseg l al1 kon teranciót. Mindkét
részt vehettem. egyMzunk hivotalos

,

Asszonyok Nema lermészeUel való

~;."'k,emberi fetelÖsség Je-

,..
b6k:sess8g 85 szár·
gyében rendezte
nyllk cimen.
A program minden nap áhllllt!OI kezdöd6n. majd
munkacsoportokm osztotl!ik II ,ész1Vevőkel, és a négy
alapelem: Fők!' Levegó. Tüz és Viz lémakörókben ll&szettünk, vitalkollunk 111fÓl, hogy mit jelent II Yilllg kOI6nbölÖ tajain. II nők életéOen II fennmaraciiisért vivott
küzdelem . II lelki élet Egyházalnk, sajA! val!asunk !anflasa,
hogyan IiUja n nli a szerepé! a csalfldban, a tnrsndalomban. Az egyik munkacsoporlblln az alternaUv gyógyillisr61.
az un. természetes olVoslásr61 is sz6 esett
Sajnos, alfa az alapproblémára, hogya mai fejlett vil6g·
ban, az érle!miség i asszonyok. a dolgozó o/'ik, hogyan tud·
ják összeegyeztetni a karrierI és a családi életet, nem talál!
senki megnyugtató Vó.laszt.
A nöszövetségl konferencián Erdélyböl részt veli Kovács Ágnes. sepsiszentgyörgyi papné és Bayburdl
Azam , buddhista hivő Budapestről.
Hámmn agy közös szál Iii son laktunk. közel az
hoz, ahonnan a 14. emeleti ablakunkból csodtllatos
nyih a tavoli Sziklás·hegység hólödte csucsaira , s a csen des-óceani kis szigelekre a parl mentén.
örömmel voltunk egyíil1 mindkét konlerenclim Gelh! rd
Judittal. akinek csodálatos haged(lj;i.tekában többször ls
gyö ny6r ködh ett ünk.
A zl!lónap délutánján volt a közgyűlés. melyen magvá·
lasztottik az uj vezetöséget. Elöszőr valasztottak japán női
eln6köt a szervezet élére, K ayoko Yok ol a személyében.
aki agy japán buddhista szefVezetel. a Rissho-Kosei k<!it
képviseHe,
Alkossunk Fdldkdzösseget: ez VIJlmsos kdtelességünk.
Szabadon lordltva ez volt a elme a 30. IARF·kongreszszusnak. Az elsó IARF-konlersnclat 1901·ben Londonban
tartonilk. A7. I. vilflghflboflJ elöli még harmat. majd azt kO-

