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Mi is ültessünk fákat 
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ház elnölttntk. 1992. nvird u$ 22-til. a csúcslaUílko:tó ünnepi i.~lcn. 

tin lelttén elmondon btS1.«Ic. 

Milyen csod:ilalos dolog, hogy ma itt együn lehetünk! 

Amikor utoljára, 1987-bcn in prédikáltam, li az elnyomás igá
ját húztálok. Erdélyi tcstvéreink még többet szenvedtek annak 
idején, mini most Cseh barátaink meg vol tak félemlítve. 

Azokban az időkben rcjtjclckbcn kellett beszéljünk. Soha nem 
felejtem cl, mennyit gondolkodtam azon, hogyan érLekeltelneIcm 
prágai unitárius testvéreink nehéz hclY7-Clél, anélkül , hogy bajba 
sodomám őkel, amikor 1982·ben Prágában prédikáltam, Norbert 
Capek, a nagy cseh unitárius gondolkodó tragikus haliIlanak 40. 
évfordulóján. Akkoriban jelent meg Nyugalon a neves lengyel 
írónak, Cseszlav Mi los-nak egy fantasztikus kis írása: "A nevetc:s 
és felejtés könyve" címen. A könyv egy híres sorát idéztem prc· 
dikkiómban, mcly így szólt: " Bar'.i.taim, soha nem felej tünk cl ti· 
teket, és majd egy nap együtt nevetünk". Nem hiszem, hogya 
gyülekezet tagjai közül bárki is felismerte az irodalmi utalást , de 
nekem jólesett, hogy túljártam 11 cenzorok eszén. Biztosíthatlak 
Testvéreim , hogya mai prédikáeiómhan nincs rejtett üzenet, és 
mindannyian hálát adunk, hogy ma milr nincs is szükség e rre. 

Másfelől azért nevezem meghökkentőnek mai együulétünket, 
mert jelenkori történelmünkben cJős7.i)r találkoztak a viliig összes 
unitárius egyhím~i nak vezetoi . Vallásunk szülőföldjének közelé
ben gyúltünk egybe, közel DÍjvid Ferenc, János Zsigmond, Er
dély földjéhez. 

Cscs7Jav Miloo előbb említett könyvében elmesél egy inci
denst , mely 40 évvel ezelőtt törtent Csehszlovákia elsö kommu
llista miniszterelnökével , KJement Gottwald·dal. Amikor a kom
~unis~k átvették a hatalmat Csehszlovákiában, egy nagyszabású 
unnepscget rendeztek, melynek fénypont jaként GotlWald tartati 
beszéde,t Prágában ~gy magas emelvényről. Nagyon hideg vol t 
a7.Jla~, es a ~ndczveny során Gottwald egyik segítsége, egy Klc
mentls.~,ev~ férfi, aki mögötte állt az emelvényen, levette saját 
kucsmaJat cs felte tte GOllwald fejére , hogya minis-.-:terelnÖk ne
hogy megfá7:1.ék . 

. Hirc..~ fényk.ép készült az esetről , melyet könyvekben, brosú
nl~ban IS me&J~lentettek és plalGltokon is szerepelt, az egész or
!>7..agban. Dc par év múlva KJementis elvtárs kegyvesztett lett 
á~lá: vÍl~já':.al cI~~é.I~C:k. A ~i~iszterelnök cJr~ndelte, hogy a hí~ 
~C:> fen.~kep:ol törolJek, fessek at KJementist. Igy, amikor a fény
kepet ujra kJnyomtatták egy ilres hely volt Klementis helyén. Dc, 
ah?~y a ~őrténet írója, Milos rámutat - Klementis elvtárs nyoma 
megLs rajta maradt a fotón kucsmája miatt hisz azt nem tudták 
Ictusolni a fényképen az elnök fejéről. Kle~enlisnck mennie kel
lett , dc ri kuesmaja maradt l 

Ez a. tÖ,rtén~t nagyszerüen példa7.7.a a törtcnelem szerepet. 
Nem sz.amLt, mLlyen mcs.."7.c megyilnk ViSS7.;1 az írolltiirtcnelem
bc~ , ~em s7;im~t , hogy milyen zavaros felmenliink múltja, nem 
S"/..:ImLl, hogy mLlycn kevés figyelmet fordítunk rájuk, bcfolyúsuk 
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~égis.mc~m.arad . Dilvid feren.c.elment, dc egyhaz.a megmaradt. 
Szervet MLh~~ly cI.me~t, de tamtas,1 .fennma radt, Joseph I'riestley 
el ment, dc biitors.aga Ltt. m:ll""dd\. IlaJom Kissor Singh el ment, dc 
kŐ7.össége fennmarad\. Es minda:l.Ok a szemClyek, ismertek és is
meretlenek, as.'Iwnyok , fé rfiak és gyerekek, akik tovább adták az 
unitárius lángOl nemzcdékTál-nem7..cdékre a vilag bármely re
s7..én, lehet, hogy elmentek, dc fc1éJcdtek itt Budapesten . 

