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XLV. ÉVFOLYAM 2. SZAM 1991. MARCIUS-APRIUS 

GOLGOTA 
"Amikor 'n. fölemeltetem e földról, 

mindeneket magamhoz vonzok." 

János ev. XlI. 32 . 

... Szép szál cédrus Libanon erdejében. Reá t(izött az első napsugár, amint kivIllant az éj kárpitja mö
gül. Olyan jólesett nekt ez a mennyei üzenet, mint a mély álomból ébredező gyermeknek az édes anyai 
csók ... Napsugár cirógatta, vihar verte, ostromolta~ ~gy nőtt nagyra egykor ez a szép szál cédrus Libanon 
erdejében. A vándor már messziről meglátta és feléje Igyekezett, hogy üdítő árnyékában megpihenjen. Again 
az égi madarak fészket raktak S olyan szépen csicseregték a Teremtés dalát, hogy az egész erdő egy hatal
mas szim1ónlába olvadt. Boldog volt, aki bár egy gallyacskát magával vihetett róla, hogy ott legyen vigasz
taló emlék gyam\nt a szive tölött még akkor is, amikor örök álomra hunyja le fáradt szempiiláit. A cédrus 
maga is az Ő kiterjesztett karjaival vágyott, esengett a boldogság után. Szerette volna átölelni az egész 
világot ... Szép szál cédrus Libanon erdejében, ne álmodou tovább I Nem hallod-e, hogy körülötted itt is, 
ott ls "a fejsze Immár a fáknak gyökerére vettetett?" S légy bár "Jessének ama gyökere", légy bár a leg
szebb valamennyi közt, Téged is kivágnak ... S vaj' mi lesz belőled? 

... Arboc a nyilt tengeren tovasik.ló gályán, amelynek vitorláit kedvero szél dagaszt ja. Csillagos ég alatt, 
vagy borongós, sötét vizeken némán, kimérten, méltóságteljesen haladsz előre, mert az utat és az irányt 
Te magad tűzted kl magadnak. Ki hitte volna, hogy gyökeredtől megválva ilyen könnyedén megs:wkod az 
örvénylő habok örök hAborgását! Hogy-hogy? .. Olyan sietős a dolgod? Nem érsz rá , hogy megpihenni be
betérj egy csöndes kikötőbe? Nem. Es nem. Neked folyton-folyvást útban kell lenned, mert Te drága kin
cseket szállítasz egyik világból a másik világba ... Arboc a nyilt tengeren tovasikló gályán! Te jól tudod : 
hol éheznek és oda kenyeret v iszel. Te jól tudod: hol rongyookodnak és mezUelenill didergő szentjeid kö
zött szerte osztogatod a Te vitorJáldnak királyi palástját. Te jól tudod: hol szomorkodnak s hozod-viszed, 
viszed-hozod Gileád balzsamAt, amely minden sebet begyógyít. Minden sebet? :es a tied, a Te sebed vajon 
nem fáj-e még? Az, amit valamikor réges-régen az a fejszecsapás okozott? Ne botránkozz meg rajta, hogy 
ilyesmit kérdezek. De lásd, én okulni akarok. f.:n követni szeretnélek Tégedet. Veled röpülni a nyflt ten
geren tovasikló gályán, csillagos ég alatt, vagy borongós, sötét vizeken. Némán, kimérten, méllóságteljesen. 
Együtt haladunk márls: érzem ... Enem, hogy a fejszecsapás Téged lesújtani nem bírt, de fölemelt. Betelt 
az lrás: "mlndene~et magamhoz vonzok". Engem is, ót is, mindannyiunkat ... De a mérhetetlen mélyben 
ezer halál leselkedik s az orkán bömbölő torka rekedten, fogcsikorgatva zúgja reád a " Feszitsd meg!"-et. 
S légy bár Áronnak "virégos vesszeje", légy bár a legszebb valamennyi közt, egy zordon éjszakán porba 
dobott roncs vagy .. . S vaj mi lesz belőled? 
. . .. tlő kereszt az örök Golgotán, amely egyre könyörtelenűl szedi a maga áldozatát, mint a Végzet 
utja, amelyet kikerülni nem lehet. :es nem szabad. És mindkét lator között ott függ egy-egy Igaz, akinek 
~zért kell meghalnia, hogy a bűnös világ a maga "botránkozásából" és "bolondságából", mintegy részeg~tó 
Italnak tobzódó mámoréból kljózanodva, a lelki sötétségből ama nagy Világosság felé fordulva, lásson IS
mét, lásson tisztán. Megismerje és megutálja önmagát. Levesse a lárvát, amely alatt _ hála a Gon d
viselfisnek! - ott mosolyog, ott tündököl még a megváltottság áldott érzetében, min t egy kis gyermek an
g.~ah képe; az Istenfiúság dicsó arculata. Letépje és eldobja magáról koldusrongyaU, amelyeket divatos 
tukré~en tetszelegve aggatott magára, hogy eltakarja szépséghibáit, a foltokat és a szeplőket, amelyekben 
az örok Teremtőnek része nln(;$ ... J::lő kereszt az örök Golgothán! Oh, jaj, azóta híveid körében akárhány 
helyen ls üt~ttél tanyát és bujdokolva, más-más név alatt, akár hányszor játszottad is ' eJ e bús tragédiát. 
Te voltál mmdlg a vezér, lelkek királya, Te: rajtad pihent meg, benned bízott a vértanúknak serege. 

8etJ,ned bízunk ml is, hogy kereszthordozásunkat elfogadod, hibáinkat jóváteszed ... S "magadhoz von
.!:asz" bennünket ls, hogy még ma veled lehessünk a lelkek paradicsomában ... Ámen. (1940) 

JÓzaD Miklós 

"Historia ecclesiastica uuitariorum in Transsylvania" 
A 8iblio~heca Unitariorum alapftván", amel" az 

J979-ben Slk16son larlolt nemzetközi antitrinilárius 
konleren~la után alakult, fenI! cfmen szeretné 
jele-ruetm a Itlbb ki!zi,alo3 pi!ldán"ban 
és amerilcai kön"ulárakban elfekv6 
használáláual feldolgozandó anl/agol. 

A Kereuténll Maguel15 ri!gl köleteit forgatva rá
találtam a Dávid Ferenc i!letra#át meg'rt (1879J 
Jakab Elek: KiállÓ !ZÓ cfma trására, mell/ben egllebek 

mellett javasolja a Kénosi T6zsér J4nos és az általo. 
Fosztó Uzoni l stllán néuen umert ki!ziratok kladá.sá
nak a fontosságál. Ebben az írásban s az erre adott 
pűspölti 1'álo.szOOn (1887) néhán" újabb VaUII felfrtssi
rett adat szól mindkét kezdemén"ez15 életér{jl és ni!
mileg módosítja azolcat az adatokat, amel"eket a 
Zovántll-Ladán"i Egtlhdztörlénell Lexikon (1977) e két 
kéziratos szerz6r151 közöl. 

(Follllotás a 2. oldalon) 
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KÜ évvel alulfrott, Klan lctOIl proless:wrral, cl 8. U. 
alapltvánll laudesdnak 1114011<1' einlIkével beszélgeteU 
e témáról. A lclI"I('IQ'1I000 gond II megfeleló .szakember 
meglaláhi5a volt. Azóta az erdélu i klmll vt.ciTok ha.sz~ 
nálata js mega/do /tTl/zk látszik, ib lo r kerülhet az 
Amedkában leoo ):u!ld ánll hazahozata lá ra, me/Ilet dT. 
W ilbllr lelhtl8::ncllt az '952-ben, a Harva rd kiadónál 
megjelente tett "A HISTORY Of' UNJTARI A NISM" ll. 
kötetében II Transslllvan/árn vono!lroz6 min/CUII ISO 
oldalon irt dolgozatában. 

A B. U. alapftoonll Ca1lko r i .fZor galmazói közül ma 
már cwk dr. J. GodbclI Chicago, USA és d r . Eroo 
János és dr. Ferencz Jó::se/ vannok életben. a többiek , 
lengI/elek, olauok, hollandok csak távolról érdeklöd
nek e történelmi téma Irá nt. 

Keve.sen tudják azt ls, hogl/ egI/kori kezdetleges 
magyar fordltá!ok melleU, a 20-as évek után Márkos 
Albert, latin Izokos gimnáziumi kedves tarnirunk tin
tával iTt kézirásOI fordítása is rendelkezé.tre áll. 

Klanlczal/ pro/enzor úgv érzi, hogl/ most Tátalált 
a meg/eleló szakemberre, aki éleUböl mindennapi Ten
des elfoglaltsága mellett /!árom éven át idót és /ár adt 
ságot tudna szentelni e nagy terv megvalósí tásához. 

A AtTA levéltárában dolgozó K áldos János kutató 
már /oglalkozott egvházunk harmadik püspöke, Ellyedi 
György (1592-1597) irodalmi és teológiai munkás$ágá
val. Az alapítványhoz benyújtott tervezetében vállal
kozik e munka végzésé re, probléma ma elsósor ban az 
anyagiak elóteremtése, de talán erre ls okod segító 
készség. 

A HISTORIA szerzói: 
KENQSl TOZStR JANOS (1108-1772) Kénos község 

sziilötle volt Udoorhelyszéken. Iskolai tanu lmányait a 
kolozsvár i unitarius kollégiumban fejezte be, itt lett 
1730-ban köztanító. 1732-ben már senier lett. Tordára 
ment rektornak az akkor ou működött unitárius isko-

, 

lába 1734 áprilisában. Azután BáQl/onba ment le lkésti 
feladat ot vállalva, Olt kezdte el 11Irléne/írói munkÓ$sá_ 
gát. Innen az ugl/ancsak aranyouzékl TorockóJzent_ 
gl/örg)l történelmi nevet vlurlő és 11Ibb Tegén)lt in.spi
ráló lalu l elkésti álláJcit /oglolto el J77/-ben. Az egI/
házi !öconsistorlum innen ótrendelí Torda mellé Szent
mihályfalvára, de ezt a t istte t beteg~ége miaU már 
nem foglalhono el, / 772. jún. 22-én Torockóstenlgllör_ 
avön holt meg s ot t ls temették el. 

Korán kezdett el fogla lkozni oz erdélIIi unitóriu~ok 
történelméuel és a Zován.yi-Ladányl (1977) Lexikon. 
felje01lzi két kéziratos tonulmánl/át o következó eime
ken: Historia eccleruutica Trons)llvona-unltoria _ 
mellJe, később Uzoni Foszló follItatott _ valamint 
"De typogrophiis et typographla unitariorum in Tron
sylvania". 

Osszef oglolást frt Notae quaedom de r eformátione 
civitalis Kolozsvár dmen. Más kézfrá~os dolgozatairól 
is_ tudtak o:'z egykortíok, de azok lappanganak. A ké
sobb UZOni Fosztá neve alatt közismertté lett unitárius 
eOllMztörténeti munka első klltete az eddigi adatok 
szerint KénOSi Tőzsér munkája volt. 

UZONI (1729-1717). 
talált és 

,. 
ban nem most 
Könyvtárban van-e belóle 

dr. Ftren~ Jó~ef 

Keresztény ébredés Hozzónk, a p or g)lermekeihl.'z más 
"nem illik" i tt, csak vál lalni prófétai 
odaadássa l : " Imhol vagyok én, küld j 
el engemet/I" Küldetésünk nehéz 
ú tján pedig vezessen Arany Jánas 
szép gondolata: "Ember lenni min
dig, minden körülményben." 

Lapunk kor i bbi sú,l1li ban m i r 
h ir' adtunk aITÓl. hogy Balizsi 
{.ásd ó. flh!:esgyannatl uniti rius lel
kés"J: fenU eim en indita tl. gyüleke
zeti h irmondót 

Az a lábbia kban a lap $. szálllá ból 
adunk k öue eu á hita to t : 

- 0 -0 -

js kell! Panosz-világban élűnk, de 
emberségünk, a teremtés koronája
küldetésünk megtagadását j elenti, 
ha nem tudjuk, ha nem merjük, ho 
habozunk, ha kételkedünk lcimon- ______________ _ 
dani és azzal együtt vállalni min
den velejárót: Imhol vagyok én, 
küldj el engemet !! 

IMHOl VAGYOK ~N . 
KOLDJ El ENGEMETlII 

Nehéz, jellempróbáló időkben sok 
a kételkedő ember, akik ezerszer is 

, megfontolják lépésüket, ha tenn i 

PROTESTÁNS 
KOZMOVELOD~S I 

EGYESO lET 

tzsaiás p1"ófétai külde tése az el
hívási látomással kezdődik, amel y 
élmény minden I sten-keresőnek 
megadatik, ha őszintén elmerü! o 
csodás, : lenyűgöző fel ismerésben: 
"Szent, szent, szent a Seregeknek 
UTa , teljes mind o széles /öld ·oz <' 
dicsőségé tól !!" 

Az egész lá tomó~ drámai le/olyá
sa után szinte természetetnek tet 
szik az, hogtl a megszóHtárra tzsaiás 
vállalja a rettenetes kalde tétt· pró
fétálni, lsten üzenetét bedug~lt fü 
leknek, I sten megrendít6en szép vi
lágát mutogatni elvakult, bezórult 
szemeknek, akik se hallani, 'e lótni 
nem is akarnak. E Tellenete. mun
kát mégis elvóllalni habozós nélkül 
ninc~ ebben feloldhatatlan ellent~ 
mondá,? 

Nincs!! Nincs, mer t e kalde té, 
nem emberektól van é, semmi sem 
túl d rága ahhoz, amit h ten nevében 
e világért tennf/.nk lehet é. tennf/.nk 

2 lJNITARIUS eLET 

kell valami nemes, magasztos üav
ben, megviz$gálják az érdek, a ha
szon mik roszk6p;án keresztűl v ál
lolásukat, tenniaka1"ásukat. Nem azt 
vá1"ja az Elküldő tólünk:, hogy fejet
lenül ugor junk neki a falnak. Nem 
erről 'IlO n szó ! 

l sten embert 
katá"T$o legyen 
alkotó szép 

lsten ., ,~~~~?!;Y_~ 

A két élle alakult , nagy múltu 
egyesUlet 191U. febr. 28-án tartott 
kÖ1.gyúlésén új inléző bIzottsági ta
gokat lIálasztott meg. Egyházunk 
képllisele tében Orb6kné Szent-Iványi 
Ilona lelkésmőnek , eddig vég2ett 
munkája alapján tollábbra is egy
hangú bizalmat szallaztak meg. 

Az egyesület munkájában lIaló 
részIléteire ismételten relhilljuk hi
veink fIgyelmét , hisz a szakosztá
lyok előadásait nelles protestáns e16-
adók tartják. Az egyesület alelnöke 
Bartók Béla !6gondnokunk, választ
m ányl, vagyis elnökségi tagja H1tSZti 
Jónas p ilspök. dr. Ferencz Józse/ ny. 
püspök, TiiTlIk TamÓ$, d r . LcúzI6 
GlIula. 

A Lélektani Szakosztály kéthavi 
összejöveteleit - rendszeresen -
Nagy I. u.-i gyUlekezeti termünkben 
tartja. 

Az Irodalmi Szakosztály jan uár i 
Olésén Török Tamás {ró afia ta rtott 
egy kiváló Má ral-elÓD.dást, nagy sza
mú hallgatóság el6tt. 

.. 

- -- .. ---



- ---_ .. _-

dJ.tR.n.tí§./.. áLdo.tl. 7úÚJ./J.é.f.o.t k L/JárUl nk 
hitJ.e.i.Jtknek h oL/J aJ 6i.Ytk/ILak! 

WORLD 
Az IARF negyedévi hirmagatinja ez évi első szá
m ában egy részle t j elent m eg Dr. Robert Traer 
főtitkár, 1990. aug. l-én e lhangzot t , ún. beköszöntő 
hest.édéból. 
Az Olh'ibbiakban ebből közlünk fordítá st : 

"Küldetésünk az, hogy örökségünk tüzében olyan 
eszközöket kovácsolj unk, melyek a mai időknek 
megfelelnek. Ahol megosztottságot és rombolást ta
lálunk, ott olyan programot kell készítsünk, mely 
elősegíti egymás megértését és a közösségi érzést. 

Ahol a nagy vallási tradici6któl való elfordulás
sal találkozunk, - mivel az emberek egyr e inkább 
a technikában látják a megváltást - nyitottak kell 
maradjunk a Szentlélek misztériwna felé, amely 
megmozgatja szivünket. Saját példánkkal kell u tat 
mutassunk másoknak. 