Al

j

vetl'ien Ilalot rendeztek meg. 1949 óta 19 IARF·kongreszszu son IntnlkozhaUak a villlg unit{uius és mfls szabade1vü
vallások képviselőI.
Nagy készülődés előzte meg az Onnepl 30, kongresz .
szust , melynek somn mutanak be George Wil liam s érté.
kes . képes összeállitását az IARF 100 éves t6rténeteröl.
Az érelemi munk<! hét tudományos, tanulmányi munkecsoportban lolyt. Engem elözelesen felkértek az tJkológ/8/
túdományos csoport vezetésére , Egy kanadai professzor
asszony segften az előad6k kiválasztásában és lelkérésé ben. Az előadók nagy része az ezredforduló kör Oli ökológiai. környezetvédelmi Pfoblémákkal foglalkozott. A hivatalos
statisztikák, komyezelYédelmi jelentések. helyenként ijesztö adatokat tartalmaznak , A fejlett ofS28gok fogyasztó tarsadillmaiban az anargialogyaSZ!8S ötszöröse a világ többi
részének. Ugyanakkor szamtnlan po2itlv példlIt llltunk mra.
hogy közos öss2efogással meg lehet menten! n kipusztuló
félben lévő l'tlIatfajokat. a tr6pusl 6serdöket stb.
A vatll'lsos embereknek , szerte a vililgon. nagyobb a lelelössége a természetért. a környezetér!. Nemcsak önmaguk és utódaik miatt, hanem hitak, meggyóz6désOk anal is.
A Szentfrás. de más vallas! 1tadiciók is azt tan itjak. hogya
természettet , minden él6lénnyel harmóniában éljünk, és 8poljuk lelelősséggel a mnk bízollake!. Az ember ls része a
teremtésnek, a teremtett villlgnak , Sokáig l évesen IéIreértelmezték a Genezis 2,t S-ben leIrtakat, és azt tanilotH'Ik.
hogy az ember ura a teremtésnek. A kömyezetvédelmi krl~is egyben lelki krlzis ls, ezért kell il vallósos embereknek
kOzös nevezöre talélnluk a !eremten v ilág megmentése
érdekében.
Kiss MIMly, hOdmezovásllrhelyllelkész és felesége
a Vancouver·i tesNéregyházkÖzség maghlvo.sllra ezen
idO alatt ott ta rlózkodtak, és öket is meghfvtllk a kong resszusra, Igy agyhilzunknt hl'lrman ls képviseltOk az
összejövetelen ,
A reggeli és estlllhitatokal. medi!ációkat a kOlönbözO vallásos tagegyhuak végezték. Az utolsó nap keru"
sor az IARF kozgyOlésére. ahol elhangzottak az elmOh
3 évrOI szOIó beszl\molók. majd uj vezetőséget valasztottak. A következO hflrom iNre az IAAF uj elnöke
Elm on van HerwlJnon lelt, aki II hollalldial Remonsl·
rl'lns Egyhllz egyik vllégl vezetoje.
Or. Szabó Árpl'l d pOsp6k meghiváslr.ra az IARF telVbe veHe. hogya legközelebbi kongresszust KoIoZS~
rott rendeuél< meg .
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Megjelent Dr. Gellérd Imre életműve
angol forditásban
Ötven esztendó~'el ezelőtt kezdett hozzá Gellérd
Im re, &lesapám, akkori siménfalvi lelkész gya korlati
teológiai magiszteri dolgozata mcgírasához. melynek
s.zer\"l.!S folytatása - öt év politU(.li börtön megszakilással - doktori disszertációja. A m u "Az erdél)'i unitárius prédikációirodalom négyszáz éve" az egyetlen
erdélyi unitárius szeUemtórténct. Gellérd Imre azon ban c:sak halála után tizenöl éwel, il do lgozat beadása utin negyedszázaddal, 1995-ben kapta meg il doktori címet a Kolozsvári Egyesített Protestáns Teológiai IntézeItőL
TIz él-c Igétjük má r a teljes mtI angol nyelvu megJelentetését az észak-amerikai unitáriusoknak. Es
ime, \'egre kézbe vehetik hagyományos konyvés elektronikus formában is, CD ROM-on. Az idei Amerik.,i Unillirius Unh-erzalista Egyház Fótanácsán
nmlattam bt- a könyvel - tizenkettedik kiad \·ányun.
bt - mcly azonnal szenzáció lelt az Erdélyért rajongó unitáriusok ezrei körében. A könyv dia dalútjához
nem fér kétség.
Tiz év alatt a Tesn'érgyülekezeti Program megszervezése mellett mindig e köny" kiadása volt lelkem
f6kuszpon tjában. Négyszer fordítottam újra a több
mint 600 oldaJas hatalmas mú\·el. Az utolsó nagy nekirugaszkodásra ez évben súntam el magam, mi·
után az Amerikai "Unitarian Universa list Funding
Program" nagylelkű ösztöndija lehetövé telte a kiadását 325 olda lra rövidített könyv formájában, G eorge Willia ms és Gellérd Judit el6szaviÍ\'al. Az egész,
eredeti mu elektronikus formában val6 kézreadása
férjem, George ráadás ajándéka.
E jelentös nuThöz különösen mélt6, hogy al. Erdélyi Unitárius Egyház tarskiad6kén t szerepel a Center
for Free Religion keretében múködó UNJQUEST kiadónk mellett, amiért egymásnak kölcsönösen haJasak
\·ag)"unk. S hogy ráadásul az Egyház kolozsvári
nyomdájában latolt napdlágot a gyÖJlyörű könyv, ez
els6sorban Kriza János lelkész-nyomdaiga.zgat6 érdeme, aki odaadó és sZÍIl\"onalas szakmai munkájával remekel alkotott.
A nyomdaból 1999. iulius 16-án kikerüló legelső
példányba Dr. S zabó Arpad Püspök Urunk e szavakat jegyezte be dedikáci6ként: "A gyertyát sikerül t
előhozni a véka sölé t rejtekéből, és magasra emelni,
hogy természe te szerin t világítson. Ez. a könyv a
gyertya tartó. őszinte örömmel és szeretettel gra tulálunk a nagy mUhÖz. Most már a fény szabadon ragyogha t, mely négy évszázad unitárius prédikációiból sugárzik el/>' Aldassék az emléke, aki ezt - ebben
a hatalmas munkában - egy csokorba kötötte."
Korunk kél amerikai teol6gus ó riása, a Harvard
professzor Geo rge H u nlston Wi lliams és a Meadv1l.le / Lomba rd történész Joh n G oodbey - mindkett6 a
Kolozsvári Teológiai Inlézet diszdoktora - szintén
nem fukar~odott a m ú dicséretével. Williams professzor ezt Irta levelében: "Nagy gyönyörűséggel követem a kettŐlök munkáját, amint e rdélyi unitári us