I'rédikációm alapigejében J07..'Iué az Úr nevében igy szól: 
"Adtam nektek földet, mcl yérl nem dolgozIIIIok, és adtam várost, 
melyet nem 'Ii építettetek. és mégis benne laktok." Valóban, Da
vid ferenc, Szervet, I'riestley és Singh és mindazok az ismert és 
ismeretlen emberek, akik megdolgozIlIk ezért a földért, melyet 
mi unitari7musnak nevC"Lünk, felépítették a va rost, a várost, mcly 
a mi egyházunk, és mi vagyunk azok, aki k betelcpedtlink erre a 
földre, mi vettük birtokba a varost és az a mi feladatunk , hogy 
méltóak legyünk az ő áldozatai ra_ 

Hogyan lehetsége.. ... Cl'! 

Először is az a fe ladalunk, hogy vall{lsos intézményünket mi
nél e róscbbé és egesí' ... égesebbé tegyük. Tudjuk, hogy a világban 
múködnek olyan crók, melyek le szeretnék rombolni hitünke\. A 
babonás hit tovább terjed. Nc:hány vall:ís alt tanítja, hogy az cm· 
ber földi maradványa szen\. Ind iában, Abu Hegyen 4 millió dol· 
lárért épílellek egy templomot Shiva isten nagylábujján Iévá kör
mének a tiszteletére. 

Dc a babonáktól függetJcnük , II --:allas épp annyira megosztja a 
világot, mint amennyire egyesíti . I,-:, .. ,..ak- Irorszagban a katoli ku
sok a protestánsok ellen, Indiában a mohamedánok a hinduk el
len; II KÖZel·Keleten a mohamedánok a zsidók ellen. 

Jehova tanú i biztDS.1n tudj{lk, hogy ü..~zcscn 144 ezer ember 
megy fel II mennyekbe - nem több, és nem kevesebb. 

Es úgy vélik, hogya maradék, mi mindannyian, pogány, ér
téktelen emberek vagyunk. A vihig egy olyan vallasta ahitozik, 
mint a mienk, mcly inkilbb magithoz ölel, mintsem clutao;;it: 
amely II sziiklillókö riiség sebeit II meleg odaadó sziv irj:íval gyó
gyítja. 

Val{,ban vann.1 k olyan erők , melyek mo: unitarius lclkíiletet leg
sí'Jvescbbcn cl tiporniL k, és mi mégis. azt mondjuk hitünkból ~s 
cselekedeleinkból fakadóan: "Az unit:írius lélek soha el nem mu
lik. " 

A masik dolog, mellyd h07..z:íjúrulh:Llunk llhhoz, hogy méllólIk 
legyünk elixlcink flldozat:íhoz, hogy unitÍLrius ért~kcinket a villig 
gyakorIIlIi probJémiLiban is alk:LhmI7zuk. Lehet, hogy csak .cs~ 
kély mértékben tudunk hozz!ij:"Hulni lLhhoz. hogy egy hfíhl.lru ki 
törését megakadillyoí'zuk, vagy megS7.üntc..o;sük li környe7et· 
szennyczést, ha kis e redménnyel is, dc cselekednünk kelJ. Mo · 
lia/ma GlIondi mondt:l: " l Ja I I nagy iis..-.zcfüggéseket né;rzük. 
semmilyen tettünknek nin~ rmgyllbb jclf,.:ntClSége -, mégis nll' 
gyon fontos, hogy megtegyük ali"'. • 

Nagyon fonta>. ht'gy flZ unitlÍ riusok viss7':lUt:l"itsilk a I1ISS:I.Í

mus, az anliszcmi ti ... .mus, a diS".f.kri mimkió biirmdy f(,rm:"lj:ít. 
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F,'Ot<JS. hogy ai' unitlÍriu..;nk ki:illj:mak :1 nök jogai. a gycnnekck 
.:!t:ít:IS:1 ,~ a .'Qcgényck fclern.:lé,..;e mellcll. N:lgyon r~lntos, hogy 
al. unit:i ri u:;I.lk vis.",.aut:\sits;ik az ert'-"l':lkot. a I~rrmt cs az el nyo. 
m/isl. B:irhol is szenvedjen.:k HI emhcrek. ml 011 v:lgyunk. I [a 
hárh(>J. val:!kil jogtalanul it':lná cl. mesf~.tan.,k a s:/~,b.1d. 
s:ig:il(i1. vagy haliilrt!:m me!;f.:ny.:gclná - ml 011 kell, hogy le· 