Ahol bizonytalansággal, félelemmel, fanatizmus
sal találkozunk, nyugodtan és bátran kell cseleked
nünk. Akik félelemben vannak, azokat meg kell 
hallgassuk és szeretnünk kell öket. A különböző 
vallási hagyományok fanatikus szé1s6ségeseinek sa
ját meggy6ző er6nkkel kell megmutassuk, hogya 
szabadelvu vallásosság és a vallási gyakorlatok 
felszabadítása közelebb visz minket az igazsághoz. 

Küldetésünk az, hogy cselekv6 módon válaszol
junk a Szentlélek kihtvására. Küldetésünk az, hogy 
hűek és nyitottak legyünk a felső hatalommal 
szemben, mely új világot hoz létre korunk káoszá
ból. Az a küldetésünk, hogy önmagunkat adjuk az 
igazság keresése útjára, szavakban, tettekben, 
munkában, imádkozásban, együttérzésben és szol
gálatban. Az a küldetésünk, hogy tradicióink böl
csességét megtartva, a béke, az igazság és az egy
séges világ megteremtésének eszközeivé váljunk. 

Testvéreim 1 Ez mind rajtunk múlik. Nekünk 
csupan annyit kell tennünk, hogy szeretjük gyer
mekeinket és unokainkat, és úgy éljünk, hogy ők 
is élhessenek. Nekünk csupan annyit kell tennünk, 
hogy szeretjük a virágokat és a madarakat, gyö
nyörködünk bennük, és úgy élUnk, hogy ők is él
hessenek. Nekünk csupán annyit kell tennünk, 
hogy szeretjük vallási és kulturális hagyományain_ 
kat, énekeinket, imádságainkat, Szentírasunkat és 

"00:' aug. 5-I ~::E~ k öszönti a kiiJ földl . 
Ilona tolmácsolás:l.ban , :CO " I 
japán lelkész lá thatú 

A hamburgi kongresszuson ilJonnan megválasz tolt ve
zetőségI tagok egy része, balról jobbra: Rov. dr. W. 
Schulz, dr. Kovács Lajos, N. Gulbrandsen, 1\1. van 
Deur sen és az új ehlök l'. Roy Choudhury 

liturgiánkat, és úgy kell éljünk, hogy ezek meg
maradjanak. 

Nekünk csupán annyit kell tennünk, hogy sze
retjük és tiszteljük Istenünket, és a teremtett vilá
got, a mennyet és a földel, a tengereket és a szá
razföldet, és úgy éljünk ,hogy minden élet fenn
maradjon." 

irók korszeUemet tükröző meglátá
saival. 

Az alább közölt l.anulmány a 
Budapesti EgyhlÍZkijzség Januári blb
Haóráján hangtott el. Az azon részt 
"'evö hh'elnk Javaslatára kiiziiljük a 
cikket. 

nórmér tékének tekinti. Belőle elfo
gadja mindazt, amit alkalmasnak 
ítél életének alakitására. 

Az evangéliumok olvasása közben 
leltünik. hogy azoknak szövege nem 
mindenben egyezik. Mivel magya
rázható ex? 

I . rész 
Az unitárlu~ ember az evangéliu

mokban foglaltakat cselekedetei zsl-

Az Újszövetség - az evangélium 
- 27 irat gy(ijteménye. 

Al: első négy irat Jézus életét, Ul
nitását és halálát mondja el. kibó
vitve, vagy inkább megtoldva az 

Azzal, hogr az irók más és más
honnan kapott szóbeli hagyomá
nyokra alapoznak. 

_ mert más müveltségü olva.sók
hoz szólnuk, 

UNITARJUS I!:LET 3 
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_ mert más és mb gondolatot 
emelnek kl. 

Amint tudott, Jézus nem hagy 
hátra frásbeli följegyzé~eket. Ezt ta
nftványaltól sem kivánJa. 19y irás
ban azok sem örök.1tEk meg - leg
alábbIs sem életében, sem közvet
lenül hal61a után - tanításait. Azok 
kelet! mintára könnyen megjegyez
hetll ún. !)ölcs mondásokban terJed
nek. Képeket és olyan hasonlatokat 
tartalrnaVlak, amelyek,:t könnyen 
lehet tejben megtartam. Ezeket a 
tanításokat sok esetben elmondják. 
Ennélfogva lormál6dnak és alakul
nak. 

AmIkor több évtizeddel Jhus ha
lála után megkezd6dlk a jézusi ta
nításokat megélni akarók közösség
be (egyházba) tömörítése, s:tUkségük 
van olyan eszményképre, akit kO
vethetnek. Hogy Jézust kiemeljék 8 
mindennapi emberek sorából, meg
indul eu.ményltésének folyamata. 
Ennek megfelei6en életét csodás 
eseményekkel tüzdelik körül. Ilye
nek : 
_ angyal jelenti be Máriának fia 

születését, 
_ az egész betlehemi epizód lefrá

sa, beleértve az üstököst, az an
gyalokat, a királyoknak és a 
pásztoroknak szerepét ls, 

- a csodás gyógyítások, 
_ Jézus föltámadása és mennybe

menetele stb. stb. 
Ezek mind azt h ivatottak bizonyí

tani, hogy az a Jézus, akinek taní
tását - részben - megőrzi a száj
hagyomány, az a Jézus Isten kivá
lasztottja, hiszen életének a szoká
sostól eltér6 eseményei ezt blzonylt
ják. 

Ahogy alakul és formálódik az 
intézményesItett kereszténység élete, 
úgy válik egyre sürgetőbbé a jézusi 
tanításoknak és Jézus élettörténeté
nek megörökítése. 

Erre is akadnak vállalkozók! 
Az újszövetségi könyvek Iról kö

zül Márk evangéliuma a legrégibb. 
E könyv szerzője MArk. O annak a 
Máriának fia, akinek hhában az 
elsö Jeruzsálemben alakuló gyille
kezet vezet61 és tagjai több ízben 
összejönnek. Unokaöccse Barnabás
nak, akit Pál apostol munkatársa
ként ismerünk. Neve az evangélium
ban nem szerepel. A feltételezések 
szerint ő az az Ujú, akit az Olajfák 
hegyén - mint Jézus környezetének 
egyik tagját - elfogják, de az el
fogók kezében hagyja ruháJAt és el
menekUl. Igy szemtanúja lehetett a 
Getsemáné kertben lefolyó esemé
nyeknek. azaz Jézus elfo&ásAnak. 

Ez a Márk J ézus életét és tanitA
sát a pogányokbÓl lett keresztények
nek írja. Fölhasználja a szájhagyo
mányokat és a k6!izlklának mondott 
tanítványnak, mtnt az események 
többségének szemtanújától beszer
zett adatokat. Ezeket egybeolvaszt ja 
li II szemtanú _ Péter _ halála 
után Rómában meglrja. Tekintettel, 
hogy alacsony kultúrllzlnten An6 
embereknek fr , a mondanlval6 sú
lyát Jézus cselekedeteire éa szenve
désére helyezi. mert ez az, ami szá
mukra érthető s amit közUlOk ls so
kan átélnek. 
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Málé evangéUumának 
egyes teológusok szerint 
Alfeus lia, aki egyike Jézus 
n(tványának. 

Tudott, hogy ez a Máté vámszedő 
Kapernaumban, aki megvendégell 
házánál Jézust; Ax is tudott, hogy 
Máté a későbbIekben Palesztinában 
Etiópiában és Macedóniában tanti 
- Jéxus felől. 

Evangéliumának forrásanyaga az 
evangélium egybeszerkesztésekor mát" 
meglevő Márk evangéliuma és egy 
ún. Jézus beszédeit tartalmazó 
"Gyűjtemény", Et'edeti nyelvezete 
görög. 

Mas teológusok elvitat ják a szer
x6.séget Alfeus fiától s arról szólnak, 
hogy az evangélium egybeszerkesz
tője egy másik Máté nevű férfiú. 
Ez előbb elkészíti az ún. beszéd
gyűjteményt, majd erre épiti föl 
mondanivalóját. A feltételezés sze
rint ez a Máté zsidóból lesz keresz
ténnyé s evangéliumát axoknak irJa, 
akik miként 05 is - zsidóból lettek 
kereszténnyé. Ezért olvashatunk 
evangéliumában Jézus dávidi sxár
maztatásáról s arról is, hogy Jézus 
a félreismert, de valóságában a zsi
dóknak küldött Messiás, a válasz
tott nép világuralmának megalapo
zóJa. De mert Jézus nem ilyen sze
repkört tölt be, nem ismerik el mes
siási voltát és keresztre feszítik . Az 
evangélium írója könyvében Jézus 
messiási voltát bizonygat ja. 

Bizonyltékait az Otestamentumból 
- ebből a zsidók által jól ismert 
könyvből - veszi s azt hirdeti, hogy 
Jézusban az ótestamentumi prófé
ciák teljesednek be. Mindent egybe
vetve Máté célja evangéliuma meg
írásával az, hogy felismerjék Jézus
ban a houájuk küldött Messiást és 
fogadják el - ha utólagosan is -
annak. 

Az evangélium nagy súlyt helyez 
Jézus tanítására, s a fiatal keresz
tény gyülekezetnek azt akarja meg
mutatni, hogy miben nyilvánul meg 
Jézusnál a törvény betöltése és hogy 
mit jelent az az új élet, amelyet 
Jé:l.:us tanításának megélése jelent. 
Az evangélium megírásának - föl
tételexett - helye Palesxtina vagy 
Szíria. Ideje a 60-tól 70-Ig terjedő 
esztendők valamelyike. 

A harmadik evangélium szerzője 
már j6val Ismertebb személy. Neve: 
Lukács. Eredeti foglalkozására néz
ve, orvos. Mint Pál apostol egészsé
gének helyreállítóJa ismerkedik m eg 
a már régen keresztrefeszített Jézus
sal. 
SzüJőhazája Antiochia. Eredetileg 

ő ls a pogánynak tekintett görög 
kulluszok egyik képviselője. Miután 
a görög filomfial alapokon álló és 
görög filomfiai el6tanulmányokat 
végző páli - Jézusról szóló - ta
nltásokat elrogadja, mint tolmács, 
e lkJséri Pált eM és második mis~
uiós útjára. Mivel nem jézusi ta
nítvány és Igy nem ls szemtanú, 
gondosan összegyüjti, amit mások 
mondanak Jézus fel61 s evangéliu
mában ezeket összegezi. A fő for
rása természetesen Pál apostol. 
EvangéHumát görög szokás szerint 
ajánlással látja el. Itt az ajánlás 

sodlk felében. 

meg. 
amely átgondolt és 

beszédeket közöl, 
a 90-es évek ma-

Mondanivalóját a görög lilozófia 
hatása alatt, a görög filozófiában 
jártas embereknek Irja. Mint Jézus 
életének szemtanúja, az események
ről Igyekszik pontos tud6sf!{jssal 
szolgálnI. Evangéliumának nyelve 
görög. 

Az eddig elmondottakat összefog
la lva, az evangéliumokról az alábbi 
tudott: 

A legrégibb evangélium írója 
Márk, aki ebben a tevékenységében 
a szájhagyományokra és egy Isme
retlen beszédgylljteményre támasz
kodik. Evangéliuma a pogányokból 
lett keres:l.:tényekhe:l.: s:l.:ól. 

Máté az Időrendben másodiknak 
keletkezö eva(lgélium írója, jézusi 
tanítvány. Forrásanyaga a már em
Utet! beszédgyüJtemény s az ft2:t már 
feldolgozó Márk evangéliuma. A 
zsidóból áttérő keresztényekhez szól. 

A harmadik evangélium szerz6je 
Lukács, Pá! apostol tanítványa, a 
görögökkel kívánja megismertetni 
Jézust. 

A negyedik evangélium szerzője 
pedig János, Jézus unokatestvére, 
aki a filozófiai tanulmányokkal ren
delkező zsidóknak Ir. 

Ezeket azért kell tudni, hogy vi
lágosan lássunk a:l.:okban a kérdé
sekben, amelyeket az evangéliumok 
felszín re vetnek. 

Máté evangélis ta pl. egyedülálló 
módon kÖ:l.:li Jézus családfáját. Miért 
nem közli II többi evangéliumi ír6! 

Azért mert Máté a zsid6kból ke
resztényekké levőkhöz sml, akik 
ószövetségi ismereteik alapján Dávid 
királytól származtatják a Messiást. 
Ha Jézus Ddvld király családjából 
származik, akkor hihető messiási 
küldetése. Cáfolata ez a keres:l.:tfán 
véget ér6 élet szégyenének s blzo-



nyossága a Jézus személyéhez fü~ 
z6dti á llításoknak. 

Vegyünk egy má.sik példát! Mit 
OU van a betlehemi legenda. 

igyekszik ez hihettivé tenni? zó 
Azt hogy JézuS nem volt a s 

hétköwapi értelmében vett em~~r. 
Születésekor rendkivüli dolgok tor· 
té~nek, hatalmasságok figyelnek .föl 
rá Tehát nem az az ember, aki .a 
ke'reszten fejezheti be életét. Ezt bl
zonyftja a föltámadá.sl történet ls. 

A bibliakritika megállapítása sze
rint a legrégibb, a t öbbieknek. for
rásként szolgáló Márk evangélIuma 
eredetileg a 16. rész 8~ik versével 
végz6dlk. Itt arról van szó, hogy a 
szájhagyomány csak Jézus elleme
téséről és az asszOnyok balzsamo
zási szfindéka fe161 tud. Amikor a 
sírhoz kimenő tanltványokkal kö.~lI 
a fehér ruhás ifjú, hogy Jéz.us fol
támadott az esemény eredeti tudó
sítása az~al végz6dik, hogy a tanít 
ványok félnek és a tapasztalt ese
mények felől senkinek nem szól~~k. 
Al. ezt követö toldalék, amely tobb 
jézusi megjelenésr61 szól, - ma 
már tudott, hogy - Ariszton pres· 
biter munkája, aki Jézus ter~észet
felettiségének igazolásául toldJa meg 
az evangélium eredeti szövegét. A 
többi - Márk evangéliumából me
ritő, vagy azt reldol~ozó - Iró csu
pán átveszi ezt a közlést, S a maga 
elképzelése szerint kerekíti, lor· 
málja. 

Itt még az is figyelmet érdemlő, 
hogy mind a 4 evangélium Jézus 
halála után íródik S a Jézussal kap
csolatos eseményeket a feltámadás 
szemszögéből itélik meg. 

A következtetés kézenfekvő. Jézus 
föltámadt. Ez. pedig elégséges arra, 
hogy igazolja Istenségét . 

Ennek az eszmének nagy hirdető
je a JézusrÓl szóló tanItások a tyja, 
Pál apostol. 

f:letét az a pos tolok cselekedetei
r61 szóló lukácsi tudósitásokból és 
az általa Irt levelek összevetéséb61 
ismerjük meg. 

Tarsusban születik. Szülei római 
polg{irjoggal rendelkező zsidók , akik 
gyermeküket szigorú farizeusi szel
lemben nevelik. Jeruzsálemben II 
híres törvénymagyarázónak, Gama
lielnek növendéke. Fő irányitója a 
korabeli keresztényüldözéseknek. 

A damaszkuszi úton azonban meg~ 
ter I 

Három évet Arábiában töl t, majd 
Damllszkus~ban és Jeruzsálemben 
tanit . Tanilásának lényege az, hogy 
a Messiás nem ezután jön el, h a
nem már eljött II názáreti Jézusban. 
Három misszlós-hiUérltő útja is
mert. E?.en utakon gyülekezeteket 
hiv életre, melyekkel levelezés út
ján tart kapcsolatot. Igy születik 
meg a római. II korintuszi, a gaHi
ciai, [lZ efézusi, a filippi, a kolosz
szei. a tessalonlki és a zsidókhoz Irt 
levél. De ismertek a Timoteuszhoz. 
a Tituszho;/; és a l-'ilemonhoz Irt so
rai ls. 

hanem kö~gek 
Jézusnak az 

II. rész 
A mi vallásos életünknek nagy 

kérdése az hogy m iképpen viSzo
nyoljunk a' jéZUSi tanltásokhoz, il
lettileg melyek azok, amelyeket az 
evangéliumokból magunkra nézve 
el(ogadhatónak tarthatunk? 

Nagyon kényelmes álláspont az, 
hogy a h it alapjának a Bibliát te
kintjük, mert annak jó[ormán min· 
den könyve tele van belső - és a 
többihez viszonyítva ls ellentmon
dásokka l. Aztán az ószövetségi rész 
inkább történelem. Azt igyekszik 
bemutatni, hogy egy ókori nép é lete 
hogyan fest Istennel és lsten nélkül. 
Amit ezekben a könyekben olvasha· 
tunk, az legföljebb csak insp irálhat 
az Istenhez kapesolandó életre. 