ö~~.nket a világ asztalára teszitek... TI ketten

~~ Judit-George korszakot" alkottatok meg az uni
tanus torténelemirásban és a n...... ~_''-c 1._
ki ' 'tésében
~ .. "'-'" UJZI ~pcsolatok
, ep.1 ~_ h' ,,"-,-~z unitariz.mus nemzelkozi inte'Pre~
oral"",,. It"<:;. u~r.. vagytok. nagy megnyu -ás sza.
mO,~ra munkátok céltudatossága é:> hitetefmél.....&...
ge.
]~-

.

John .G~bey professzor így méltatta a munkát.
,,~:ndklVuh perspektívái nyit ez a mú egy nép kultú:
rá)3ba .~'aló betekintésre. Számtalan könyvet írtak Erdely torténetér6\, az Unitii rius Egyház tórténetér6\
de ezek mind csupán .. kulsó«. torténeimi képet alkot~
nak. ~Ilérd Imre könY"e végre ablakot nyilott Erdélr sZI.vének és lelkének mélységei felé. Ez. a rendkivuhen a tfog6 munka azt a hitéletet, lelkis~get vallásgya~or\a.tot lárja elénk, mely az erdélyi unitarizmust
ti'p~lta es elevenen tartotta sok megpróbáltatás és uldozesek kozepette. Anú külön érdeme a munkának..
h~y. n~,,:,csak négy évszázad prédikatorail és hom!lehkal Irodalmát ~utatja ~ ~gyha tasű teljesség_
gel, de a kor európai szellenu Iranvzatainak Erdélyre
gyakorolt hatásait is.
•
"Azok sz.imára, akik kulturtörténettel, vallástörtén:t ~~l, filoz6fiatörténette1 foglalkoznak, e könyv nélkulozhetetlen forrásmunb, és mint ilyen, hiánypótló."
Gellérd Imre pos t mortem doktorrá avatásakor Dr.
Szabó Árpád a következö sza'-akkal zárta a laudatio- t: "CeUérd Imre dolgozatának igen nagy érdeme
az, hogy eddig fel nem d olgozott teniletról ad ujat
teológiai irodalmunk számára s igy hiánypótló jelentöségú. Alapos kutatásait a szabatos tudom.inrosság
jellemzi. Mig odaadással mélyül el az egyes korok..
irányok és személyiségek megismerésében, olyan
eredményeket n}'tÍj t, melyek nyereséget jelentenek
nemCS<1k az uni tárius teológia, hanem kétséglelentll a
hazai protestantizmus számá ra is . "
Dr. Gellérd J udit

ru első kitünte t és: ,.Élni a külde tést"
D r . G e llé rd J udit nyert e el az Amerikai U nitá·
rius Univerzalisl3. egyetemes egyház kitúntetését,
melye t 3. Testvérgyülekezeti Tanács el6s~ör a.dott
ki . és "Living the Mission" (Élni a k(il detés~) díjn~
neve~ett el. mintegy Zizire, a Tanács ala plt6 (6tit·
k á ra "testre s~abva~.
Az ünne pélyes dfjátadás a Ut ah állambeli Salt
Lake City-ben ta rtott Gene ral Assem~ly. (F~ta
n ács) alka lmáva l mintegy kétezer .ame.nk~1 u lll táriusjelenIétében történt. Az erdél)'! Umtánus Egyh ázat a Lelkész Szövetség elnöke J a k ab DéD ~s,
felesége Éva és lelkész fiuk , ~.:1ka~ Zsolt, \/.:1lnmmt
Kis s László és felesége képVIseltek.
Szeptemberben Ge.1~érd Ju?it Bostonoon elk~~
te<llógioli tnnulmánYlut. 'fulan 6 oz . els6 erd~I}'I.
akit felvettek a Harvard egyetemre, illetve aki elnyerte .:1 Boston University legmagasabb érdemÖsztÖndfját.
(szer k)
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Könyvismertetés

K öszönetnyilvánítás

Kelemen Miklós: IIHeltai Gáspár" 1999.