f.:yiink. 
Egyszer egy k,1tona :11. út ~tv..epén lal:íll cgy. kis m:!darnl, ~c~y 

a h:itan feküdt. hib:lival felfele . A katon:! mcgkerdeztc amadartol, 
hogy mit a;iniil. .• Óh" -. mon.dl:! a madar~a , "azt ha~lot~m , hogy 
az ég lt..-g-;Ikad holnap. cs ezerl fekszcm Igy, hogy 1:lbalmmal sc· 
gítsck fcnntart:!ni. ha Cl. bc.:kÖvctkczik."' 1\ kalon~ nagyon m~gi l . 
IctődöII . " Dc a két kicsi I:'ib:ld, hogyan tudll:J meglartam :IZ 
cger!" _ kcrdcztc nevelvc . .' .I\ z cm~r a~nyil t~<;~", a.~ennyire ké· 
pes" _ v:llaszolta a m3dar. A mas~lk c1va r~s on~agunkkal 
szemben a7~ hogy legyünk meg mmdent, amIre keresek va
gyunk. hogy lsten orsziig{1I unilúrius lál:1Sunkkal v:llósítsuk meg, 

ill ezen :1 földön. 

l:.s a "égs6 dnlog. melyre szü kség WIO, HZ ISlen kegyelme. 
"Mindaz a sz6l6skcTl , melyel nem li ühelletek" - mondja J07..!;ué 
_ .. m':gis eszitek gyümölcsét." I\z uniláriusok tudják, hogy az h;· 
tcn mindenkil egyformán szeret - a gazdagol nem jobban a kol· 
dusmíl: az amerikail nem johban az afribinal ; az unitáriusokat 
nem jobban a k:llolikusoknÍll. 

lsten mindenkit egyform:ín szeret és szórja ránk kegyelmi 
aj:indékail: aszeretel aj:índék:íl CS a könyörülelcsscg ajÍlndékal; a 
Ic\'egö aj:'indékfll és a nap aj:índékál. 