Hogy néhány ótestamentuml pró~ 
réciát Jézus magára vonatkoztat, az 
az evangéliumi írók szándékának is
meretében azt jelenti, hogy valódi
$ágára nincs garancia. Szó szeri ~ti 
idézetek is más helyzetben, más kö· 
rülmények k özött, másképpen érten. 
dőek s nagy h iba volna, ha hitéle
\ünknek akár alakításában, akár 
gyakorlásában kiragadott részekre 
ép ítenénk. 

A Bibliának diktálás utáni maso
lása, a jó- és r osszhlszemü betoldá
sok és kiegészítések könnyen félre
vezethetik a jószándékú embert ls. 
Ezért a jánlatos különválasztani a 
Biblia két részét s a hitélet gyakor
lásában az újtestamentum Jézusara 
építen i. Nem a jánosi vagy a pali 
értelemben, hanem úgy, ahogy a z 
elsti három evangélium tanítja. De 
ezekből is kiküszöbölendők a csodák 
és a beleépítet! misztériumok. Igy 
világossá lesz, hogy hogyan kell élni 
az embernek s hogy erre az életre 
van példa is, csak éppen fel kell 
ismerni. Ez ma azt is jelentené, 
hOgy az embernek Istennel való kö
zösségét az döntené el, hogy milyen 
az egyéni élete és hogy milyen a 
magatartása embertársai felé. Na
gyon megsz!vlelendö itt Jé:wsnak 
ezen a té ren elhangzó megfogalma
zása: "Amit akarsz, hogy veled cse
lekedjenek az emberek, te ls azt 
cselekedd velük." 

lit. rés"/: 

E~ekben a levelekben Pál kihang
sULYOZUI apostOl! tlsztségét s azt, 
hogy (I a Krisztus szolgája. 

PÚL a maga korában egyéni teoló
giai 611áspontot képvisel. Nézetét 

A XX. század embere sok min
dent megélt. sokat látott és sokat 
tapasztalt. Ezért tudnia kell, hogy 
mi az, ami segit! és ml az, ami gá
toljll a még eltitle álló életben. Uni
tárius egyházunk ennek fölismeré
~ében és végrehajtásában kíván se
gltségül szolgálni. Unitárius egyhá
zunk a vallás- erkölcsi élet keresz-
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tényi megfogalmazását tolmácsolja. 
Nem hagyja figyelmen kívül a kor
szellemet, - az emberi követelmé
nyeket - a tudomány megállapitá
salt s ezeket egybevetve fogalmaz:ta 
meg azokat a tanitásait , amelyek 
hite és értelme szerint átsegíthetik 
az idtinként jelentkezti akadályokon. 

Unitárius egyházunk alapvető t a
nflásként Isten létezéséről, személy
és lényegbeli egységértil tanit. Ez az 
a pont, amely eltér a többi keresz
tény egyház tanításá tól. Egyházunk 
az egy Istenhitben való megerősö
dés érdekében egy új Kátét állított 
össze, amely figyelembe vesz olyan 
új szempontokat ls, m int pL a helyi 
sa játságok. az elmúlt 40 év vaUásl 
téren való felkészületlenségét, a fo
galmazás és a nyelVi tisztaságra va
ló törekvést, a pozitívumokat s azt 
a fellsmerést, hogy nem annyi ra 
újat, mint a réginél jobb, ún. pro· 
paganda anyagot kell adni annak a 
korosztálynak a kezébe, amely a jö
vőben képviselhet! egyházunk tanl· 
tását s a több, mint 400 éves unitá
rizmus fe jlódóképességét. 

A hitélet realitása és az életgya
korJat azt mondatja, hogy az a ke· 
resztényi, ami a jézusi tanitás meg
élését jelenti. Konkrétan , Jézusnak 
a mai, életre alkalmazható tanitá
sai. :es itt hadd hivatkozzam arra, 
hogy amikor az evangéliumok Irói 
az utókor számára megörökítik Jézus 
életét - ugyanazt teszik. Más-más 
körülmények között élő, más-más 
hittani alapon álló, más-más élet
szemlé.letú emberekhe"Z szólnak. 
Amit ezeknek mondanak, csak ne
k ik szóló! A görögök felé tolmácsolt 
jézusi életrajz nem elégiti ki a zsidó 
igényeket, s a zsidó igények is el
térőek a pogányokétól. Pál azért 
nagy, mert mindezt fölismeri s a 
gyakorlatban alkalmaz:ta. 

Unitárius Egyházunknak ma va
lami olyant kell adn ia, ami a jézusi 
tanItások megéléséhez segit. Leg
alábbis átmeneti folyamatként, amíg 
nem öntudatosul mindenkiben az 
egy lsten realitása s az erre a rea\l
tásr a épülő életnek az é rtéke. Talán 
szószékeinken is több, megfelelő for
mába öltöztetett unitárizmust kelle· 
ne adni. Hiszen az unitárizmusnak 
nem beolvadnia kell a nagy - de 
megkérdőjeleZhet6 - keresztény 
tömbbe, hanem világosságul. kell 
szolgálnia azok lelé, .. akik ma}S -
mint a hajdani el&lok - az osfor
rásból kívánnak meríteni. 

Az ősforrás Isten. Jézus az. esz
ményi ember aki megmutatja az 
isteni akaratnak s tegyilk hozzá a r. 
emberi értékelésnek is megfelelő 
utakat. 
~n úgy hiszem, hogy mindez nem 

ismeretlen és nem is idegen. De az 
ember könnyen felejt. Ezért úgy vé
lem Időnként kell azokkal a kérdé
sekkel is foglalkozni, amelyek a hit
élet kérdéseinek útveszttijében meg
mutatják a helyes irányt. 

Az evangéliumokban foglalt kö
vetelmények sok tekintetben a mal 
ember életigényével azonosak. Tehát 
ugyanazt kell cselekednie, amit a 
Jézus korabeli emberttil várt el. Rő-
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viden és tömören ; szeretni kell az 
Istent és szeretni keU az embert! E",liikeziis 

Ha II kereszténység, l> benne az '. 
unitArlunus e köve telményeknek Száztíz éve született 8ari6k Béla. 

egy 

képes eleget tenni, akkor mér szá- az olvasó 
m'ra nem az II lényeges, hogy ki, h 

. " 
' ogy mikor és k inek íMa az evang ll- évvel 

mot? Hanem az, hogy ha az em- a mondani-
berek szeretik az Istent és szeretik szándé_ 
embertársaikat - s ezt é letgyakor- és 8:00: 
Jatuk igazolja, akkor jöjjön el az az 
ország, - Isten országa - amelyrol 
éneke!Skönyvünk 150·lk éneke oly 
szépen mondja: 

"lsten OTnciga: eljön, útban van 
ts alkotmánll11 lesz o .zeretet 
A sziv pOTIIncsa s nem a hillzekel1lf· 
Ut nem uegeznek tlalfatút feléd 
Mit fs hiszel, csak ezt: szerets;il'-e még 
S bent rá szivedben bátTan, boldogan 
Felzúg a kórus : szeretlek UTam. 
Szeretlek édes áldott 16 Atr/ám 
Hitem megtart s er6:ssé tesz t4lán 
De ildvösséQem flQlI, c$4k eQ1l1flhet 
A mindent pótló ti/doU szeretet. 

Ogy legyen! 
Kelemen Mikl6s 

Tanulságos anekdota ' 
Theodore Roosecelt, 4 hires 4me-

rikai elnök ember ooIt. N4QII 
m," 
N·W 
~\6 

',"n,~apja. szün-
nap. .0 gimnazista voltam, 
és lexlkonokb61 Ismertem Bartók 
életrajzi adatait, tudtam tehát, hogy 
hatvanadik születésnapja van. Kü
lönös m6don egész nap annyira fog
lalkoztatta a gondolataimat, mintha 
ott ült volna velem szemben. Pedig 
már nagyon messtire já!"t: valahol 
Amerikában. Idehaza - zenészek 
tlszteletadésaként - rendeztek egy
két hangversenyt a múveibt\l, ezek
re én, minthogy vidéki kisvárosban 
éltem, nem mehettem el. Hivatalos 
megemJékezésnek hírét sem hallot
tam. R6ttam a város utcáit, ame-

4 lyeket megfrissitett a tavasr.i na p
fény, majd a nagy parkban, az 
&rsekkertben bolyongtam, s egyre csak 
az járt a fejemben , amire Bart6k ze"" ".,,4 néjéb61 emIékeztem, amit Bartókr61 

:e1 olvastam, tudtam. Sejtettem, milyen 
az elnök - iQaz, fordulat és milyen történelmi omlás 

- maQ4 is meQijedt. el6tt áll az o rszág. De hinni alwr-
Gllermekéveit New Yorkb4n, 4 tam az eszméimben, s Bartók sze

Madbon tér kÖTnIIékén töUlItte, mélye, múvészete ama kevés em
melll méQ nem ép1llt be akkoriban, beri tényezók közé 
s full Theotlo1'e a presbiteriánus lyek 
templom kÖTnl/ékl Qrundon jótnluJ
tou. EQII fl4P 4 ttlmpfomQondnok 
hivta. be a templomba. Theodore 
húzódozoU: 

,n· 
<I. 
ml ., ,mo 

klvá_ 

szülefiislfapra 
tasággal :lelenlk meg a vUág elóU 
a humanizmus, az ember tiazteleté_ 
nek és a terméuet belülr61 való 
megértésének kegyelmi a jéndéka. 

A választottak útja volt 87, övé. 
emberi és nemzeti példakép 6 
s eszméivel önvizsgálatra 
népét. 

Anna k a március 25-ének az em
léke maradandó volt. tit és éltetett 
akkor. Is, amikor már szennyes sze
lek fujták el Gyümölcsoltó Boldog_ 
asszony tiszta napfényét, segitetl 
megkapaszkodni az embertipro vi_ 
harban, hogy élve és szilérdnak ma
ra~t eszményekkel érhessem meg a 
faSizmus bukhAt. 

dr. Bán Ervin 

Dávid Ferenc Egylet 
Lapunk elöz6 számából helyhiány 

miatt maradt ki a beszámoló a 
Dávid Ferenc Egylet kUOn6 1990. 
nov. 17-i ünnepl megemlékezéséról. 
Az ünnepséget, a pesti templomok 
között! megegyezés szerint ez alka
lommal a H6gyes Endre utcában 
tartották meg. 

T/)r/)k Tamás elnöki megnyitója 
után, dr. Erdő János, kolozsvári teo
lógiai professzor, püspökhelyettes 
tartott e16adást az egykori Dávid 
Ferenc Egylet munkásságát méltat-

va. köv","" E" 
mOvész 
irók és 

Adrienne mavész-
el6 Reményik Sándor 

és iskola c. versét. 
színfoltja volt az emlék

"i~;k a K öbölkút utc4i Zeneiskolo. 
gyermekk6rusának gyönyörG eló
adása, akik dr. So.l4monné Dalibor 
Marwnlle szervezésében jöttek el 
közénk. 

Öröm volt látni a nagyszámü gyü
lekezetet, ezen a szép alkalmon is. 

dr. Jakab Jenó 

- -
A Dávid Ferenc Egylet következó 

músora 1991. márc. 10-én volt a 
pestsz.ent16rlncl unitárius templom
ban, ahol báró Orbán Bo.i6;I:sra em
lékeztek a neves erdélyi elo5adók és 
múvészek. Lapzártánk miatt erre la
punk követkew számában térünk 
vissza. 

b • . meg- Vélkeznek, akik az Istent nem 

"Soha. nem mennék be. 'ElraQad
tatá,' van benne, ! az felfal ." Sze
mei kltáQUltak 4 rémilleu./H l árká_ nem 
nl/Okat és eQlléb ,zllrnlleket látott dlk a 
1I14Qa előtt. Ekkor jutott c.sak édes- szerint _.,,,.' 
Qlrlljának euébe, hogll néhánll hét- fordító, 
tel korábban tkl14mellllk vlllárnapl el56 
i8koldn a PGP leikeredéa'ról beszéU b61 
ami reméli - mindntlájukat emi,zt: hogy az 
Ede~anllja :jót neveteu, é. el1I14Q1I4- gekben 
rázt4 Qllerrnekének, mit fl jelent ez ;v~o:i':'~ :~: a rzó. l 

Ford ítás angolból : T . A. 
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."g. 

dátumában ls. UszteJlk kegyes Atyaként, sót iD

, , 

a kibb kegyetlen b(rónak ",nják. Az 
az 15ten uIYauls, .k'nek a nevében 
keresztelked.ank, Atyjnknak nevezi 
maa:". 

(DjvId Ferenc) 

HolD' meg'udlam, Igazában az 
emberek hOIYan gondolkoznak, nem 
arra kelle" üIYelnem. bogy mike' 
mondanak. hanem arra, hogy mi
ként cselekednek. 

(Descartes) 

.,-_.~"-~--,--",,,-,-
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Pál Apostol unitárius-univerzalista keresztény? 

Ilyen (kérd6jeJesl eimmel 'elent 
meg a Manchester College, Oxford 
kiadásában a "Faith and Freedom" 
folyóirat 1990. évi 127-128. sd.má
ban Paul 'lTudinger értekezése, 
amelyben a Winnlpegi Egyetem 
(Canada) Újszövetségi Tanulmányok 
el(iadÓja arra a következtetésre jut, 
hogy Pál apostol Jézus Istenségének 
felfogásában voltaképpen nem trini
tárius, hanem unitárius álláspontot 
foglal el, továbbá, hogy teológiája 
az üdvösség tekintetében ls univer
zalista nézetet tükröz. 

Ortodox keresztény számára ez az 
állítás képtelenségnek tanhet, hiszen 
az újszövetségi írások nagyobbik ré
:sze mögött Pál apostol $zerwsége, 
Illetve tekintélye áll és amióta az 
ortodox keres:oo:ténység megingatha
tatlanul trinitárius, az a meggy6z6-
dés uralkodik, hogy a Szenthárom
ság teológiája Pál apostol tanításai· 
nak alapjAn Ali. TovAbbá, minthogy 
ir t a "predesztInácIóról" ls, úgy tart· 
ják, hogy nem lehetett az egyetemes 
üdvösség hirdet6je sem. Ezeket a 
tételeket a Pál·1 írásokra alapozzák, 
amelyeket az ortodox kereszténység 
- az Ojszövetség többi írásával 
együtt - lsten Igaz sUlVának, Igé· 
jének vall. A szerz6 saját állításá· 
nak igazolására ugyanezeket a for· 
rásokat veszi Igénybe, de más kő· 
vetkeztetésekre jut Pál apostol ke· 
reszténységének jellegét illeto5en és 
az üdvösség egyetemességét és Jézus 
Istenfiúságát lIIeto5en ls. 

Minden kétségen felUl áll, hogy 
Pál Jézust a Krisztusnak tartotta és 
hirdette. Ezen az alapon joggal 
mondhatjuk 6t kereszténynek, de 
nem olyan értelemben, hogy ezzel 
megsz(inl volna zsidó farizeusnak 
lenni, hogy áttért volna a keresz· 
ténységre. Hivatkozik a szerz6 
Kristel Stendhal professzorra, aki 
szerint (Pál zsidók és pogányOk kö. 
zött, Fortress Press 1976) Pál apos
tol sehol sem besz:él úgy a damasz
kuszi úti élményér61, mint az 6 
megtérésér61 és nem állja meg az 
egyhA;mak a Saul-I megtérésről hir
detett tanitba. PAl apostol nem 
"megtérésr61", hanem a pogAnyok 
közötti apostolsAgra szóló "elhtvAs_ 
rÓl" beszél. Nem adta fel zsidósAgát 
és nem téri át egy mblk vallAsi 
hagyomanYba. MissziÓjának vége 
felé, nagy térítő utazbal után Igy 
szólt a nagytanacsban összegyúlt 
zsidókhoz - akik között farizeusok 
és szadduceusok egyaránt voltak _ 
"Atyámfiai, én farizeus vagyok" 
(Ap. csel. 23,6). Ncm azt mondta 
hogy farizeusként éltem, de meglát: 
tam a világosságot és kereszténnyé 
lettem. Pál számára érthetetlen is 
le\1 volna, felhagynia uldóságát 
azéri, mert Jézu5t hitte és hirdette 
Krisztusnak. Krisztusban lenni any
nyi, mint II törvényben lenni II leg
telje5ebb értelemben. Krtaztu8 a 
"ége, a célja, a beteljeSülése a tör-

KrisztUSban 
szerzünk a 

teremtette Isten 
és a földet. A Bölcsesség nem 
volt az lsten, hanem a seglt6je a 
teremtésben, mint mennyei lény. 
Pál apos tol ezt a kezdeU6l fogva 
létez6 mennyei Bölcsességet tehette 
azonossá Krisztussal. AlUtja ls, hogy 
a megfeszített Krisztust hirdeU, aki 
az elhívottaknak lsten hatalma és 
Isten bölcsessége (l Kor 1,24). Krisz
tust tette nekünk az lsten bölcses
séggé és igazsággá (l Kor 1,30). Az 
ószövetségi felfogáshoz hasonlóan 
Pál apostol ls így fogalmaz; "Mert 
egy az Isten", majd hozzáteszi; "Egy 
a közbenjáró Isten és emberek kij.. 
zött, az ember Krisztus Jézus" (1 
Tim 2,5). Nem Istenembert mond, 
hanem embert, Igaz. arra kiválasz
tott embert, hogy benne legyen a 
Krisztus. 