Ezúton it Mláun Ir.öszönjűk
h
ne,,~ben dr Tóth Sá d
' egy lizunk vezet&lége
•
n Or rerormálulI t<!cBlvérllnk bln(!
~ezer formtO!J adomáll)"át, melyet ez év .. ..
•
mányozott egyetemell egyházunknak e JU !us/iban II~

Megjelent az "Unitárius Arcképcsamok 2. füzete,
Kelemen Miklós: ,,Heltai Gáspár" c. tanulmányával.
ÉrdekJódéssel vellem kézbe, de örömmel is, mert
a szerző alapos, csendes és szivós munkásságát
egyre többen értékelik egyházunkban, sőt azon kiviil
is. Ez évben, az Unitarius Életben, az unitárius elő
dökről irt ismertetései, a Magyar Egyháztörténeti
Vázlatokban megjeleni ,A budapesti unitárius egyházközség története", az Accordia kiadásában, a lelkész Irók Anlológiájában megjelenő "Unitáriusok a
XVI-XIX. sz. magyar irodalmában" c. tanulmánya, a
Rádióban az unitárius vallásos félóra adásaiban sorozatosan elhangzó, a Magyar Tudományos Akadémia unitárius tagjairól szóló ismertetése, ma is aktiv
lelkészi munkássagának kiegészllése.
Ismerve az adott lehetőségeket és kereteket, igen
kellemesen lepootem meg, amikor belelapoztam a
könyvbe. Nem csak hatalmas bibliográfiai tájékozottsága Wnt fel - hiszen azt megszoktuk nála -, hanem
a könyv jól összeválogatott illusztrációanyaga, mely
a Heltai-nyomda metszetanyagából közölt képekkel
és dfszekkel többel érzékeltet Kolozsvár és az unitarizmus XVI. sZ.-i hangulatából, minlha a szerző még
100 oldalt (rt volna ugyanerről a témáról.
Szerencsés volt Heltai "Háló" c. kiadványa ajánlásimak közlése is. Ez a munka ugyanis a teljesen unitáriussa vált író őszinte vallomásának magyarra lordUása, illetve átdolgozása Gonsalvus Reginaidus
Montanus spanyol dominikánus szerzetes "'nkvizició
története" c. munkájanak. E munka 1567-ben jelent
meg elöször, majd angolul 1568-ban, 156g-ben németül és hollandul és már 157Q-ben magyarul is. A
könyv a reformáció korában Európa lelkiismeretét
szólaUalta meg. Megjelentetése és gondolatai, vak!mint az unitárius hitelvekkel való összekapcsolása az
1568-as tordai orszaggyül.ési határozatok igazolása a
nagy nyilvánosság előlt. Es még valamil
Kár, hogyakitűnően megválasztolI Heltai ajánlashoz nem csatolódott még egy részlet a műből, pl. a
segesvári hitvita története.
Erdély egyik legkorábbi relormálorát Szántai Istváni, aki előbb kassai prédikátor volt, majd Szántódra kerüli és itt középiskolát hozott létre, Fráter
György vezetésével a katolikus klérus elfogatta, Szapolyai János magyar király elé hurcolta, és itt vitára
kényszerftetle. Fráter György a királlyal ki akarta végeztetni Szántait, de az uralkodó válasza ez volt:
"Törvénytelenül nem akarok senkit megölni! Adjatok
búnt hozzá! 1m törvényt láttatok rá, és amit a törvény
hoz úgy bűnhődjék meg." Ezulán gondoskodott, hogy
a vádlott hazakerülhessen. A történet arról tesz tanúbizonysagol, hogya XVI. sz..! Erdélyben az ember
lelkiismereti szabadsaganak kérdése János királynak
IS, János Zsigmond fejedelemnek és a Rendeknek is
jót álgOf\dOIl kormfmyzati e!vük voll.
';;rdeklödéssel várjuk a Hellai Gáspár Kft. kiadásában az Unitárius Arcképcsarnok harmadik kötetét.
Szász Ján os
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fe lesége, I ván Margit emlékére.