Tudom, hogy ill Kelel .Euri\fl:1 zordon világában az elmúlt 
években s~llkség:lek ~oh erre. 1\ remény soha nem fogy cl _ 
mondosal~tok . Szllksegetek volt :1rTa a tudatra, hogy ISlen nem 
hagy el IIIcket. Iga7:11 adtatok S70Cnl Ferencnek, aki azt ina: 

~~~:n~~~,~ged h:lngQi.3n kiál"'ni: lsten kÖ7.clcbb van, mini 

I\mikor Luther Mártont megkérdezték, mil lenne, ha tudná, 
hogy holnap eljön a világ vége, azt felelte: "ÚItetnék egy fal." 
kért lehetünk ma itt együt!, men az eimül! 4 évszá:.radoo.n isme.
retl en emberek C"aei, minden kélely és félelem ellenére fái ültet. 
lek, melyet úgy hivnak: UNffAlUZMUS. 

Ma mi még nem ültenünk fill, de esszük a gyümölcset, bízva il 
S7.crcIÓ lsten dil."'iÓségében és gondviselésében. 

I larmndik fclndatunk nagyon egys'I..cru. Harmadik és ulolw 
fclad3lunk az, hogy mi is ílhc&'>ünk fákal. 

"Mert :ldtnm nektek földet , melyért nem ti dolgoztok, és váro. 
SObl, mclyeket nem ti épitetIetek, és mégis bcnne laklok. Ú.~ a 
kerteket, szól6skerlcket nem li ültcuétck és mégis esztek azok. 
ról." - Szerelett unititrius lestvércim! Lakjatok békében . legye
tek boldogok, dc ne feledjétek , hogy az út hosszú, dc az id6nk 
rövid ezen a földön . 

Taníts meg minkct Islen, hogy fl s ... ,.erelet közvelÍtói legyünk. 
Tanits mcg minket Atyánk, hogy felvidílhassuk mindazok szívét, 
akik velünk u\a7.nak. Istcn áldása legyen veletek, amig újra lal ál· 
kozunk!" 

• 
Amen 

Unitárius egyházi vezetó'k csúcstalálkozója 
1992. III. 19- 22. 

Nagy megtisi:.teltetr::s volt egyházunk számára, hogy Dr. 
William Schulz, az Amerikai Unitárius Egyház elnöke úgy 
döntölI, hogy Budapesten rendezi meg az unitárius egy· 
házvezet6k csúcstalálkozóját. Rendkívül fontos alkalom 
voll ez, hisz történelmünk során először fordult elő, hogy 
a világ számos országában ta1<ilható unitárius egyházak 
vezelői 4 napos tanácsko:disl tartsanak. A meghívásokat és 
felkéréseket Amerikából intézték, de a szervezői munka 
egyhál.unkra hárult. Utólag elmondhatjuk, hogy minden 
kedves vendégünk nagyon jó élménye kkel és benyomá
sokkal táVOZOl!. 

A megnyitó áhítalot Bencze Márton püspökhelyctlcs, 
egyházi elnök tartotta . A nyitóvacsorán a köszöntőt Bartók 
Béla l"ógondnok mond tn. Egyházunk hivatalos képviscl6je 
a tanácskozáson Orbókné Szcnt·lványi Ilona közü gyi gaz· 
galó volt, de mivel <rt. előadások, megbeszélések teljesen 
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nyitottnk voltnk, így azokon több lelkész és pesti híveink 
közül is néhányan részt vetlek. A március 22-j ünnepi is
tentiszICletr61 a televfzió V. 17-én részleteket közvetített. A 
i:.súrolásig megtell templomban Rajkai Imola zeneszáma 
tellc még szebbé <11. istentiszteletet, mely alkalmat adotl hí
vci nknek is, hogy találkozzanak az egyházi vezetőkkel. 

Az istentisztelet után fogndás következel!, ahol egyházi 
és budapesti egyházközségi vezetőségünk melletl meghí
vottak voltnk a vidüi lelkészek is. A fogadást megliszlelte 
il jelenlé tével Lukács Miklós államtitkár, valamint Szent· 
Iványi István dr. orsl.ággyúlési képviselő is. A tanáCSkozá
son a résztvevők eldöntötték, hogy Nemzetközi Unitárius 
Tanácsot hoznak létre, melynek központja 80stonban lesz. 
A 4 tagú vezetőség tagjai közé európai képviselőkém, Or
bókné Szent-Iványi Ilonát választonák meg. A tanácskozás 
anyagául külön összefogIalól készítünk fordításban a lel· 
ké. .. 7ek és érdekhíd6k s1.,ímára. 



Bartók Béla ifj .: Az öt földrész 
Egyházunk fögondnokának már eddig is jclC,"tós önálló él~(

műve újabb kötettel ga7.dagodou, melynek alclmc: .,Ahogy cn 
lállam 186 utazásomat. " Ezek az ul.a7,..ások, melyek fehér foltot 
alig hagyva. S7jnlc az egész földgolyól bch:íláaiik, ~nmagukban 
nézhe is éJctmú-érlékúck, miközben rendkívül vonzo, gazdag, cl· 
mélyOlt megfigyelő- és bcfogadók~égróJ valló kölcUc állta~ 
őssze az utazásokat magukban foglalo csaknem helven esztendo 