Az é rtekezés szerz6je szerint Pál 
apostolnak ezek a kijelentései lé
nyegében unitárius felfogást tükröz
nek. Hivatkozik Vincent Taylorra, a 
metodista. vallás igaz hfvére, aki 
ugyancsak azzal érvel, miszerint az 
Újszövetség sehol sem nevezi Jézust 
Istennek, Pál apostolt illet6en pedig 
azt állit ja, hogy még Krisi'-tusért 
sem tett engedményt ószövetségi 
"Egy az Isten" hitéből. Krisztusnak 
Istenhez viszonyított alárendeltsége 
világosan olvasható például a ko
rinthuslakhoz Intézett leveléből a 
következ6k szerint: "Amikor pedig 
maid alávetett neki mindent, akkor 
maga a Fiú is alávettetik annak, aki 
alávetett neki mindent, hogy Isten 
legyen minden mndenekben" (l Kor 
15,28). A Fiúnak ez az alávetett 
helyzete nyilvánvalóan ellentétes a 
szentháromsághívó meghatározással 
miszerint: "Ebben a Háromságban 
nincs el6bbl, vagy utóbbi, nincs na
gyobb. vagy kisebb, de mind a hó
rom Személy együtt örökkévaló és 
egyenl ő". Az értekezés szerz6je sze
rint - jóllehet mlsztlflkáJt és cso
dákkal telt keretében - de Pál 
apostol az üdvösség egyetemességé
nek is meggyőződéses hlve volt. A 
rómaiakhoz írt levelében - amely
ben a pogányokhoz szóló küldetésé
nek teológiai következtetéseit ösz
szegczl - kijelenti, hogy (a pleromll 

keretében) II poaányok teljes szAm_ 
ban bejutnak az üdvösségbe és utá
nuk a maradék Izrael ls üdvözlllnf 
fog (Róm 11,25-26). Tükrözi Pál 
apostolnak az itélet és az üdvösség 
egyetemeuégét hirdet6 felfogását a 
korinthusi gyWekezethez Intézett ta
n!tása ls, amely szerint "Amint pe
dig Adámban mindnyájan meghal
nak, úgy a Krisztusban mindnyájan 
életre kelnek" (1 Kor 15,22). Az 
{télet és üdvösség kölcsönössége és 
egyetemessége eléggé világos: mi
ként mindenki b(lnös és ezért el
héltetlk, úgy mindenki üdvözül Isten 
k imeríthetetlen kegyelméből. 

Az értekezés befejezéseként a 
szerz6 úgy vélt, hogy a eimben lev6 
kérd6Jel az elmondottak alapján 
feloldható, vaIYls sikerült alátá
masztani a:tt az állItását, hogy Pál 
apostol teológiája unitárlus-unlver· 
ullsta jelleget tükröz, mind a Szent
háromság (pontosabban Jhus iSten
sége), mind pedig az üdvösség te· 
kIntetében. 

Úgy véljük, hogy az értekezés va
lóban figyelmet érdemlő szemponto
kat vet fel és értékes houájárulást 
nyújt a ml hitvallásunk elmélyíté
séhez ls. Ha elismeréssel és köszö
nettel örülünk iS az értekezésnek, 
mégsem tudjuk elhallgatni azt a vé
leményünket, hogy a eimben ls s:te
repl6 kérd6jel feloldása előtt még 
néhány érvelés mérlegelése azért In
dokolt lehet. 

Pál apostol megtérése nem vál
toztatta. meg az ószövetségi "Egy az 
lsten" hitét és ezen az alapon uni
tárius jelz6vel ls lehetne teoi6giáját 
illetnI. Dávid Ferenc ls azt tartotta, 
hogy nem az unltárlusok a hltújl
tók, hanem a trinitárIusok, akik az 
ószövetségi és az újszövetségi Egy 
az l sten képet háromszemély(ivé 
újították. A trinitárius és az unitá
rius Istenhit különbsége azonban 
nem az Atya l sten, hanem a Fiú 
Isten megvallásában keresend6. Eb
ben a vonatkozásban a Krisztus 
lstenségét vallók nem alaptalanul 
hivatkoznak Pál apostolra. Megtéré
se Kr. u. 34-35. évek között történ
hetett, leveleinek megírása pedig az 
50-es években. A Szentháromság 
teológiája ebben az Időben még nem, 
csak kés6bb alakult kl (és erősödött 
folyamatosan a III-IV. évszázadig), 
majd vált uraJkodóvá. A "vita" 
azonban nem zórult le és Jényegét, 
a máig fel nem oldott "dilemmát" a 
modern hltvltáz6k ls 8 mennyei 
Krisztus-Isten, vagy a földi Ember
Jézus megvallásában jelölhetIk meg. 
Az unitárius Egyisten-hit, csak 
egyetlen Teremtc5 Szellemet (SpirItus 
Creator) Ismer el. aki egylényegú 
(Una Essentia) tehát magába foglal
ja a Bölcsességet, az Igazságot. a 
Szentleiket egyaránt, szemben az 
"Una Essentia ln tres Personae" hi t
vallással. 

tlr. Sdank6czy Zclt4n 
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lJ"i1Ó,.iU50k Lil .. ó"ióbo" 
A napilapok. a Rádió és Tv tele 

van a litvániai subadság törekvé
sekről szóló hfrekkel naponta bősé
gesen. 

Mi figyelmünket a XVI. éli XVII. 
.századra fordítjuk néhány pillanat
ra amikor a reformáció kWönbözli 
irányzatai terjedni kezdenek lengyel 
földön és veje egyiltt Litvániában, 
meJy mint nagyfejedelemség egy 
id6ben Lengyelországgal közös ural
kodó alatt élte életét. 

A következ6kben nem .szólunk a 
lengyel árlus-antltrinltárlus törek
vésekről, akik Rakowban új várost 
és ott Teológiai Főiskolát alapítot
tak, s akiket eleinte Sracia Polski 
lengyel testvérek néven jegyzett a 
történelem és a Dávid Ferenc elíté
lése után' lengyel földre menekült 
Socinus Faustus vezetése alatt, a 
XVII. század derekáig élhették éle
tüket, hanem a velük néha pár
huzamosan, de itt-ott önálló Litvá
niában élt unlláT/utokTól szólunk 

rÖViden .. , t3l~1~~"' 'lk~:~:~~:~1 LS született litván 
a len-

, 
közül 
Servetus 

1556-ot irtak. amikor lengyel föl
dl!n latinos formában írva nevét, 
Gonesius (Giezek vagy Gonladz) 
Péter megérkezett egy lengyel antlt
rinilárlus uinatra Secemlnbe és el
mondotta, hogy li Litvánlát képvi
seli az értekezleten és Radzlwlll is
mert litvan herceg ajánlólevele 
alapján kérte felvételét a zsinat tag
jai közé. 

1558-ban már a litván Brest 
(Brzesé) vitaülésén veU részt és ki
fejti nézetét Istenről és Krisztusról, 
és első Izben szól a gyermekkeresz
telés ellen. Megbotránkoztat ja hall
gatói egy részét, de elnyeri Klszka 
Anna hercegnő, RadzlvllJ herceg n6-
vér~nek tetszését, és egy darabig 
egyLke a litván áriánus és antltrlni
tárlus törekvéseknek. Coneslus ek
kor már nem annyira a gyermek
keresztelés ellen prédikál, mint ar
ról, hogy a keresztény társadalmat 
meg kell reformáln\. Gonesiust ak
kor Zürich ortodox protestáns ve
zeUlinél mint alltván Servetust pa
naszolJák be. 

voltak 
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de konzervatívok a politikai és szo
ciális kérdések vonalán. 1592 után 
Klszka halálát követően Radziwill 
herceg fiai visszatértek a katolikus 
egyházba, ez számszerüleg gyeng{
tette 6ket . 

Budny aook kÖZé tartozott, akik 
nem értettek egyet az eleve e lren
delés tanításával. IG02-ben, a 
Sieninski család által alapított, 
Rakow városában létesített teológiai 
főiskolán tanltó lengyel és mene
kült külföldi tudósok hatást gyako
roltak a litvániai ariánus antit.ini_ 
tárius fejlődésre, mint ahogy ennek 
az iskolának hatása volt az erdé
Iyiek.e is. A litvániaiak élénk ér
deklődéssel figyelték a sikeres er
délyi fejleményeket és sajnálták 
Dávid Ferenc tragikus végét. 

Budny, aki élete nagyobb részét 
litván földön töltötte, lengyel j6módú 
parasztok leszármazottja volt. Saját 
erejébliI sajátította el a héber és 
gijtög mellett a lengyelt és oroszt is. 
1559-ben a Nowogródi kerület Kleck 
városában az újonnan létesített 
templom papjának hívja meg. 
Budny orosz nyelven adott ki egy 
kátét, mely a görög-keleti oroszok 
körében is követőket szerzett. A 
gyermekkeresztelést ellenezte ugyan, 
de nem értett egyet az anabaptista 
radikális tanításokat követők néze
tével. Mint öntudatos antitrinitárius, 
tagadta Jézus természetfeletti szü
letését. 1572-ben megjelent és héber 
eredetiböl fordított ószövetségi ta
nulmányát a kortárs zsidó tudósok 
is elismeréssel méltatták. 1574-ben 
megjelent újszövetségi fordításánál 
már a korabeli fordításokat ls hasz
nélta, kivívta a protestáns J. Slmler 
és J. Wigand erős kritikáját. Fö 
müve az 1576-ban megjelent könyv. 
mely magyarul kb. (I. keresztén1l hit 
Legfontosabb pontjai. E gondolatait 
a litván antitrinitáriusok elfogadták. 
Budny hirdette, hogy egy Istenben 
hiszünk, és ót hívjuk segítségül. A 
lengyel vezetők, Czechovicz és tár
saik egy zsinaton Luciawiceben ki
átkozták és sorsa nagyon hasonlItott 
Dávid Feren céhez. Öt is vitára 
kényszerítették Socinus Faustusszal 
(mint Dávidot 1578{79-ben). 

Az 1576-ban lengyel trónra került 
Báthory István háborúba keveredett 
az orosookkal, csapatait (az 1575-ben 
még ellene támadott) Békés GáSpáT 
vezette, aki a csatában litván földön 
vesztette életét W ilnoban (ma Vil
nius néven ismer i a sajtó) mint nem 
katolikust, egy dombon temették el, 
mely a Bekes domb nevet viselte 
még a 70-es években is, amikor 
Hamvas kalocsai érsek meglátogatta 
a várost, elvitték és megmutatták 
neki a magyar erdélyi hős s(remlé
két (Hamvas érsek e látogatást el
mes(:lte egyházunk akkori vezetői
nek). 

Budnyt Dávidhoz hasonlóan mél
tatlanul a szombatosság vádjával ls 
illették. s 1591-ben bekövetkezett 
halála után a litván antltrlnitáriz-

mu, csak néhány évtizedig tudta 
túlélni a jeZllulta támadásokat. 

A magyar- lengyel-litván egy
háztörténeti kapcSOlatok fehér folt
jainak tlsztázásán Williams és 
Godbey amerikai prOfesszorok len_ 
gyelországi kutatóútjaikon fáradoz
tak, a ml részllnkről anyelvhlány 
miatt Borbély munkásságán túlme
nően kísérlet ls alig történt. 

A ma sokat szenvedő litván nép 
küzdelmeire emlékezve egyllttérzé_ 
sünk jeleként vázoltunk néhány 
gondOlatot arról, hogy hazájukban 
a mi hltünk ls szerepet játszott a 
16-17. században. 

dr. Ferenez J ózsef 

Blandrala György 
szabadsága 

Akik bekapcsolták már c. 3-án , du. 
3 órakor a Kossuth Rádiót, Dagy 
m egelégedéssel hallgathatták Töröli; 
Tam ás ana r egényén ek r ádlóválto
zaiá l, nagy nevű m úvéSltek megnő
la ltatásában. 

A Rádl6 ejság elór.des ajánlőJIÍ.
ból idézünk az alábbiakban: 

1571-80 között Erdélyben, majd a 
lengyel-litván királyság egyik fő: 
városában, Vilnában. Erdély első fe
jedelme, az unitárius János Zsig
mond halála után a "római hitű" 
Báthori István következett a tr6non. 
EI6dje unitárius hivei közlil esak az 
olasz udvari orvost, Blandrata Györ
gyöt veszi át szolgálatába, mert an
nak lengyel kapcsolatai révén a len
gyel-litván trón megszerzésében is 
reménykedhet. János Zsigmond ha
lálával a vele egy hitet valló Békés 
Cáspár ls fejedelemségre törl, s 
utóbb fegyver rel próbálja magának 
s a dogmatizmus-ellenes Istenegység
hivőknek megszerezni, illetve viSSza
szerezni a hatalmat, de felkelése el
bukik. Egyedill Dávid Ferenc uni
tá r ius pllspök, az egyetlen magyar 
világvallás-alapító. a század kima
gasló alakja Igyekezett visszatartani 
Békést a hite alapelveinek ellent
mondó fegyveres felkeléstől - hite 
érdekei ellenére. 

S a végelszámolásban ? Ismer-e a 
politika méltányosságot, érdem sze
rinti megítélést? A Blandrata segit
ségével lengyel- litván trónra került 
Báthori István az ellene fölkelt, de 
az ő hitére tért Békés Gáspar leg
kedvesebb hívélil fogadja, Dávid 
Ferencet, mint veszedelmes eretne
ket, örök fogságra vetteti. A trón
szerző Blandrata György is megelé
gedhet azzal a jutalommal, hogy 
szabad marad. 

S Ironikusak vagyunk-e a politika 
szabályaival szemben, ha azt ámt
juk, hogy a régi bQnök mindig ked
vesebbek voltak az uralkodóknak. 
mint a régi erények. Kedvesebbek. 
mert kezelhet6bbek - talán nem 
oly mostohán kezelt régi nagy idők
ben. 

Török Tam ás 

•. ~ 
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THE INQUIRER 
A szemléll~ eimmel Jelenik meg az 

angliai unitárlusok hetiJapja, melyet 
1842-ben alapítottak. 

A febr. 23-1 számban egy nagy 
fénykép és hossz;ú cikk Jelent me~ 
a Budapest, H6gye! Endre: utcai 
templomunkról, a volt mISSZ~Ó ház
ról. Már beszámoltunkolvas6mknak! 
hogy a visszaigényelt volt egyházi 
ingaUanok között elsőként szerepel, 
a H6gyes uA ház. Ahogy az angol 
cikk sl:erz6je is Irja, annak idején 
1923-ban nagyrészt angol és kisebb 
részt am'erika! unltáriusok vásárol
ták a már meglevő bérházat, mely
nek földszinti részét később alakl
tották át istentiszteleti helyek ké. 

Világszervezetunk, az IARF is se
gítséget Igért a volt ingatlanok visz
szaszerzésében. 1990. dec.-ben dr. 
Robert Traer, az új főtitkár, sze
mélyesen is ellátogatott hozzánk és 
megnézte volt ingatlanainkat. 

Az él kérésére dr. Roy Smith, az 
angol unitáriusok főtitkára levélben 
fordult a magyar államf6höz, a kor
mányfőhöz, a londoni magyar nagy
követhez a misszióház minél ha
marabbi 'visszaadása tárgyában, mi
vel a dokumentumokat el6keresve a 
londoni unitárius irattárból, kiderült, 
hogy annak idején az ingatlant 
angol és amerikai tulajdon elmen 
telekkönyvezték Budapesten. 

Dr. Roy Smith áprilisban ismét 
hazánkba látogat, és személyesen is 
szeretne tárgyalni ez ügyben állami 
vezetőkkel. 

A misszi6ház, egészen az államo
sftáslg, nem csupán az egyháztár
sadalmi szervezetek központja volt, 
hanem helyt adott egy szép diák-

THA 

Dr. Roy Smltb, at. angol unitárius 
egybát. főtitkára, feleségével, Carol" 
asszonnya l, at. egybázi központban 
r endezett karácsonyi ünnepség so
rá n . 

otthonnak is, ahol a vidékról és 
Erdélyool felkerült egyetemisták 
kaptak szállást és ellátást. 