,lhunyt, azeretett

Az adomány átvételével egyidejűleg egyházunk kötelezettséget vállalt, hogy Iván László uni ' ~' I lk. •

teté
Iá M . .
",r'Ulle sz.
B V re, v n IIrglt közö~ sírját II Farkasréti temet6ben ~5 évenként megváltJa. Dr. T6th &\ndorné Iván
Margit testvérünk ,áldozatos unitárius hivO" volt. Életének 92. évében smhtotta el őt a Mindenh tó h
b
re g..g, gyeng " k cd' II u tá n. Temetése május
II , OSSlM e19.én volt
Or~kn? Sze n~.lványi Ilona szolgálata melLMt
16s l -V~rl Katal ~n mondott imát, Híveink közli] i8 többe~ eljöttek, akik még emlékeztek IvAn lÁszló lelké~zunkre II testvérére Margit nénire, aki kis nyugdíjáMI
IS támogatta egyházunkat és az unitárius cserkhzeket..
Nyugodjék békében! Emléke tegyen áldott!

Mik:

• ••
Egyetemes egyházunk nevében mondunk köszönetet
Bonc:za Gábor unitárius atyánkfiának, aki 1999 szeptemberét>en értékes személyi uámítógépet adományozott a pusptlk.ségnek, komplett 486-0s meghi\itású ezövegswrke8zt6' és egyéb programokkal ellátva. Boncza
Gábor. harmadik kisfiát, Zoltán Lászl6t, Orbókné Szent.IvánYI Ilona keresztelte 1999. október IO-én, a Nagy
Ignác utcai templomban. A legifjabb családtag és az
egész család életére egy igaz I stenünk gazdag áldását
kérjük!

f------------- -------HALOTTAINK
Kocsordon, 1999. június 26-an utols6 utjára kisértOk
egyhézközségOnk alapJló tagját es tiszteletbeli presMerét,
AJlal János atylmkfiát, aki 73 évesen, július 14-én tragikus
kőr01mények között hunyt el; a 40 évesen meghalt Ilj. Kiss
Andrást, aki édesapja egyetlen gyermeke és két álVa
gyermek édesapja, egykori templomépítő első gondnokunk
dédunokája volt. valamint augusztus 24·én Harsányi Imre
atyánkfiát, édesanyja egyetlen gyefmekét, hűséges Ozvegye szeretett élettárut, két alVa édesapját. akit lsten hosz·
szú, de tOrelemmel viselt szenvedés után 47 éves korában
szólíton magához.
lsten gondviseláse őrködjön a Iriss sírhantok lelen, fogadja irgalommal a hazilért lelkeket. és adpn a hAlramafadoltaknak vigasztalást.
Nyitrai Levente
•

BÁLINT ILDIKÓ 57 éves
PAPP BÁLINT 85 éves
POKÉ DOMONKOS 74 éves
NAGY LASZLÓ 84 éves
AJTAI LÁSZLÓNÉ Barra Jolán 92 éves
DR. ISZU I ISTVÁN 97 éves
PAPP FERENCNÉ Eltzenhötfer Julianna 81 éves
SZEPEZDI ZOLTÁNNÉ ÜrmösI Edll86 éves
DR. NAGY SÁNDORNÉ Vári Magdolna 79 éves
lsten adjon csöndes pihenést ehávozoU testvérein knek,
lelküknek örök Ildvösségel, a hatramaradott gyAszolóknak
pedig vigasztalást.