során. 

Az utazás 6szlön7.ójc: a megismerés S7..envcdélyc; röwitesük, 
megötökflé:sük egy még magasabb rendű clhival<?uság~. ": szin~c 
hasonlíthatatlanul szuggesztív élményanyag váljon kozklnccsc. 
Az anyag egységes műve formálás.1 élcnken bizonyítja, ho~y 
Bartók Bélának ncm csak szubjektív élmcnys7.cr.t.és volt a célja 
utazásaival. A)dircsak az utazások nagy részével, köÚeadásukbl 
is egyetemes célt szolgált. 

A világegyetem nézőpontjából láthatatlanul)>arányi, J?Ont a 
Föld emberi távlatból beláthatatlannak leL'\ZO nagyvdag, dc • 
egyetlen emberélet sodm mindenképpen bejárhatatlannak lels:i'..ó. 
Bartók Uéla 186 utazáSiI - és amk áttekinthető egybcgyűjtése -
alapos cáfolat erre. Alig van sarka az öt földrésznek, ahová ne ju
tott volna el, s ami fontosabb: amelyet mérnöki felmérő- és ren
dezókés:rséggel meg ne ismert volna (a megismerés készségét, 
mely túlmutat a megismerkedés fogai mán, én művészi kategóriá
ba helyC'.tCm). I-l iány:i'jk Grönland? Az is csak véletlenül, mert 
valamilyen okból nem indult a már kiválasztoU repülő. Kimaradt 
Új-Guinea, dc hány honfilársunk jutott el a TÚ2.földre, amelynek 
déli part járól már a Déli sarkvidék part jainak körvonalai sejlenek 
föl? S még amerikai honpolgá~ is kevés s:i'.2molhat be élménysze
rűen arról, amit az Egyesült Allamok mind az ötven államában 
tapasztalt, egész egyszerűen azért, mert nem jutolI el mind az öt
ven államba. Dc ami az én szememben nem csak elismerésre 
méltó, hanem példaértékű is. Bartók Béla végigjarta a régi Ma
gyarország valamennyi vármegyéjét is; hány magyar akad vajon, 
aki megteue ugyanezt? 

A 186 uta:i'...ás csaknem egynegyede egyházi rendeltetésű volt, s 
ez a tény egy húszéves áldozatoo egyházi szolgálat dokumentu
ma. Bartók Béla jelen volt KolozsvárolI Kovács Lajos püspöki 
beiktatásán, s egyeteme." egyháztörténeti élményről is beszámol, 
amikor az inlernálásból nemrég S:i'..abadult Márton Áron gyulafe
hérvári romai katolikus püspök üdvözlő beszédére emléke:i'jk 
amely "crezhetócn kifejezte a magyar egyhá:i'..ak és általában a 
magyarsag öss::i'.etartozásának szüksegcsségél." Vagy egy másik 
erdélyi uta7...iiS, amelyen a nyugati unitárius egyhá7..ak képviselői
vel együtt vett részt Dávid Ferenc halálának 400. cvfordulója al
kalmából, s mely utazas legmegrendítőbb pillanata cgyházalapí
tőnk dévai emléktáblájának megkoS"wrúcisa volt. 

Sokszor felmerült és vitatott tény, hogy az amerikai uni tári u
sok elfogadják-c egyhazalapítónak Dávid Ferencet. Bartók Béla 
könyve cifolhatatlannak látszó bizonyítékkal szolgál. 1987-ben, 
egy egyesült államokbeli egyházi körúton Berkeley-be jut el. 
Fontossága miatt idb..zilk szó szerint: 

"A Berkeley templom az egyik leghíresebb a környéken, és 
örömmel láttam, hogy tájékoztató füzetükben kiemelten megem
lékc-.tIek Dávid Ferenc egyházalapításáról , és az 1568-as tordai 
orszitggyúlésról, amely a világon először mondta ki a vallássza
badságot." 

Az utazások allwló érleIméI sok egyéb tekintetben is bizonyító 
kötet igen gazdag, s7.cmlélctes, nem egysi'..cr művészi értékű kép
anyaggal egészül ki: az olvasó elé tárja szintc az egész, s az olva
sónak. alighancm nagyrészt ismeretlen világot. Különösen meg
kapók az egyházi vonatkozású képek: a hírből is al ig ismert prá
gai unitáriu." templom, a majnamenti Frankfurt unitárius templo
mának előtere, vagy az ipswiehi unitárius templom és temető. 

Az öt földrész impw..ans kiálHtása a I'üski-lciadó ízlését és igé
nycsségét dicséri . Egy könyvkiadóél, amelynek alapítója és gaz
dája - mennyire hajlamosak vagyunk megfcledke7.ni róla! _ tór-

ténc1mi érdemeket ~~J'..crJ'.c1l már csaknem fél évsz.á;;..addal koriIh. 
ban, Hmikor kockil7JHot, rélelmel nem ismerve vállalta féheitll i_ 
tOll, üldó:i'.őtt magyar irók támogat.:'isat - gondoljunk. többek kö
zött ~émeth. I . .itsr.lór,,: S történel.mi érdemeket szerez napjaink_ 