KUlföldi testvéreink, akiknek tu
lajdonát képezte ez az ingatlan, a 
hivatalos visszaadás után, továbbra 
is nagy szeretettel adnák át az egész 
házat, a mi használatunkra. 

BEKE GYORGY, 
MAGYAR GONDOK ERDHYBEN 

A könyv szerzőjéről 

Beke György lró, mOfordftó, szer
kesztő nevét az olvasók tízezrei is
merik, hiszen több tucatnyi könyve 
jelent meg Erdélyben és Magyar
o~sz.ágon. Az erdélyi falu-terepjárók 
közül ó az, aki sokoldalüan és rend
kivül szinesen tárta elénk tapaszta
latait, megragadó élményeit. Mind
az, amit Orbán Balázs nyomdokain 
járva megismert és közzétett Erdély 
mai sorskérdéseiről, bámulatos ered
mény, ti5zteletet parancsoló párat
lan emberi, Iról teljesítmény. 

A szenő egyik sikerkönyvéről a 
"Ré"i erdtlvi skolák"-ról az Unitá
rius tlet 1090 márc.-áprllisl szá
mában tájékoztattuk olvasóinkat. A 
mostani - legújabb _ kötetének 
tanulmányait a Ceausescu-dlktatüra 
utolsó éveiben fogalmazta meg. A 
kötet bevezetó tanulmányát pedig 
1000-ben Irta. Ebből az Irás6ból tud
juk meg. hogy abban az Időben, 
amikor a dLktatüra kiütötte kezéból 
a tollat és Iról némaságra ítélte ál
nevek védelmében (Soproni Céz.a, 

-
Ujlaki Péter, Dálnoki Szabó Dénes) 
folytatta a kisebbségek, az erdélyi 
magyarok publicisztikai védelmét. 

A romániai forradalom győzelmé
nek reggelén, 1989. dec. 22-én, Bu
karestben személyes tapasztalatokat 
szerzett a körülötte forrongó törté
nelmi eseményekről. Forradalmi él
ményeit Kolozsváron kezdte írni, 
Budapesten fejezte be. Ogyészségl és 
hadbirósági z.aklatások elói mene
kült, amely hajszát a Csángó passió 
elmú, 1980-ban Budapesten megje
lent kötete miatt inditottak ellene. 

Magyarországra való áttelepülése 
előtt - 1989. dec. 21-én volt a vám
vizsgálata. Errél Igy Ír: ..... Ha az 
idő jobban siet, vagy én kések va
lamennyit. nem indulok ütnak ... ts 
ha szükség lenne fizikai visszatéré
semre, nem töprengenék! ... Ezt az 
Erdélyben fogant szabad könyvemet 
küldöm most haza szolgálattételre, 
az anyanyelvért, iskolákért, életért 
folyó harc közkatonájának." 

Beke Cyörgy dokumentádus 'rá~ 
salból ismerjük a sajátosan éles 
helyzeteket, a tények valós feltárá-

günk 

'" román 

A szer_ 
vállalta 

Iro-

magyarra. 
Erdélyben c. 

hét elgondol
amelyek a le

tükrÖ1.l.k -

közzétenni 

• 
• 

-Idézetet 
bízva azok 

egyedi eset az sem, 
hogy magyar újságirók szerkesztet
tek, Irtak román lapokat, mivel nem 
volt elegendő baloldali érzelmfi üj
sági ró. Csehi Gyula alapította a 
nagyváradi román kommunista la
pot, Kómfives Géza a brassói tár
sát." (44. old.) 

"1971 márciusában Ceausescu azt 
nyilatkoztatta kl, hogy a nemzetiség 
addig marad fenn , ameddig a nem
zet, vagyis hajlandó volt jóváhagyni 
a történelem menetét. Néhány hó
nap mü!va ugyan6 meghirdette a 
társadalom homogenlzálásának prog
ramját." (47. old.) 

"Az 1947-es 15 önálló magyar ta
nltóképz6 helyett ma Romániában 
a közös képzókben, Nagyváradon és 
Székelyudvarhelyen egy-egy osztály
ban nevelnek magyar tanítókat ösz
szesen." (65. old.) 

"SlavicI lapja, a nagyszebeni 
T r I b u n a az erdélyi r ománok mel
lett rendszeresen közölt az akkori 
Romániában élő szerz6kt61, tudósí
tott Havasföld és Moldva életéről. 
Az elnemzetlenlt6 magyar hatósá
gok - ezzel vádolja most éket a 
mai romá n történetirás - még azt 
is elnéz ték, hogy a lap, illetve fó
szerkeszt6Je minden számban ekép
pen hirdesse programját": "A Nap 
minden román számára Bukarestben 
kel leL" (125. old.) 

"Trianon óta az arany csempészé· 
se sem akkora bún román vámosok. 
szemében, mint a magyar betúé." 
(128. old.) 

"Bukarestben 1815-ben létesült 
magyar református elemt Iskola, két 
évvel előbb, mint Gheorghe Lazar 
nemzeti tanodája." (I29. old.) 

" ... valamikor büszkén emleget
ték hogy Romániában tizennégy nép 
és ~yelv él együtt." (140. old.) 

Akikben sikerilIt a hét témakör 
iránt lelébreszteni az érdeklődést, 
azok rhzére a páratlan élményt 
nyüjtó tanulságokat tartalmazó 
kÖnyv' elolvasását ajánljuk. 

(Beke Cyörgy; Magyar gondok 
Erdélyben Egyéni feljegyzések kö
zös fájdal'makról . Magvet6 Könyv
ktadó, Budapest, 1990. 198 old.) 

dr. Kovács Péte~ 

Mea/eal/zél ; 
A Sepslszentgyörgyön megjelené 

"Európai idó" c. hetilap folytatások
ban közli Beke György Idézett köny
vének aszövegét. 
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Minden Istenről szóló beszéd emberi beszéd 
A mal ember minteiY "kívUlr61" képes megállapI~ 

tanl hogy a kounoszb61 su'innazlk (a kozmoszhoz való vtsz:my küU:\nl:\Sen a keleti gondolkodásban fontos he
Jyet foglal ell. Az embernek meg kell hajolnIa az előtt 
a nyilvánvaló tény el/5tt, hogy miután az univerzum
ban minden Interakció (hatás - ellenhatás), fgy az a 
fejlődés ls, .amely a Földön ment végbe és amelynek 
során az élet az élettelenb6l, az éloS survezeteken át 
egészen az emberig fejl6dött, nem lehet más, _min t 
egy ilyen "interakció" eredménye. Az ember ebből ~ 
a következtetést vonhatja le, hogy számára az egyedul 
lehetséges út annak kiteljesltésére, amely';.. őbenne. a:; 
élet a fejl6dés során eljutott - csakis egy mterakcló 
lehet vagyis kapcsolat Alzal az energiával, amely az 
élet gazdag és ' kérlelhetetlen !eJl6désének forrása . 

Az ember 
hetó, amikorra 
dálatosan kormányzott 
keztében éppen ezektOl az, 

földön te-
áUal 

Ez egy radikális mutáció, mert az 
determináltságából és a létezésbe bevezeti választás 
lehet&égét, az értékek egy bizonyos hierarchiájának 
felfedezését a tudat fejlOdését. Mint ahogyan a fejlO
dés minden' állomfisa, úgy ez is a környezetbOI történő 
egyfajta elszakadási, feiszabadulási folyamat. 

Ennek a feuzabadu1ásnak egyik aspektusa a beszéd, 
amely az ösztönök beprogramozott kódját a verbális 
kommunikációval helyettesítI. A beszéddel, a nyelvvel 
az ember rekonstruálja és magáévá teszi (interiori
zálja) az 6t körülvevő világegyetemet. Ez újabb sza
badsághoz, egy belső szabadsághoz vezet - a tudat
hoz, melynek segitségével az ember már azt is képes 
fölfogni. ami túlmutat rajta, ami Ot túlszárnyalja. Az 
ember a beszéd univerzumán át fejleszti ki a jó és 
rossz fogalmát, a szépségét és rútságét, minden anyag
talan képzetét, mindazt, ami csakis a saját maga által 
teremtett megfogalmazás által IlHetik ; az ember a 
szépség megteremt6jévé és rombolójává válik. 

A beszéd, az absztrakció segítségével az ember eljut 
az abszolút jóhoz, az elérheteUenhez, a transzcendens
hez, amelyet különféleképpen nevez el, és amelyet a 
jóság, szépség, az élet forrásaként , a vonzás pólusa
ként fog lel, olyan pólusként, amely 6t a jóhoz, a 
széphez, az élet kiteljesedéséhez és gazdagságához 
vonzza. 

A jó fölfedezésének ellentéteként ott van a rossú 
és az abszolút rosszé - a halálé, mely az a határ
vonal, amelybe az ember a mind nagyobb szabadság 
irányában tett állandó törekvése folyamán olyan fáj
dalmasan ütközik bele. A gyászszert&rtások és halotti 
emlékm\lvek, amelyek oly igen jellemzőek az egyes 
civillzációkra, azt bizonyit ják, hogy amint az ember 
ennek a látszólag abszolút hntárvonalnak tudatára éb
red, azonnal feltámad benne a vágy egy olyan élet 
után, amely a halált elnyeli, legyOzl, túlszárnyalja. 

A különbözó civillzáclók a jó keresésének, kutatá
sának igen nagy változatosságát mutatják. A cIvIlizá
clók az ösztönök helyettesitésére törvényeket hoznak, 
hogy a szabadság vészes kihatásainak gátat vessenek. 

Az ókori népek sokaságában egy parányi kis nép, 
a héber nép a leglényegesebb terUieten egyedülálló 
hatást gyakorolt az emberiségre: a megfogalmazás 
eszközével a jó Irányába történ6 törekvést és keresést 
oly gazdagon mélyitette el, hogy szinte ez II keresés 
vAlt e nép léte értelmévé. A héber nép számára az 
abszolút jó egy személyes lény lett, az élet fOI'l'ása, a 
benne felfakadó Ige eredete (V. Móz. 30 14). ts e nép 
könyve azt a csodfilatos "Isten lntu rclót" ~utatja, amely 
az Idők folyamán az ftélkez6 és törvényhozó Isten 
után a gyöngédség, h(iség, megbocsátillJ és könyörület 
(szeretet) Istenét fedezte föl , aki fáradhatatlanul hl
vogatJa a választásra szoritott emberiséget a jóra. A 
héber géniusz felfedezi a tökéletes szeretet atlrlbutu
mait, az evolúCiónak azt az egyetlen Irányát, amely az 
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élőlényt a "legerc5sebb" tönénye alól a "legszeretöbb" 
törvénye alá helyezi. 

A héberek fzámos szövege besZél arról a megkapó 
elOérzetr6l, hogy ebb61 a népböl származik majd az, 
Akiben az emberiSég kiteljesedik A N6.zárett Jesuát, 
a nép falusi fiát, ki át volt Itatva e nép zseniális in
tuiCiÓJával, követOl úgy ismerték tel, mint aki sze
mélyében ezt a teljességet megva1ÓSitotta. Számukra 
mindaz. ami eddig Ige volt, Obenne öltött testet, ben
ne vált valósággá, hatékony beszéddé. Obenne talál
kozik az emberi, a transzcendens, az abszolút jóval 
ami a "hivatása". tietében és halálában a halálo~ 
túlig, melyet megbocsátó morális szépségben elfoga
dott, a Szépség teljes gaZdagságét teljesítette kl távol 
minden erc5szaktól, abban a tökéletes hitben, h~gy az 
"Isten tIet és Szeretet", hogy az tlet és Szeretet egy 
és ugyanaz. 

Ezt a Jézust, akit halála után határozottan élőnek 
tapasztaltak meg, ma a modem gondolkodás eszköz
tárával úgy foghatjuk tel, hogy személyében az élet 
legvégső mutációját, legvépe; felszabadítását teljesí
tette be, azt, amely megszabadit a haláltól, és a sze
mélyéhez való él6 kötódés révén egy gyökeresen új 
t1pusú létnek a szU!etését hozza magával, olyan létét, 
amelyet a "legszeret6bb" egyetlen törvénye kormá
nyoz ; O áttöri a történelem és halál korlátait; O az új 
teremtés elsőszU!ötte (Károli blbliafordItásában : első 
zsengéje), kiVül földi életünk kötelékeln, O az evolúció 
befejez6je. (Teilhard). 

"Krisztus élete éltet, vagy meghalok. E'Z nem mora
!izmus, hanem mintegy biológiai törvény" - irja 1984-
ben egy különben egyáltalán nem "evolucionista" iró. 
(J. M. Perrin : "Comme le Christ aime I'tguse". p. 85.) 
Jézus óta mindenki személyes felhívást kap arra, hogy 
az élet kiúadó szellemi erejéböl mozgásba lendillve 
hasonuljon Hozzá. Mert Jérusban van az átmenet a 
"népből" (Ulrvény) a "személyiséghez" (szeretet). O a 
személy és a személyes kapcsolatok uralomra jutása. 
A Jézus körül támadó és benne kötódő igen eros kap
csolatok korábban nem létezett típusúak, és soha nem 
látott szintet érnek el, a lények átlát5zóságában, igaz
ságában és szabadságában. A kapcsolatoknak ez a 
szépsége, amely körülötte jön létre, az Istennek neve
zett abszolút súpség képmása, mely minden szeretet
kapcsolat forrásaként hat. 

A modern ember azt mondhatja, hogy túl a nap 
energiáján, meIy az életet és annak fejl6dését hozta a 
Földre, az evolúció betejezéseként megjelenO személy 
abból az erős, személyes szeretetenergiából támadt, 
amelyet Jézus Atyjának nevez. 

Mint minden emberi géniusz. Jézus géniusza is ti
tokzatos, érthetetlen, egyedillálló. O a legmagasabb 
szinten létező géniuSz, aki az ember hivatását teljes
ségében valósította meg. A blbllal idők óta az ember 
lényegében nem változott, és Jézusban minden 
mondatott, minden beteljesilIt. T61e 
kenyérrel magunkba épit jOk az 
veszünk "mutációjában", hozzá 
ket abba az egyetlen Irányba 
megmarad: a szeretetébe. Ez 
lágot, bárhol ls vagyunk. 

Amit az e mber "fejlődésnek" nevez, az "csak" csu
dálatos agyának megfékezhetetlen Játéka, mely felfe
dezi az anyag törvényeinek egyre bonyolultabb alkal
mazási lehetOségeIt és ezeket, választási képességének 
birtokában, többé-kevésbé jól telhasználja. 

Mind a világegyetem döbbenetes szépségét, mind 
pedig azt a rombolást látva, mellyel az ember a boly
góját fenyegeti, a mal ember képes felismerni a ná
záreti Jézus személyéhez !úzOdO kapcsolatának koz
mikus horderejét, s Jézusnak az t1etr61 szóló jó hírét 
fel kell szabadftania minden behatárol1ságt6l, hogy 
minél többen ismerhessék fel az emberiség kiteljese
désének útját Q szeretetben. 

Llllane de ebBtel 
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PESTSZENTLŐRINC 
Annak IdeJén Zágony Sándor a tyánkfia felajánlotta. 

hogy a templom beJiratához larag tgy székely kls~ 
kapui. Az egyh hkijuég csak a faanyarol és a nállí

tást tbette. 
Anyagila« e ls6sor ban Barlók Bela tögondnok járult 

hozzá a szfkeJykapu m egvalósitUiho:r.. 1\lIkol" m eg
épüU, klderillt, h oll' a vá1'05rész cl}'lk uÖngyszem e. 
es hoJ)' a kapuhoz m éltó k erllhl ls k ell épiteni . 

Az egybAzközség anyagi h elyzete csak a trontkerí
t esre futotta.. l\lűlt óssilcl - ugyancsak Bartók Béla 
, a.moptásival - megépQlt az egyik, közel negyven
méteres oldalkeríl6s ls. A taanyago! az egyeki ''TIsza
UJ" TsI súlliioUa és t a ragta akAcrAból. 

Dr. Roy Smith. az angol unlUrIusok főtitkára ls 
megné'.!: le az épil&t. Molnár János gondnokhelyettcs. 
aki a munkálatokat ve'lette, tá#ko%taUa vendégilnket 

a kerilesepUésrol, amit az egyhállköuég tacJai "kalá
kában" vége·,dek. 

Köszönjük áldozatos kÖ'lremiiködésUket. 