Építsük fel összefogással Marosvásárhely
második unitárius templomát
E felhívást olvasva
II
Marosvásárhelyi
Unitárius Egyházközség történetét ismero
ember joggal mondhatja: valójában nem
ti második hanem sorrendben a negyedik
templomTÓl
kel1ene
beszélnünk.
A pontosítás nagyon
is helyén való, hiszen
Orbán Balázs "A Szé·
kelyfóld
leírásá"-b61
tucljuk, hogy János
Zsigmond erdélyi fejedelem alatt a vásárhelyiek fele unitárius
hitre tért, és abban az
időben az unitáriusoknak a Teleki-könyvtárral szemben, a Fazekas (ma
Borsos
Tamás) utca sarkán
"díszes temploma és
-'!z..
gymnáziuma volt".
;':,,\'it
Sajnos ezeket az
épületeket
Mihály
vajda. illetve Basta,
Habsburg-generális
,\
zsoldosai feldúlták, és
semmi írásos emlék
nem maradt TÓluk.
Ezzel egyidOben, az ......
erőszakos
hittérítések következtében, az
unitá rius felekezet jófonnán megszünt lé"
tezni városunkban.
Lassú v:iltozás, jó
másfél évszázad múlt-án, a nyolcszázas évek derekán következett be.
Ettol kezdve az unitáriusok sz:ima fokozatosan növekszik, a Jegnagyobb székely" 160 unitárius hívő
lélekről tesz említést.
Ugyancsak fi irja: ,/.l (Fazekas utcai) nagy telek
két utcára néző szögletén emelkedik azon csinos imaház, melyet 1869·ben a hivek buzgalma
pár hónap alatt épített fel." Ez a kis épület ma is
létezik, de már közel hetven éve nem az ima háza_
Nem, mert fó1eg a beköltözésekkel az unitáriusok száma oly gyorsan növekedett, hogy elodázhatatIanná vált egy nagy templom építése. A neogótikus stílusban fogant, szép homlokzatú templom
1929130-ban, bravúros gyorsasággal, II hónap
alatt épült fel.
Kellemes gond, hogy ez a nagynak mondott, számunkra meghitt, kedves templom már rég szak-

\.

._-_._-

nek bizonyul Marosvásárhely több mint
négyezer unitáriusa
számára.
Örüljünk,
mert
megszületett IIZ elhatározás egy új templom épltésére.
A tervezett ép uletegyüttes a 400 féro"he_
lyes templom mellett
egy tanácstennet két
'
Irodát és mellékhelyi_
ségeket foglal magában. Az erődtemplo
moha
emlékeztető
megoldás belső udvara egy sor szabadtéri
rendezvény számára
nyújt lehetőséget. Az
épület architektúrája
idézi az erdélyi magyar építészeti hagyományt.

.

~eggy6z6désünk,

hogy felépülése után,
az új unitárius templom gazdllgftani fogja
a város építészeti arculatát, és hagyományszefŰen, a felekezeti életen túl, egy
vonzó kulturális központtá szervez6dik.
Fogjunk
össze
tehát, unitáriusok és
nem
unitáriusok,
hogy mielőbb felépíthessúk Isten és az
ember lij hrijlékát Marosvásárhelyen_
Bízunk abban, hogy az Ön nagylelkű .felajánlása
és személyes közremt1ködése is hozzáJáru.1 ~ro
sunk második unitárius templomának felepltéséhez!
A Marosvásárhelyi Unitárius Egyházközség nevében, 6szinte tisztelettel
Nagy Lásdó
esperes-lelkész
Szabó Lásdó
gondnok
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Pályázati felhívás
UnitArius AlapCtvány Kuratóriuma az 1998. évben
at SZJA l%-árll befolyt Ö$$zcgb6"l pályázatot hirdet..
A p!l.lyázat célja: ucretetszolgálati és karitativ tevékenység megval6sftáaa (pl. oktatási segély, amely a hil.oktatbban N!8ZC81116 gyermekek között kertll szo!t.o!Jz·
tA8ra).
A pályázat összege: 8~0 OOO Ft. azaz: Nyolcszáznegyvc nezer forint.. Pályázhatnak mindazok a magyarországi
unitáriu8 egyházközsége k amelyeknek nincs hasonl6
cé lt szolgál6 IIlapftványa.
At.

A pályáUll beadásának határideje: 1999. október IS.

p: pályázatokat lll. alábbi timu kérjuk eljuttatni: Uni.

tánus AlapCtvány, 10S4 Budapest, Alkotmány utca 12.

RAzmány Csab..
elniik sk.
Ge rgely FeliciÁn
titkár ak.
Az. Egyházközségek a pályázati Id6 TÖvidségére val6
tekintettel postán is megkapták a .Pályázati felhivás"_t..