ban lS, kulturank nehez kOrs:i'..akában az:.o..al, hogy méltó módon 
adja kÖ:i'.Ie az értéket. 

Meggyözódé:scm hangsúIY07.ásara, hogy az clkötelczell utai'.á.." 
nem csak életforma, hanem életmú.c:rtékú élettartalom is lehet 
vége:i'.ctül hadd említscm ifjabb Bartók llélának a Bartók-kullu~ 
ápolasavai kapcsolatos uta:;o.a...ail , melyek világbeli hírünk talán 
legmaradandóbb fényesíté:sé t szolgálták. A nagyvilágrol hírt adó 
kónyv ilymódon örökíti meg nagyvilágbeli hírünket. 

Torok Tamás 

Bencze Márton 
unitárius püspökhelyettes, 

egyházelnök: 

Má rcius 19-22-ig un itárius egyházi vezelók világtalál
koz6ja volt Budapes ten az amerikai egyház kezdeménye
zésére. Mind az Öl földrészen élnek unitáriusok. E ljőnek -hozzánk az Egyesült Allamokból, Kanadáb61, Indiából,. 

• • 
Auszlráliából. Uj~Zélandról . Dél-Afrikából, Angliából, 
Némclországból, Dániából, Csehszlovákiából és Erdély
ból. Az unitárius cgyházvezclók egységes álláspontol kí
vánnak kialakítani egyházi Icvékcnységükról és a társa. 
dalomban végzett munkájukról. 

A szabadelvűség az unitárius megítélés szerint a dogma
mentessége t jelenti. Az emberi gondolkodás számára nyi
toU, hogy clgondoko7.zunk azon, ki ISIen, ki Jézus, ki az. 
embe r, mi a teremtett világ. A szabadelvűség azl jelenti: 
különbözőképpen közelítheló meg cz a kérdés. 

Az unitárius egy ház a lelkiismereti szabadság elvét vall
ja. A hozzánk bctérőtől ne m kérdezzük vallását, mindenkit 
meghallgallunk. Sokszor kértek tőlünk kereszteléSI, eske
téSI, temelést nem unitárill'mk, mindig elvégeztük ezeket: 
Az Ökumenikus Tanácsban tanácskozási és nem szavazatI 
joggal vcszünk részI. Mi a testvéri szeretet megnyilvánulá
sának vesszük, hogy tagok le hetünk. Rész tveszünk a Ke
resztény-Zsidó Társaság munkájában is. 

A Magyar Unitárius Egyház történe lmi egy.ház. Az 
1568-as Tordán tanolI országgyűlés kimondta a hIt- és lel
kiismer~ti szabadságot, törvénybe iktatta,. ~ogy hitéén ~I 
dözni senkit sern szabad, hiszen az Islen aJandéka. 1947-tg 
konkrét kapcsolataink voltak az e rdé lyi gyülekezetekkel, A 
két világháború közölI mi a kolozsvári püspök vikáriá tusa 
voltunk. 1947-bcn ez a lehe t6ség megszünt, voltaképpen 
függetlenségre ká rhoztatlak bennünke\' 1990 után véWe 
kibontakozhatott a lelki kapcsolat híveink igénye szennt. 
Erdélyben elemi iskolákat, gimnáziumokat és teológiá t tar
tottunk fenn. A tres faeiunt collegium klasszikus elve érvé
nyesült Kolozsváron: elemi iskola, gimnáziu~ és teol~~ia 
együtt alkotta a kollégiumo\' S:i'..ékclykercszturon elernt tS
kola és fógimnázium volt. 

(Magyar Nemzet: Húsvét) 
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Jézus Krisztus személyiségéről és szerepéról 
Jézus Krisztus a megváUó 

Jézus koráb,Jn a prMclúk ideje már régen elmúlt, és ~v. 
szá1.:ldok óta az ószövetségi "agy prófétákal csak az Ir~
sokból ismerték. Az cszka lológikus várakozásokban il 1SI

dÓSlíg már il7; utols6 "cszklllo16gikus pr6fét.1" , cltövclclét 
\ ,írt ••. aki az Ur napjának, Jahve ítéletének clóhlmokc lesz. 
Keresztelő János megjelenésében az eszkatológia elérke
zését, benne pedig el,I az utolsó prófét{11 1{lllá~ : Kc~cs1.lcI6 
János tanítványai úgy hirdcnék, hogy meslcruk kozvcllc
nill Jahve előhírnöke, maga a várt Messiás. Jézus l.mÍlvá· 
nyai viszont úgy tartották, hoS!, .Kc.~cszt:16 János Jézus
nak. az igazi Messiásnak az clohImoke, cs Jézus lesz al.. 
aki az eszkatológia keretében Istcn clé veze ti II zsidós{lgol, 
illetve annak igaz "maradékát" . Jézus személye és igehir
detése tcljesen mcg is felel az eszkatológikus, a végs6 leg
nagyobb prMéta vonásainak. Kezdellól fogva I st~n Lcl~é
nek vezetését tudja maga fele li, és meggyőződéssel hlllC 
kinyilatkoztatásának karizmatikus jellcgét. Lclepl~zte a 
Törvény elleni bűnöket úgy, hogy nem társadalmI hata
lomra, hanem saját, Istentől kapott felhatalmazására tá
maszkodik, és a Tórvény lényegét nem az írott s7..övegben, 