Gondolatok Ószabó István: Résztvevők 
címú verseskötetéröl 

Ot év hosszü magán1loból a Naf11l 
Falu - Debrecen - hatánzegél1lé
ról új lélegzetvétel ez a v4Togatá.t. 
O Szabó I stván debreceni költ6 ki
engesztelő f11Iönf11lszemekként önti 
elénk verseit, intelfektu6lb élmén1lt 
n1fÚjtva a mtUrlő olvasónak. Ezzd 
az ú j kötetével akar meguigasz1alní 
barátokat, versnnető OhHI$Ókat. A 
harmadi k éVl!Z1'ed kas2:öbén annl{i1'a 
elbizon1ltalanodott körülöttilnk a ví
ld", hOQ'll mnte a levegőben lebe
günk, ahonnan a lélek új dimenzió
ba váf11llk. Sajátol világba visz el 
bennünket a "mal11l4r New York 
fenegye rekeként". Csak értóen vé
gigohH1.tVa ve&szük észre, hog1l való 
jában rólunk van IZÓ, ut a keleti 
vé"eken. Lapoz"atva az izléses és 
művészt kivitelezénl kötetét, óhatat
lanul ts szembesz/:lk.6 az el6zó köte
téból a Vak Géntusztól való kűlön
bözósége. Még az a nvolctlana! évek 
nvomott légkÖ1'éb61 tört fel a lélek 
Szárnyá!' a teljesség felé, a látvá
nyon nm világ olilmposzi magasla
taira tehetségét csi l logtatva, a min
densé" :uoltárát is megénekelve ad
dig a mostani kötetében az irástudó 
felelősségével, a l.:iszolgáltatott te
lIetetlen ember hétköznapjaiban 
m4rtózik meg. Már a kötet borftó
ján is jelzést látunk, ahol a eim a 
Résztvevók vcn klemelve és csak 
alatta kisbetúkkel a szerző. 

M i ntha ő 18 csak ef11l résztvevő 
lenne. az élet f01'gatagában. "Mind
annYl.4n "l'éutvetlÓk vagyunk az élet 
színpadán." A kI.IteUndlló ven szin.
te rá hangol bennünk" a lényegre 
azt augalltla, hol11l az élet forgat.a~ 
gában mozog é. figyeli a kl:Ilt6 apró
cseprő dalga inlcot, amelvben lélek
orvo. ként mutat "l'á problémáinkra. 

"Virágszint adhatsz te sebeknek 
ahol csak ji runk lábunk elé 

S embernek mutatsz meg 
ha magvunk nakadva ls 
hullné.nk le rád" 

borulsz : 

szól a megszeméItlesltetl Szülő/öld
höz (Virags.rlnt sebeknek). Ouabó 
Istvan ószintén hilZ a tiszta IZÓ és 
iras erejében. Nem a sziporkams. 
nemes 'Veretű mivesség a célja, ha
nem a felvett, megérintett gondolat, 
az énés végsőkig való feltárIUa, jd
tékos-filozófikus hajlama, unitárius
univerzalista uellemisége nem eI
kápt'dzt4tní aka1', hanem el11lütt gon
dolkoddSTa. továbbgondoldsra kész
tet. Mindannyiu.nkat arra ösztönöz, 
hol11l mélf6sdggat vegvük fel a 001'
cot az élet mindennapi nehézségei
vel. Beletlagunk ... "hof11l lelkünk 
méltlélg beleTeszketünk . .. de Mr
hol, ha túl messze merészkedünk. 
mege!tgeUk végr e!" nól a Halász-
gatók cimű versében. ha a 
mindennapi küzdelmet ak-
kor önmagunkat 
A költő verset 
núsagtétel. A Vak 

tőzik - a 

dolataival rMgfog és magasabb ér
tékvllág teljenége irán1lóban magá
val "l'a"ad. 

Illen e 6szinte köszönet a Pa11iumi 
Irodalmi TársaságaI, hol11l kl:IzremtI
k&lésével s Burai litván a versek 
h4ngulatához illó iIlusztráci6jávat 
megjelenhetett ez a kIjtet. Minden 
érdekl6cl6 olva&ónak figyelmébe 
ajdnlom ezt a kelet-mol11l4rországi 
azonauágtudatot sugalló versnklS
tetet. Felhős Suboles 

dr. Jakab Jenö 

KONFIRMACIO 
Ebben az esztend6ben a Budapesti 

Unitárius Egyházközség ismét tart 
konfirmáclót, a szokott Id6ben Pün
kösd ünnepén, 1991. máj. 19-én. Az 
elmúlt évben a templomtatarozás és 
a száz éves ünnepségek miatt ma
radt el a konfirmáció. 

Konflrmáclós előkészlt6 oktatás 
van minden vasárnap de. 10 órakor 
a Nagy I. u. I . em._i tanácsterem
ben. Szeretettel hh'juk és várjuk if
jainkat. 

A konfl rmáei6s munkat megköny
nyitend6 a lelkészi munkaközösség 
két évvel ezelótt hozzáfogott egy új 
konfirmációs hittankönyv meglrásá
hoz, főként az átdolgozott ún. 
Ferenc%. József káté alapjan. Kele
men Miklós lelkész, az új hittan
könyv s%.erkeszt6je , nemrég véle
ményezésre szétküldte az elkészült 
kéziratot a vidéki lelkészeknek és 
érdeklódó, hozzáértő világi veze
tőinknek. Már azóta is sok érdekes 
és ériékes hozzászólás érkezett be. 
Ezek szövegbe való bedolgozása 
után, reméljük minél hamarabb 
megjelenhet új hltlankönyvÜDk. 

Ezúton ls köszönet Illeti a könyv 
írásában - társadalmi munkában
rés%.t vevő lelkészeket. 

ÁLLAMI UNNEPEK 
A parlament szótöbbséggel dön

tött, hogy a három javaslatba hozott 
nagy ünnep : márc. 15., aug. 20. és 
okt. 23. közül szótöbbséggel aug. 20-
cit emelte oz állam' ünnep rangjára. 
Az ország egy része nem ért egyet 
ezzel a döntéssel, mert az aug. 20. 
a hivő emberek egy részének külön 
egyházi annepe ls. MI unitArlusok 
ugy véljak, a mArc. 15. mellett vok: 
$Ottunk volna, hiszen az 1848. éVl 
máre. 15-1 szelleme volt az, mely 
Magyaror, zágon ls törvényesen el
Ismert vallástelekezetek közé sorol
ta az unita"l'ia hitet vallókat, akik 
1588 és 1571 óta csak az egykori 
erdélyi fejedelemség terOJetén vol
tak államilag elismert történeti egy
ház tagja I. F. J . 

UNITAnIUS eLET II 



Ifjúsági rovat 
Megalakult al Ifjúsági Bibliakörl 

Végre! Kiáltanak, bltto$lln sokan. 
Hála Istennek, II sok szervezés i 
pro bléma után, ÖsszeJöhetOnk. m l 
f la t.aJok (16-30 év kötöttlek), együtt, 
egy kis testvéri kört alkotva, részt 
vehetünk az apostoli tanításban és 
az Imádkozásban. 

Együtt olvasva II BibliAI, mind· 
annyian az Istennel való találko
zásra vágyunk, és reméljük, hogy 
eren keresztül életünk nehéz kér
déseire ls választ kapunk. 

Mindnyájan nagyon különbömek 
vagyunk. mb és más utakat jár
tunk eddig, Istennel vagy nélkUle, 
de ar ra törekszünk állhatatosan, egy 
szivvel, egy lélekkel, hogy az ős
kereszténység példája nyomán lehes
sUnk együtt (Ap. Csel. 2,42.). Hisz
szük, hogy egymás életét igy. gaz
dagabbA és boldogabbá tehetjük. 

Úgy érzem, ezekhez acélokhoz 
nélkülözhetetlen, hogy mindannyian 
szeressilk és Ismerjük a BIbIlát , sa
ját magunk és embertársaink örö
mére és megsegltésére. 

Gitárkísérettel új egyházi és ifjú
sági énekeket tanulunk, hogy dicsér
jük Isieni, de nem csak énekben , 
hanem szabadon megfogalmazott 
imádságokban is keressilk az lsten
nel \'aI6 párbeszédet. 

Ahogy "az Or pedig napról napra 
n(!velte a gyülekezetet a z ildvözil
lőkke l" (Ap. Csel. 2,47), úgy ml ls 
abban bfzunk, hogy " Isten Igéje nem 
tér vissza üresen, hanem véghez
viszi, amit ő akar, eléri célját, 
amiért O küldte" (Eu. 55.11), és ez
á ltal egyházunk h ite és szeretete n ö
vekedni fog. 

Ebben II folyamatban ml ls .sze
retnénk segítenI. Hogy ne csak ön
vállalkozás legyen a m i összejöve
telilnk, hanem lsten áldása is le
gyen az itt végzett munkán. 

Kérjűk unitárius egyházunk min
den tagját. hogy imádságban és tet
tekben ls segitse a mi kis Ifjú~ágl 
BIblIakörünk munkáját. 

a BIblIakör n evében 
J1 kel Leh el - -

A Budapesti Unitárl Ull Egyházköz
ség Ujúsá!:,1 BIblIaköre 1990. fe br, 
IG-én tar totta újjáalakul6 öSllZejöve
telét . i1:vekkel nelött egy aktiv kis 
esoport gyül t össze, akik azonban 
lassan "klüregedtek" az Ujúságl vl
takÖrból. Mod régi ts új eriikkel 
egyarán t - úgy tún lk _ lelkes fia
t al hiveink találkoztak, 

Az Ujúság Igényének megfelelően , 
min den vaSárnap du, S órakor U 
Júságl Bibliaóra van II Nagy Ignác 
utcai I, em.-I gyüleknetl t eremben, 
Orbókné Szent-iványi Ilona lelkén
nő vnetéshel, • Erre az alkalomra ls szeret ettel 
vár juk a lóvárosl és környékbeli U
Jainkat, baráta ikkai és az é rdek lő
dijkkel elO'ütt. 

12 UNITAm us i1: LET 

- _ .. _----

Megtaláltam belső békémet 
Yoshoki Tamura, háromgyermekea 

anya nem tudta, k ihez fordul jon se
gítségért férje halála után. Férje, kl 
halá!;z volt. eltünt a tengerben. 
Hűvös, borongós nap volt, a szél 

a tenger felől fújt, a nap csak időn
kén t sOtött ki. Mikor hazaérkeztem 
munkám ból, a halfeldolgou. telep
ről, csen eett a telefon. Amint a 
kagylót felemellem, az 58. sz. Selsho
ma ru nevű halászhajó tulajdonosá~ 
nak hangját hallottam: ''Te vagy. 
Yoshiko? Azért hívlak, mert most 
kaptam rádióüzenetet a hajóról -
m ondta sietve - , hogy férjed eltűnt, 
valószínűleg a tengerbe esett." "Mi, 
FukuZD eltűnt?" - " Most keresik, 
nem tudnak semmi biztosat, de a?:t 
gondolom, jobb, ha tudatom veled." 

Ezen a napon, 1985. október 28-
án. tizennégy évi boldog házasság 
után, életem pokollá változott. 

Több, mint egy évvel később, 1987 
májusában mentem először a helyi 
buddh ista vallási közösséghez. Mari 
Odajima, velem egykorú munkatár~ 
sam vitt oda. Mikor Mari bemuta
to tt Nobuyo asszonynak, a gyOleke
zet vezetőjének, fehér arcú. barátsá
gos s olyan szelid tekintetű asszony 
nézett rám, hogy mielőtt megszólal~ 
hattam volna, sírva fakadtam. 
Nobuyo asswny figyelmesen hall
gatta történetemet. "SzörnyGségek 
történtek Onnel, és tudom, hogy ne
héz lehetett elviselni - mondotta 
csendesen és jóságosan -, de On 
olyan személy. ki felül tud emelked
ni fájdalmán . Tegyen meg mindent, 
amit tud a tanácsadási munkában, 
teljesítse megbízatását, és segitsen 
abban, hogy férje lelke hamarosan 
nyugalmat talál jon ." 

"Kérem, mondja meg, mit tegyek" 
- kérdeztem. Nem értettem, m it je
lent a tanácsadási munka, vagy kül
detés, de úgy éreztem , mintha szo
morúságomat és fájdalmamat elfúj· 
ták VOlna. Nobuyo asszony vállára 
bor ultam, és hangosan sírtam , a ztán 
letöröltem könnyeimet, és ránéztem. 
Az Ó szeme ls könnyben úszott. 

Az élet találkozás és elválás, szo
morúság és öröm . Találkozásom 
Buddha tanításával a legdrágább és 
legértékesebb élménye volt életem
nek, és mély hálát éreztem a viga
szért. melyet nyújtott. 

Másnap már megkezdtem a tanu
lást Masayó asszony, a kerületi ve
zető segítségével . A HOZA reveláció 
volt számomra. Korábban úgy hit
tem, hogy az én szerencsétlen ségem 
a legrosszabb a világon. és elkese
redett voltam, hogy egyedül kell el
viselnem a nehézségeket. Amint a 
gyillekezethez esatJakoztam, először 
Ismertem fel azt, hogy másoknak 
ugyanolyan megpróbáltatásai lehet· 
n ek. 

Boldog házouág 

1949-ben születtem Hach lnohe vá
rosában. szüleim legidősebb gyerme
ke voltam. A kereskedelmi Iskola 
elvégzése után Irodai m unkát vál
lattam. 1971 nyarán bemutattak 

, . 
életünket egy 
ahol boldogan 
Három hónap 

Bering.tengerr···1~:;~;;·;::: 
múlva kellett _~I 

" Vigyázz magadra. Drágám _ 
mondottam - mikor a haj6 az Első 
M616ról k ifutott . 

Fukuzo öt h6nap múlva hazatért 
de néhány nap múlva újból útr~ 
kelt, ezúttal a Kuril-szigetekre. Új
ból elklsértem az Egyes Mólóhoz, s 
ez Igy ment, valahányszor tengerre 
szállt. 

1970-ben leányunk szIlIetett, 1975-
ben felépltettilk a házunkat. Idősebb 
fiunk 1976-ban, kisebbik 1991-ben 
született. 

Mikor a gyermekek nagyobbak 
lettek, elkezdtem dolgozni a halfel
dolgozóná!. 1985-ben Fukuz6t rádiós
nak egy másik halászhaj6ra helyez
ték, mely szeptember 18-án a Shi
mokita-félsziget felé hajózott. Negy
ven nap múlva megtörtént a szeren. 
csétlenség. 

Aimat/an éjtZll.kák. 

A keres6 szolgála t őrhajókkal és 
helIkopterekkel, és az elveszett ha
lászhajó nyolc testvérhajójával min
dent meglett, de Fukuz6t nem talál
ták meg. Háromnapi kutatás után, 
mely számomra három álma tlan éj
szaka ls volt - tud tuk, hogy n ines 
remény. A kora téli víz nagyon hi· 
deg volt. Hét nap múlva megtartot
tuk a temetést, a holttest nélkül. 

Miután a haloItI bizonyí tványt 
nem kaphattam meg, a biztosítási 
összeget visszatartot ták. "Hét év is 
eltelik, mIg a halotti bizonyítványt 
kiadják" - mondotta a Blztosftó 
Társaság tisztviselője. 

De, hogy fogom én ezt túlélni há
rom gyermekkel? eletem kilátásta
lan volt. Úgy gondoltam, nem tudok 
így élni, jobb, ha követem férjemet. 
Szörnyű állapotban voltam szellemi
leg és [Izlkailag. Azokban a remény
telen napokban látogatott meg Mari 
Odljam, és vezetett el Buddha taní
tásaihoz. 

Fér jem ojándi!ka 

Csatlakoztam a gyülekezethez, és 
láttam, hogy tagjai, beleértve 
Nobuyo asszonyt, a vezetőt és Adachi 
asszonyt, a kerületi vezetőt is, rész· 
v~ttel vannak Irántam. Kaneiri asz
szony, a közösség vezetője, kivájó 
személyiség, mérhetetlen bátorítással 
fordult lelém. 

A tanulási Idő alatt kOldetésem 
felsmerése szívemtg hatolt: fel kell 
nevelnem három gyermekem Buddha 
tanftásainak szellemében, hogy fele-

.. .,'", ............................................ , ............................................... .. 



115sségleUes állampolgárok lehesse
nek. tgy tudom az eltávozott lelké
nek nyugalmát biztosItani. Adachi 
asszony vallásos tanításban részesí-
tett és én e tanítást továbbadtam 
uno'kates\véremnek és apjának, 6k 15 
csatlakoztak a hív6k táborához. Szo
morűságomat öröm váltotta fel. Re
mélni tudtam, hogy a jövő a bol
dogság ígéretét hozza. Olyan vidám· 
má váltam, hogy családom és bará~ 
laim némileg csodálkozva figyeltek. 