•

Uj szakasz a kárpátaljai segélyezésben
A hosszú távú egyOnmüködésen
a hangsúly
Elleit több mint t O hónap a tavaly novemberi kárpátaljai arvíz levonulása óta. A Szeretetszolgálat
most látta elérkezettnek az időt arra, hogya humanitárius segitségnyújtás után a hosszú távú egyOttmű
ködés kialakItására helyezze a hangsúlyt. Döntését
elösegltette a kárpátaljaiak részéről érkező igény,
egy merőben új, a helyi viszonyokhoz képest műkö
désében más szervezet létrehozásara. Ugyanis az
elmúlt egy évben kiderült, hogya kárpátaljai közigazgatási hivatal, felismerve a civil társadalom segftségnyújtása nak eredményességét a humanitárius munkában, nyitottil. vált ·az ilyen hátterű szervezetek mű
ködése iránt. Ezért a Szeretetszolgalat, a helyi civil
tarsadalom erősitése érdekében, hosszabb távon segíteni kívánja a Beregszaszon beinduló Szociális
Központ működését.
Szocfális központ Beregszászon
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat kárpátaljai segflségnyújtása során merult fel az az igény,
hogya Szeretetszolgalat az árvízkárosullakal segitő
munkája után továbbra is a térségben tevékenykedve. támogatast nyújtson az itt élő rászorulóknak. Az
elképzelést tett követte, Igya Magyar Ökumenikus
Szeretetszolgálat mellett a HEKS svájci protestans
szeretetszolgálat, karpataljai magánszemélyek és a
református egyház helyi képviselői kezdeményezésére megalakul! a beregszászi Szociális Alapftvány,
amely elsődleges feladatanak a kárpátaljai rászorulók megsegítését tekinti.

Ez a civil szewezet egy ú\töra keZdeményezés a
térségben. Célja, hogya kárpátaljai szociális rendszerbe illeszkedjen, de tevékenységét és hatékonyságát illetően új struktúraban mCiködjön a szocié.lis
igazságosság elősegítése érdekében. Első lépésként
létrehozta a Szociális Központot, amelynek elsődle
ges feladata a járas szociális helyzetének felmérése,
a segftségnyújtás területén érintett csoportok meghatározása, illetve a szükségleteknek megfelelö
programok kidolgozása és végrehajtása. A Központnak emellett a feladatai közé tartozik még a szociális
törvényalkotásban, a kárpátaljai szociális rendszer átalakításában való részvétel, illetve a kormányzati
szervek és a civil szervezetek közötti egyíittműködés
kialakftásának elősegítése.
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a köz·
pontot elsősorban a munkatarsak szakmai képzésé·
vel és továbbképzésévei segIti, amely elengedhetetlenül szükséges a központ mílködtetéséhez, a min·
dennapi munka elvégzéséhez és a speciális segftségnyújtási programok kidolgozásához. A szakmai
menedzselés mellett a Szeretetszolgálat a központ
fülésének és vfzvezetékrendszerének kiépítését végeztette el. Az átépítési munkálatok szeptember közepére befejeződtek, Igya Szociális Központ 1999.
szeptember 20-án 11 órakor megnyilotta kapuit.
A megnyltón részt vett Lehel László lelkész, a
Szeretetszolgálat igazgatója. Orbánné dr, Lévai
AnIkó, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének
felesége, a Szeretetszolgálat aldivistája, valamint
Szakács Zoltán magyar fökonzul, illetve a beregsza<
szi járás közigazgatási és egyházi vezetöi.

FELHívÁs HíVEINKHEZ!
A svájci HEKS, protestáns aegélyszervezet eljul.-

tatta egyhá-mnkhoz a 2000. évre szóM Casa Locarno-i
iidUlések időpontját.. valamint meghívást egy i(jl1sági
és egy néiSZÖvet.ségi találkozóra.
Három időpont házaspárok réSzéffl:
1. 2000. március 22.-április ll .
2. 2000. julius I9.-augusztus 08.
3.2000. november Ol.-november 21.
IfjusAgi ökumenikus talátkoz6: 2000. junius 14_27.

Világi asszonyoknak sz616 3 hetes találkozó: 2000.
junius 28.-julius 18.
Az. utóbbi két programon német, vagy angol nyelv-

tudás kötelew, a házaspAroknak sz616 egy Mnapos üdillésen a nyelvtudás ajánlott.
KérjIlk hiveinket, hogy 1999. november 30-ig küldjék be jclentkezéseiket a MUE püspöki hivatalba.
A beérkezett jelentkezésekr61 az Elnökség dönt..
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