hanem az Istenhez és az embertársakhoz fűződő sze re
tethen jelölte meg. Elhivl.ltottságánl.lk határozottsága ren
díthetetlen volt, élete és tellei teljes összhangban marad
tak, sZlímolt az üldőzőttséggel és a halállal is. JézU') halála 
után a ,,zsidókereszténység" megmaradt abban II hitvallá
sában , hogy JézU')ban a kiválasztott emberI, a végsó pr6fé~ 
tát lássa. A zsidókcrcszténység viszonylag röviq idő alattI 
felszívódásával együtt a végsó prófétasiÍg helyett más vo
násokkal töltönék meg az ()skercsztény közösségek JézU') 
Krisztus személyiségét és tevékenységének jellegél. Jézust 
magút a prófétaság funkciója úgyszintén nem elégítettc ki. 
Tudta ugyan, hogya nép körében ez a fogalom a legeltcr

'jedtebb, dc tanítványai sohn nem nevezték így, éppen meri 
nem tartották kielégít6nek. Ha a modern teológia csak a 
legnagyobb próféta megvallásáig érl.i az ember-Jézus be 
lyét hitvallásában, akkor szembe kell nézzen a72.alu hcly
'lellei, hogy ez sem Jézust magát, sem az apostolokat, scm 
az evangéliumok szenóit, scm az évszázadok keresz
ténységének meggy6z6dését nem tükrözi, és a mai keresz
ténység is ezen túlmenó vonásokban lálja a Jézusba vetett 
hit lényegél. Amikor Jézus a názáreti zsinagógában meg
kezdte működését, akkor Izsaiás könyvének o lvasásával és 
kommentálásával együtt azt is jelezte, hogy vele a Fcl~ent 
(az arámot követve il Messiás, a görögöt követve a Knsz
tus) lépell s7.ínre, valamint IlZI is, hogy lsten Szolgájánuk 
munkája és sorsa vár rá. Ezt a két tartalmi vonást, azaz az 
lsten Szolgája és a Messiás (Kriszlus) szerepet Jézus fel
tétlenü! sujflIjának vallotta. A Jézussal foglalkozó evangé
liumi s"l..övcgek nem hagynak kélSéget afel61, hogy Jézus 
magám nézve érvényesnek tekintette az lsten Szolgájáról 
~egismert Izsai ás -i képel. Mégis azt állapíthlHjuk meg az 
Uj szövetség alapján, hogy önmagát mégscm ezzel a név
vel nevezte meg, továbbá, hogya tanítvflnyok sem hasz
n{lltúk ezl az elnevezéSI , de il kombeli í'..sidóság scm. Jézus 
halála után a keresztény közösségek - jóllehet Pál és János 
apostolok éppen erre a szerepre építkeztek - a Jahve Szol
gájúnak emlegetésél elkerülik . E tartózkod.ís mögött több 
ok is fclt ételezhet6 . ro. egyik, hogya tanilványok és a kö
vet6k a messiási s'l..erepkört érez lék a döntl'5nck, és a mes
Siáshoz 11 s'l.cnved6 szolga képe nem tarloWll hozz{I, s6t 
Inkább ütközőn vele. A m6si k, hogy Jézus mega\{17.1iltását 
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és keresztre fesz'tésé t az első keresztény kÖ7.össégekben 
nem is igen értellék, s6t még szégyelték is. A harmadik és 
dönlő ok pedig il'l. volt, hogy bár ti szinoptikusok ró figyel 
me a passió felé, tehát Jézus szenvedése és halála felé ror
dult , a korai közösségekben egyre nagyobb od.\adással a 
feltámadás és a mennybemenetel vál t a hitnek és a re
ménynek fő forrásává . Pál 'Ipostol írcÍsaihan és a negyedik 
evangéliumban ez már egészen szembetGnő is. 

Az 6szöveL~égi szövegekben a megváltás Istcnnek 
olyan lépése, amcly a zsidóságot kiszabadítja valamilyen 
reménytelen hely.l.ctb61 és a maga szövetségébe veszi az· 
zal a szándékkal, hogy elvezesse az üdvösséghe7 .. Ez a re
ménytelen hely'l.ct korábbi értelme7.ésben elsósorban poli
tikai-társadalmi volt (idegen elnyomás, s7.o1gaság), de ké
sőbb a bGnös állapoto t is jelentctte, végül pedig a Törvény 
súlya helyett Jahve Lelkének közlését is értcllé.k alatta .. 
Ezek a késóbbi fogalmazások m{lr átvezetnek az Ujszövet
ség szerinti értelmczéshez. Péter apostol úgy fogalmazolt , 
hogya keresztényeket az atyáik által hagyományozott ér
téktelen élet módb61 váltotta ki Krisztus ( l Pét l, 18). Pál 
apostol többször is úgy jelölte a me&JVáltást, hogya Tör
vény szolgaságából, átkából vezeteH át Krisztus az újszö
vetségi rend üdvösségébe (Gal 3, 13; 4, 5). A megváltás
nak ilyen meghatározása Jézusnak földi tevékenységé t ér