A gyülekezet tagjai k~ött két ten
(erész egyesületi tisztV i selő ls volt. 
Ok segítettek ügyem Intézésében. t::s 
mondhatni, Buddha segItségével hét 

Emléksorok egy palástos ember 
közéleti missziójáról 

A 

• év helyett hét hónap alatt megkap
tam a halotti bizonyítványt. Felve
hettem a kártérítést és a btztosltésl íi;i,~i 
összeget mely gyermekeImnek és 
nekem {Art. Olyan volt, mintha fér· 
jem a sírból nyújtotta. volna felénk 

A 

a földeket. Fel-
1956 októ· 

órája jött el. 
elégedetlenség a feltevé· A 

dr. Abrudbá· 
lelkész. Nem 

hogy évszéza· 

. A lelkésszel együtt min
denki úgy érezte, hogy Itt a lehetö
ség az öntevékeny, demokratikus 
faluközösség kiépítésére, az ember i 
méltóság helyreállitására. 

kezét. 
Csendesen ültem házi Buddha ol· 

tárunk előtt, és kezemet összetéve 
mondtam kösz~etet. 1988-ban To
klóban megkaptam a go· honzont, az 
Örökkévaló Buddha képmását . Házi 
oltárom fölé helyeztem. Leányom is 
csaUakozott a gyülekezethez, később 
két fiam ls. 

Néha kimegyek az Első Mólóhoz, 
és a tenger felé nézek. A kék víz 
fölött sirályok keringenek, és lebeg
nek az égen. 

Yosoki Tamaro fenti írása II Dhl1r
ma World e. japán buddhuta lap 
_ kiadója a Rissho Kosd-ko.i szer· 
vezet - eQl/ik tavalvi számáb4n je
lent meg. 

Rövidített szöveg, angol ból fordította: 

Koncz Udlkó 

PANQRAMA 

A népszerll külpolitikai műsor 
márc. 8·1 adásában bemutatták New 
York városában a Lexlngton Avenu· 
en levő kb. 150 éves unitárius temp· 
lomot, s az Úrasztala mellett látható 
volt, lelkészi diszében doktori pa· 
lástjának piros színét viselő lelkész, 
dr. F. FOM'estel" Church. Egykoron 
a Harvard egyetemen szerzett dok· 
torátust. 

Dr. For rester 
del ezelőtt 
ortodo't 
tagjait 
pittlónll 
és vendége 
nak is. A 

dok unitárius szellem 
magyar ls. Ez a szabadelvű 
keresztény gondolkodás Erdélyb61 
indult (sokáig kolozsvári vallásnak 
hívták) a 16. század közepén. 

Az unitáriusok egyszerűen csak 
megértették Isten gondolatát. Szol· 
gálatában tudatosan tevékenyked
nek, Istent minden mesterkélt ke
gyesség nélkül keresik és tisztelik. 
Meggyőződéssel vallják, hogy szaba· 
don szolgál a szellem Istennek és 
embernek egyaránt. A heroizmus és 
a szeretet árasztja a legtöbb fényt 
e világra Isten képér61 - vallotta 
az Erdélyb61 Kocsordra menekült 
unitárius lelkész. Az új román kor· 
mány hatalomra jutása után (1945) 
menekülnie kellett dr. Abrudbányai 
János kolozsvár i teológiai profesz· 
szornak, mivel jobboldali tevékeny· 
séggel vádolták. 

1945--46-lg Kocsordon bújdosott, 
majd 1946 szeptemberében hivata
losan is kinevezték a kocsordi uni
tár ius parókiára lelkésznek. A szol
gálatot számára nem csak a prédi
kAdó jelentette. 

Az új vallásos élmény nyúJtását 
nem az új tanok, új kultikus cselek
mények bevezetésében látta, hanem 
az egyén szerepének új értelmezé
sében. Az egyháza rendeltetésének 
tartotta az öntevékeny életre neve
lést és az üdvösséget, mely á ltal új 
harmónia jön létre az atyafiak lel
kében. Jól tudta, hogy a hitet, a 
magatartást a személyes példa útján 
lehet átadni. Csakis így lehet az 
ember méltó a teremtés nagyszerű
ségéhez. O valóban a falu mindene
se tudott lennI. "Azért viselek pa
lástot, hogy mindenkin segítsek." Az 
örökké tenni tudó Balázs Ferenc 
mészkói unitárius lelkész barátjával 
vallotta: "Föl kell fedeznünk a vi
lág lelkét. 

Újjá kell születnünk 
vala.mennylünknek. " 

Irányításával fejlődésnek Indult a 
község kulturális és gazdasági élete. 
Parókiát épített, az egyház földjén 
klsszövetkezetet alakított kl. A vál
lalkozó atyatlakkal együtt mavelték 
a földet. A közös jövedelemb61 kul
tűrházat épttettek, amelyben mozi· 
gépet üzemeltettek. Felújították a 

Az unitárius kereszténység hármas 
feladatát fogalmazták meg. Az egy· 
ház nem korlátozhat ja tevékenysé. 
gét csak a belső hitre. Nyntan kell 
vádolnia m inden olyan társadalmi 
állapotot, amely ellentmond Isten 
igazságának ; a bibliai jó hír eller· 
dítheteUen, nyilvános hirdetése és 
sl:álljon síkra a kizsákmányoltak és 
elnyomottak érdekében. Az unitárius 
parókián megbeszéléseket tartottak, 
az iskolába.n népgyűlést hivtak össze. 

A kurucos rátartiság és a szabad
elvű gondolkodás megbosszűlta ma
gát. A szemtanúk szavaival élve -
a forradalom leverése után pufaj
kások jelentek meg egy téli éjjel a 
faluban . Elzárták a templom kör
nyékét, körülvették a parókiát, és 
elhurcoUák a lelkészt. A presbitere· 
ket pedig ütlegelték és a parókia 
tornácán falhoz állitották. Allami 
nyomásra az unitárius egyház is 
megfosztotta papi hivatásától az el
ítélt dr. Abrudbányai Jánost. A bör
tönévek, a vallatások kikezdték 
egészségét, amibe bele ls halt. 

1990. dec. H-én a Magyarországi 
Unitárius Egyház évzáró E.K.T.· 
gyaJésén rehabilitálta dr . Abrudbá
nyai János volt kocsordI lelkészt. 
Huszti János unitárius püspök mél· 
tatta a rehabilitált lelkész munkú
ságát. 

A Kelet-Magyarországi SzabadelvG 
Protestáns Kör példaképének tekin
ti a népszolgálatot teljesIt6 lelkészt. 
Kezdeményezni fogják, hogy szolgá
latának és meghurcolúának helyén, 
Kocsordon emléktáblát helyezzenek 
el az unitárius parókia faiAn, Uletve 
utcát nevezzenek el róla. 

FelhIiI Szabolcs 

Az érettség, a melyd fejlődésünk 
során el kell ~rnün", nem más, millI 
önmagunk állandó lormilásll, hogy 
egyre szer~nyebbe", egyre szelídeb
bek, ell'Yfe Jgazságosabbllk, egyre 
becsületesebbek, egyre békesil:eretIJb
bek, ell'Yfe .fós"osllbbllk, egyre 
elYüU~rzóbbek legyilnk. 

(Albert Schweitzer) 
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Emlékezünk •.• 
Ma két egymást követő nemzedék 

Jeles unitárius pspj!l \'a l Ismerke
dUnk meg: Szá~z Mó~usel és A l bert 
Jdnossai. , á 

A no évvel ezelőtt (lS_il janu r 
H-én elhalálozó 

S)"lves~tcr György és Molnos Dávid 
tart fölötte búcsúbeszédet. 

A m ig 170 évvel ezelőt t január 14-
cn ha lálo?ik el S;o;ász Mózes, addig 
ugyane~en évben s~eptember ll-én 
születik egy másik Irodalmi tevé
kenységet ls folytató unltflr ius lel
kész, 

Albert János. 
Vele _ a fenn emlitettSzászMózes~ 

egyike awknak a pulag tollú !-lnl - nél _ jóval gazda gabb Irodalom 
tar lus lelkész elo5döknek, akiJ.le,k fogla lkozik. 
életéről és irodalmi munkásságarol Nyárádszentlászlón születik, ahol 
a mai generáció nagyon keveset t ud. apja _ János _ unitárius lelkés.:. 
Az unitá rius irodalmá~okkal foglal- Középiskola i tan ulmányait Székely
kotó gyúj teményem IS csak négy keresr.Wron (1830-1839) és Kolozs
olyan tudósítást ta rtalmaz, a mel>:- vár t (1839-1843) végzi. Másfél évig 
nek alapján az irodalom az a lábbit jogot hallga t. Ezalatt KTiu Jdnos 
tartja méltónak életéről és munkás- melleU segédlelkész és köztanító. 
ságáról megörökíteni. • 1845 februá r tól a tordai unitárius 

Szász Mozes 

SziRnllei Józsel a "M agyar Irok 
élete és munkái" 1890-1914, ~ egyhá~község lel kés~e. Ebben a mi-

. J - '9" beo m-"-'-oo nóségében 40 évig szolgál. Tan ít a 

mellett 
nyelvli 
sában. 

1908. 

m.-
"~, imakönyvet -

A Keresztény 
. beszédeket és 
egyháztörténeti 

vesz Densi Kúoly 
Szentábrahámi Mihály latin 
munkája magyarra fordltá-

november 7-én halálo7.lk el. 
Két egymást követő le lkész nem

zedék jeles tagjával ismerkedtünk 
meg. Az unltárlzmusban rejlő érté
kek tolmácsolásáva l jelentkeztek. 
Méltóak emlékük felelevenltésére. 

Zovanl/i eM ,, - L "., • ~. 00 
_". p" ••• láo ' -gyh'<-- helybeli unitárius glmna~lum n, "Magyarors"",,gl " '" :.:::..:.:::....:: ____ ....: ______ .:... _ _ ______________ _ 

történeti lexlkon"-ja s?erint Vargya-

Kelemen " I ik lós 

son születik 17S0 októberében. IskO.- E R D I:: L V 
lai tanulmányait Vargyason ke~dl, 
Tordán folytatja és KolozsvArt .',:ég: 
~i lS01-ben a bécsi , IS08-ban a ]ena t 
egyetemen tan~l. 1809-ben ha~jö.n 
és ez év júniusatól a kolozsvári Uni
tárius egyházközség lelkésze. . . 

E lexikonba illő rövid életraJ~1 
3datal sem papi. sem magánéletéról 
nem sokat árulnak el. 

Szinnyei József Cenn emlitett mun
kájában a~ Erdélyi Mú~eum IS16-
l7-ben és ISlS-ban megjelenó két 
munkájáról tes~ emUtésl . Az egyik 
"A~ egyiptomiak. peruák. görögök 
és rómaiak nen!lési módjá"-ról; a 
másik "Az élet regulái" ' cimet vise
li. E két munkáról megemlékezik az 
Uníldri lU EleI 1981. jan.-febr. szá
mában Luzka Tibor "Un itárius ma
gyar hrrlapirók" c. tanulmánya is, 
kiemeJve, hogy m ind a két munka 
neveléstani értelemben íródik. 

KöbJös Zoltán 1905-ben megjelenó 
" H3lottl bes~édek" c. könyveeskéje 
a~ akkori viszonylatban új tartalmi 
mondanivalóval jelentkező halotti 
beszédeket mondó lelkés~ek sorában 
megemlékezik Szász Mózesről is. 
Időrendben a következő nagy hatású 
halotti beszédeit sorolja föl: 

ISI1. november 10-én Ajtai István 
felelt . Nyomtatásban ez Kolozsvárt 
jelenik meg IS12-ben. 

1812-ben előbb D3nlel Elek fölött 
mond ~Egy jó gaula tintelete a 
házban s a társaságban" elmen -
ugyanezen évben Kolozs\'árt megje
lenő temetési beszédet. Majd Ugron 
Lászlóné sz. vargyasi Daniel Ju
Hannát búcsúztatja. 

IS14. ápr. 24-én 
csonyfalvl Demjén 
mond - Kolol.SVárt 
jelenő - beszédet. 

Homoródkará
László felett 
i'14-ben meg-

lan_Ml két be$zéde fel61 tesz 
emlftést Köblös Zoltán könyvecské
je. Március 23-án Nagy Mihály és 
június 25-én Kaáll Nagy Lázárné 
sz. Pápai Ensébet felett elhangzó
rói. I\ ~ előbbi hely és név nélkül, 
az utóbbi hellyel {Kolouv{ir) és név
vel lill 8-ban jelenik meg. 

tieII ról surint 1821. január 14-cn 
halMozik el. Zovflnyi úgy tudja, hogy 
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Nyugalomban élő szolgatársak 
Az Unitárius t let ,zer kentósége 

arra kért, hOUll emlékezzem meg 
azokról az erdélIIi unitáriu~ lelké- 1]~. 
szekről, akik annak idején 1950- ~ 
1990 kClzCl tli években becsülettel jóni 
szolgáltak és akár a karho. lár be- Szokef alva; 
töleésekor (70 év) vagl/ betegség falva ; dr~'iL6~:'ii:nCZII 
vagl/ más ok miatt hamarább nl/u- Nemes -
galomba vonultak és ma il él.n,:k. Mózes
Szívenn teszek eleget a lelke res- Kövend ; 

-
. Kin 

nek. hiszen ez is egu darabja az Mátl/á, 
erdéll/i unirárizmull kell6en meg István
nem becsíil t történelmének. 

Az alábbiakban - emlékezetem 
szerint - a Tll/ugalomba vonulás 
sorrendjében sorolok fel 31 lelkész t 
és két leológiai tanár t, összesen 33 
embert. akik akár a kor okozta 
kenuszer miatt, az otthon. csen.des
ségében akár még erőve l é~ vállal
kozó ke'dvvel itt-ott ki súr úbben, ki 
kevuebbszer aktiv szolgatársaikat 
kisegftik. vagl/ részt vesznek el
hunlltak temetésén, búcsúznak nllu
galomba vonulóktól, vagy öröm mel 
kös~öntenek egy új lelkészt lsten és 
el1tlhdzunk nolgá/alba állása alkal
mával. 

A nevek után felsorolom utolsó 
nolgálati helI/eiket, IgU az olvasó 
érdeke.ebb képet kap, hiuen fOkan 
saját vagl/ szíi/eik fIlIu já ra úmernek 
az utolsó uolgálali heil/ek között. 

Ime: Pál Tamás - K üki.i i!6dombó 
CŐ az egI/etlen, aki állami nl/ugdijllt 
élvez a tClbblek mind az erdélyi 
egyM~ nl/ugdijintézelétlll kapják 
nl/ugei!á tásukat aUól az fnlézettől, 
mell/nek iga~galó vezetője voltam 
éueken 6t). 

Máthé Z.igmond - Szentóbrahóm; 
Páli Dénes Alsóboldogfalva; 
Lukác. Sándor - DJes6.zentmárlon ; 
Kelemen Imre - Homoródoklánd; 
Major Sándor - Harangláb: Török 
Elek _ Firtosma rtonos; Orrn l$s~J,/ 
Cl/ula - Se-psis~enfgllörgI/: Fil /öp 
A rp6d _ Olthéulz; VágI! Mih61I/ 
Kobelt/alva; Fülöp E lemér - Kid e; 

Datk; Albert 
patak; Törö k 
díjas): dr. Szász 
ud var hell/. 

-
Teológi ai tanárok: d r. Erd6 János 

egl/házi /ojegl/z6 - Ko,?zsvór; dr. 
Izsók Vilmos - Kolozsva r . 

A 33 leuaroll korul, azaz a 31 
lelkész közill többen viseltek hosz
szabb-rövidebb esperesi t is~.éget is: 

A követke~ókben meg kel l állapí
tanunk, hogy a nl/ugawmba vonul t 
lelkésztá rsak szolgálati éveik ala It 
gondoskodtak a rról, hogya nl/uga
lom éveire lakással, házzal vagl/ 
blokk öröklakással re ndelkezzenek, 
s iUll az u tód háborilhlluulanul köl
IÖzhdetl be a megi.i resedet l és rend
ben hátrohagl/ott PIl rÓkió ba. 

A következőkben számba ve~~zilk 
azt hogU a lent i 33 nllugdíjas melu 
vá;osokban, f alvakban éli ma i éle
tét· Kolozsvá r t 7' Széke ll/udvorhe-
11Ie"n 5: Marosvásdrhelllen és Dicw
szentmárton ban 3-3; Székell/ke
reu tú ron es Sepsiszenll1tlörgl/ön 2-2; 
kisebb városokban: M edgl/e.I, Erd6-
szentgl/örgl/, Olthévíz, Szászrégén 
1-1. 

Egl/ko r i $lo/gálati hell/ére: Kide. 
Székel l/derzs, Tarcsafa lva, Bethlen
szentmiklós 1-1. N éhánllan szom
szédos fa luba köl töz/ek . nl/ ilvón C~a
lá di " apcsolatok követ"eztében. 

tJ rm Ö$SY Gy ula 
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BIBlIOGRAFIA 
Nagymúltú és sok évfolyamú fo

lyóiratok legfőbb Iránytüje a jól 
szerkesztett tárgymutató és tartalom 
jegyzék. Aki valaha is végzett tudo: 
mányos munkát, jól tudja, hogy mi
lyen nagy segftséget jelent, ha van 
ilyen a kézben, ha nem kell végIg
böngészni minden évfolyamot és 
számot, nem kell keresgetnl felesle_ 
gesen, hanem előveszi a tárgymuta_ 
tót és mindjárt megkapja azt amit 
keres, sőt újabb támpontokat is kap 
II kutatásra. 

főtitkár részére Az lARF . 1 
dolgozó] ncm l~mogatJák eic, enl~gl 
vaslatol. Il Ja-

Dr. Kariesony Sándor, neves ne 
velő és filozófus az Idén ünne \l'= 
hette volna meg születése SzáJ 
évfordulóját, ha a sok szenve<JVée: 
melyben osztályrésze jutott, már ko~ 
rán, 1952-ben el nem szólitotta l 
na az élők sorából. Tízéves h~~a= 
vo!'a után ,Szülőfaluja, Földes közsé 
muvel6désl há~ végre 1989-ben lel~ 
vehette jeles szü!öttének a nevét. 

A lelki ismer eti szabadság sértbe_ 
t ellen eImmel tartott nagy beszédet 
I I. János Pál pápa jan. l-én. Ha 
békét akarsz, tartsd tiszteletben min_ 
~en ember lelkiismeretét Minket a 
Jeles mondás Dávid Ferenc nem egy 
hasonló kicsengésú rnondatára emlé
keztet. 

Erd.~ly római katolikus magyarjaI_ 
nak UJ segédpüspöke, dr . J akubiJlyi 
Györ gy az Új Embemek adott nyi. 
latk?Z8tában beszélt a minden er. 
dély! magyart egyformán terheló 
ama f~~elóss.égrő l, hogy maradjon 
meg szuletéSI helyén, és nagy har. 
~~t ott küzdje meg, ahol szilletett és 

Az UNITÁRIUS FALINAPTÁR 
éveken keresztül zavarta a magyar. 
országi .. unitáriusokai, mert állan. 
dóan koleles volt a romániai szer. 
keszlóség Ceausescu·idézeteket és 
rom'n ünnepeket közölni. Az Idei 
1991. évi naplárt és u ott bemuta~ 
tott két szép erdélyi unitárius temp
lomot, Homoródszentmártont és 
Szent~brahámot örömmel nezegel_ 
~ük, orvendve annak, hogy a még 
Igen nehéz 1989-es esztendőben tör
tént meg e két templomnak nagyobb 
javítása. Ez biztosítéka annak hogy 
o.z oltani unitárius hívek akk~r tet
ték meg kötelességüket egyházukkal 
szemben. A naptár mindig hétf6vel 
kezdi a hetet és a vasárnap után 
egy Idézettel tanít a Biblia forgatá
sára. A július első vasárnapja után 
olvasható ige: "az igazak ösvénye 
olyan, mint a felragyogó világosság, 
mely egyre Vi lágosabb lesz déIIg·', 
mindnyájunknak is szól (Példabe
szédek· könyve 4,16). Köszöntj ilk a 
névtelen gondos szerkesztőket. 

Hamden város Connecticut állam 
egyik ktsvárosa. lU lakik feleségé
vel együu az ollani tm,tárjus (JJIi/.
lekezel egyik érdemes tagja, Oscar 
D. WEINER. Feleségével európai lu
ristaútra indultak a nyáron, Buda· 
pestre is lerveztek két napot, s tele
fonon megkérdezték a Boston. váro
sáhan műkőd6 unitárius k6zpont el
nökét, jó harótjukat, dr. W. Schui2: 
elnök urat, tudna-e adni olyan bu
daputi unitárius telefonuámot, ahol 
angolul ls heszélnek. Igy hivták fel 
egyik szept.-i napon alulfrottat, kö
zölve, hogy csak két napjuk van., de 
szeretnének elbeszélgetni a magyar 
és erdély' unitárlusok életéról, sor
sdról. Töhb mint két órón ót be
szélgettünk politikai, valláSi, erdélyi 
budapesti kérdésekr"l. Kértem, homi 
;6jjenek el a szept. 16-i vasárnapi 
istentiszteletre, ahol találkozhatnak 
püsp6künkkel is, aki ;6v6 év nyarán 
amerikai Idtogatásra készi/.I. Igy is 
t6rtént, eljöttek, beszéltek cl püspök
kel és cl jelenlevő angol vendéggel 
dr. R. Smith-el iS. Okt. 5-én {rt le~ 
veWkben megköszönték, hOflll az 
el$ó padba vezettem őket, és meg
hatva emllkeznek aTTa, hogy egy 
fiatal unitárius nő melléji/.k ült és 
angolul tolmácsolta a szertartás Ié
l1l1egét, forgo.tták az énekeskönyvet, 
melyet a tolmács (dr. Kádár Ild i kó, 
mindig a megfelel6 oldalra nyitott 
ki. 

A Keresztény Mngvetó immáron 
129-1k éve jelenik meg _ ha nem is 
folyamatosan - és a 95-lk évro
lyamnál tart, hirdetve az unitárius 
szellemi élet erejét, hitünknek igaz. 
ságát és közli történeimUnk szám
talan adatát. Az első tárgymutatója 
1913-ba!", jelent meS és dolgozza Cel 
a folYÓIrat tárgymutatóját a kezde
tektől 1912-lg. Szerkesztője, dr. Bor
bély Ferenc jeles tanárunk volt. A 
m ásodikat (l913-1933-lg terjedő 
éveket) Erdő János dolgozta lel, je
les tudós unk a Kolozsvári Teológia 
volt rektora. Sajnos nyomtatásban 
több nem jelent meg. 

Örömmel mondhatjuk azonban 
hogy folytatás is következik. A~ 
Unitárius tlet jeles "krónika írója" 
Kelemen Miklós lelkész, egyházi tit
kár, szorgalmas munkával állftotta 
össze az 1933-1979-lg terjedő évfo
Jyamok tárgymutatóját, gépeive, és 
ugy tudom, hogy dolgozik a többin 
is .. Kelemen Miklós szorgalmas mun_ 
káJa egyházunk könyvtárában talál
ható meg gépeive, igazán megérde
melné, hogy az egyház mintegy 100 
példányban legalább sokszorosItsa 
és a fontosabb közkönyvtáraknak 
megkü1denénk munkájának eredmé
nyét. 

Templomukban a 
Idgltotta a minden 
ismert 

megv!
által 

a ben
azt a lel
és éneklő 

az ő lelkükbe is át
. Az óceán elválaszt, de így 

. is köt minket egyszerll unitá
riUS turistákat önökkel, az ősi ha
gyomány őrZÓlvel, - írták _ s ör
vendenenk, ha amerikai útja során 
a meleg kézfoglÍsstd búcsúzott pi/.s
pök őket i.! meglátogatnd 1991-oen. 

Szász Ján os 

• 

NYARADGALFALVA 
ON NEPELT 

F. J . 

temp· 

Szentivány Mihálll melllzobrát 
GlIarmathll János é, Kbs Levente 
SZobrászmúvészek alkották. A szü. 
~""l zon, az ősi kúrlán emléktdbldt 

e yeztek el. Az ilnn.epl músoron 
~ekete KárOlll, KUlIén llka és Bordi 

ranka szerepelt. 

HIREK 

Összegyűjtötte : 
dr. Ferencz József 

Frankfurt Fischerfeldstrasse 16 sz. 
alatt mllködik az egyetlen német
ajkú unitárius templom, melynek 
le~késze dr. Manuel Töge!. Altalában 
minden második vasárnapon tarta
nak istentiszteletet a frankfurti 
templomban, a többi vasárnapokon 
a lelkész a közeli Giessen Darm
stadt, Bödingen. Bad Nauh~im vá
rosokban bérelt helyeken, iskolák
ban, vendéglők killön termében tart 
a szórványban élők részére vallásos 
találkozót. 

SzenUvánll Mihálll, a mult Bzázad 
egyik legjelent6.ebb erdilyi költó 
r:~tiük"Erdélll PeMllje", ahogy em-

lel eór1z.tiik: emliki! mi IB kegyelet- i:::':~~;". : 
F. J. I 

meg
lakásról a 

A h azai zsidóság körében jelentős 
v'ltozás történt. Dr. Schöner Alfréd 
fórabbi, a Dohány u.-I zsinagóga 
rabbija, Izrael állam zsidó szerve
zeteitől meghfvást kapott hosszabb 
teológiai munka végzésére. Ezért 
emlitett tisztéről lemondott és Izrael
be költözött. Helyébe Landeszr:na nn 
György főrabbit választották meg a 
Dohány u.-I templom vezető rabbI
jának. Tisztének végzéséhez sok si
kert kívánunk.. 

Az CJ IDet. a hazai zsidóság szem
léJének szerkesztője továbbra is dr. 
DomáD 15&"'11 főrabbi, aki e tisztet 
már évek óta eredményesen tölti be. 

A .lr.ontinnácJ6 az 1990. évben el
maradi. A Jelentkezők számára val6 
tekintet nélkül, minden évben IdeJé
ben meg keU tartani a konfirmáclót, 
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melynek rendjén a kiskorukban meg
keresztelt gyermekek h ltOkr61 öntu
datosan tehetnek vallást. Példát ve
hetOnk a hazai IzraeUta felekezetr61, 
mely bármikor megáldja a bár mic
vóra, a Tóra els6 olvasására jelent
kew gyermekei, ha meglelelc5en el
készUIt, bármely ünnepnapon a gyü
lekezet feln6tt önálló tagjává avatja. 
SZép szokés az is, hogy a gyermek 
szülei kldduson szeretetvendégségen 
látják vendégül a gyülekezet tagjait. 
Ez hasonlít a küUöldi, angol és ame
rikai unitárius gyillekezetek leg
többjében a rendes vasárnapi Isten
tisztelet utáni kávé fogyasztásos be
szélgetés! alkalmakhol, amikor a hi
vek a JelkéSSlel és a jelenlev6 más 
gyülekezeti tagok kal elbeszélgethet
nek. 

Az Oxtordban és Ma nch esterben 
tanuló két erdélyi lelkészr61 az angol 
sajtóból örvendetes hireket kaptunk. 
Kászoni József már több helyen an
golul prédikált Manchester környé
kén. Kováell Is tván homoródújfalusi 
lelkész útlevél gondok miatt késve 
érkezet!, de ismerve szorgalmát, re
méljilk, hogy idejét értékesen hasz
nálja fel . 

Göncz 

Bev. Artbur Vallan ce ny. unitá
rius lelkész, az InQuirer éveken át 
volt szerkesztője feleségével, Elspet 
Hallal együtt fiukhoz Oj-Zélandha 
költöztek és ott éveken it társadal
mi munkában egy unitárius kis gyü
lekezetet pásztoroltak. 88 éves volt 
elhalálozásakor, hamvait hazavitték 
és kedvenc munkahelyén, Great 
Hucklow-ban, al unitárius nyaraló
telepen helyezték örök nyugalomra. 
Az öl:Vegy több Ismert egyházi ve
zetőnek évfolyamtársa volt az oxfor
di Manchester College-ben. 

Erdélyben a nyomdák zsúfoltsága 
gátolja a Keresztény Magvető és az 
Unitárius Közlöny rendszeres meg
jelenését. A szerkeszt6k a hazai 01-
vr.sók megértését kérik. 

Az AnthroPOlogy of Eastern 
Europe Review 1990. évi 6szi szá
mában terjedelmes, értékes tanul
mányban ismertette meg az ameri
kai szakember olvasókat a kelet
európai nevelés ujabb problémáival 
dr. Kozma Tamás egyetemi tanár a 
hazai Institut for Educatlonal Re
search főigazgatója , mely a Műve
lődésügyi Minisztérium kerctében, 
de önállóan végzi feladatát. 

HIBAHUSUA japánul tUlél6t je
lent. Ez a dme annak az új könyv
nek, melyben angol nyelven orvos 
szakemberek szólnak II Hirosima és 
Nagasaki atombombázásának tUl
élőit ma ls puszlftó lIzenvedésekr61. 
A kötetet a Rlssho Kosel Kai kl
adésiban megjelenő Dharma World 
(a-.: igalllág világa) Ismcrtette. Az 
egyik legutóbbi hozzánk érkezett 
s:t.ámban az Id6s dr. Nlkklo Niwano 

16 UN1TARlU8 tLET 

elnök arról is Irt, hogy mindnyájan ::::;;;I~. 
lsten és Buddha irgalma alatt élünk. annak 

" Pet6f1 székelykeresztúri körtefáJá
ról emlékezett meg a Magyar Nem
zet febr. ll. számában Macská!J1 
ZOltán, aki székelykeresztúri öreg
diáknak nevezte magát. Nyilván 
egykori gimnáziumunknak vagy 
utódjának volt a tanulója. ' 

A Magyar Nemzet Visszhang c. 
febr. ll-i mellékletében megemléke_ 
zés történik egy erdélyi méltatlanul 
elfelejtett irodalomtörténészr61, aki 
1980-ban halt el. Mlkó Imre kezdte 
el és Ki CSi Antal folytatta Baláu 
Ferenc életrajzát, mely végül is 
megjelent. Kicsi élete utolsó éveiben 
szenvedélyesen vetette bele magát 
- frja az emlékez6 - Balázs Ferenc ;~~;k 
irói népnevel6i munkásságának ~ 
szellemi hagyatékának vizsgálatába: 

ls, hogy 
be egyé
s alkos-

. tr
várjuk II 

contra. Emlékezetünk szerint Horváth Ist
ván fiatal kutató fejezte be a három 
szerző kezenyomát őrző életrajzot. 

kato
most az egykori 

az egyesült 
Németországban a protestánsok szá
ma jelentősen megemelkedett. N6tt 
az egyetlen valláshoz sem tartozó 
Jak6sok száma, akiket a mai össz
lakosság 25%-ára becsülnek. 

A Londoni InQllirer c. unitárius 
szemle dec. végi számában Augbl 
GyönlYl, aki jelen volt a szeptem
beri centenáriumi ünnepségeken, 
Budapest Centennary c. emlékszik 
ÜnnepségOnkre. 

GeUérd Imre lelkész kéziratban 
terjedt prédikációit leánya a Center 
for Free Religion kiadásában Kováes 
István lelkész bevezet6 tanulmányá
val sokunk örömére megjelentette. 
E kötetb6l minden erdélyi és ma
gyarországi lelkész kapott ajándék
ba egy-egy példányt, a hálás gyer
mek adományából. J!:rdeklőd6k meg
vásárolhatják a Protestáns Könyves
boltban. (Ára 120,- Ft). 

A Scbwelzcrlscher VereiD rür 
freies ChrlsteDtu.m c. svájci német 
és franc ia tagozattal rendelkező 
szervezet, az IARF korábbi főtlt
k6rával támadt vitAjuk miatt fel
függesztették tagságukat az IARF
ben. A márc. tanácsülés tárgysoro
zalán örömmel olvastuk, hogy veze
tőjOk dr. Max Balslnger lelkész ké
ri tagságuk helyreállftását. Orven
dünk ennek a lépésnek, mert köztük 
egyházunknak és erdélyi testvé
reinknek ls sok igaz barátja dolgo
zik. 

Chapter versus MembergroIIp. Az 
lARF rendes tagjait egyes ors-.:ágok 
egyházai, a tagegyházak képviselik. 
Ismeretes, hogy ilyen minőségben 
tagja alapftása (1900) óta az erdélyi 
és a hazai unitárius egyház is. Az 
IARF alapszabálya ismeri az egyéni 

" . ne lehessen 
testületnek és három 

azaz 9 éven, tul ne szol
VilágszövetségUnkben. Ezt 

támogat juk. 

ÖRÖMHIR 

A Magyar Televfzió protestáns 
adásai során , 1991. márc. 24-én, Vi
rágvasárnap unitárius mOsort köz
vetítettek. Az interjúkban neves uni
tárius közemberek és nyugalmazott 
püspökünk válaszoltak Feyér Zoltán 
szerkeszt6 kérdéseire, zárakkordként 
Kelemen Miklós imáját hallhattuk. 

A vallásos músorok produceri iro
dájAval folytatott tárgyalások során 
fgéretet kaptunk arra, hogy az évi 
négy egyenesadásban közvetftett is
ten tiszteleti rendbe egyházunkat is 
beveszik. 
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