telmezi megváltásnak, azaz életének példája és tanításai , 
lsten igéjének kinyilatkoztatása jelent ik az ót elfogadók és 
követtik szá.mára a tévelygéstcrJ, a bűnöktől való mcgvfil
tásl és az üdvösség út jál. Ahogyan az 6segyházban Jézus 
halála, feltámadása és mennybemenetele váltak központi 
hitelvekké, úgy a megváltás tanában is megváltozott a 
hangsúly, és a lényeget Jézus engesztel6 életáld~7.al.ába~ 
vallottAk. Pál apostol megvállási teológiája abból mdul kl, 
hogya teremtés első ember~ búnössé vált, és bű~össé .telle 
ezzcl minden utódát is. Isten azonban üdvözítem akaIJa az 
emberI, ezért kegyelemből el akarja törölni ~zt a bűnt, és 
ezért Fiát, Jézus Krisztust engedte feláldOZni, hogy életé
vel megváltsa az emberiséget a bűnétől, és megnyissa szá
mára az üdvösséghez vezet6 utal. Ezt az utat most már 
nem a Tórvény (rja e16, Jézus feloldotta az embert a Tör
vény rabságából, és helyébe I.egf~bb törvényként a szcre· 
tetet helyczte. Jézus az Atya Iránti szeretetb61. és engede 1-
mességb61, valamint az emberekkel ~~cm~enl szcrete~?61 
indított megváltó halálávaIlezAna az udvtorténet első sza
kaszát, és új Ádámkénl új teremtést kezdell el" amelynek 
végén második eljöve tele a .végl~gcs ~eg~áll.ást , . 3. végle

cs üdvösséget hozza el, amIkor IS majd Jézus Krisztus át· 
~dja az emberiséget és aláveti önmagát is I sten~ek. Ezzel 
az egész világmiridenségcl betölti majd lsten tclJessége, és 
lsten lesz minden mindenben (1 Kor 15,28). P.ál ~postol 
hoz hasonlóan a negyedik evangélium szerl.l'5je IS . Jé~us 
Krisztus megváltási tcttének rug6jaként a szeretet~ t Jelölte 
meg. Ezt a szeretetet Jézus az Alyától kapta (nkl maga a 
Szeretet), és engedel mCs Fiúként ezt a szerete tet. az e~be
rek felé akarta továbbadni. Isten bárányaként szeretetből 
áldozta fel magát, és vállotta meg az cmbert (Jn tO, ll). 

Jézus megváltó halála eS'le rinl má~ az 6se~~ház ~leté 
nek korai évtizedeiben a k.eresztény hitelvek központt kér
désévé vált . A késóbbi fejlődés olyan utat vct.~ , il~lely. vég
eredményben II középkori gondolkodásba n t.U~llz6.dl.k, és 
jelcnIósen eltér akár az apostolok mcgvá ltásl fclfogásától, 



aká~ pedig a modem tcológiai, krisztológi<li felfogástól. Ez 
a középkor kezdetén kial ak ult , az "elégtétel" elvén ala.puló 
megváltás-tan uralta (és ma is befolyásolja) a nyugatI ke
reszténység hitcJvcit. YázlalOsan abban lehetne a ~ényeget 
összefoglalni, hogy az lsten eHen láí'..adó ember (~.dám és 
utódai) végtelen súlyosan sértette meg az Isten-I Igaí'.ság 
rendjét, az ember bűnével végtelen nagy sérelmet okOzol! 
az Is tennek. Minthogy az embe r bűnc a végtele~ hatalmu 
és szcnlSégű Istent sértelle meg, az elégtétclnek IS hasonló 
mértékúnck kell lennie. Ilyen értékű clégtételre azonban 
az embcr nem Ichet képes, hiszen csak véges ercjű, véges 
életű lény. Az lsten elleni emberi I,áí'..a~ást,. sértést csak iS
teni értkú áldozattal lehet kiegyenh tem. MlOthogy az lsten 
az ember üdvösségét akarja, de az elkövetett búné rt is 
elégtételt kíván, saját Fiát teile emberré,. aki, ~i nt ember, 
magára vehette az emberiség bűnét, majd pedIg ezzel az 
átvállalt bűnnel együtt feláldozta élctét, elégtételt adva Is
tennek. Krisztusnak tehát meg kellett halnia a keresztfán, 
hogy e7zel helyreálljon az embcr által megsértctt Isten 

igazságos rendje. 
Az unitárius és sí'..abadelvű kereszténységtől a megvál

tásnak az "el égté tel" elvérc való építése teljességgel ide
gen. Ellenkezésünk két ró forrásra vezeth:tő :issza. '?
egyik, hogya világról , a világ kelctkezésérol ktalakullls
mercteink mellett a teremtés ószövetségi leírása nem tart
ható fent , és ezen belül az ember teremtése sem. A terem
tés az Isten által tökéletesnek teremte tt ember fellétclezé
sébál indul ki , majd abból, hogy ez az e mber tudatosan 
szembchc1yezkedelt a Teremtóvel, és bűnbeesésének kö
vetkeztében ves:'.Ítelle cl kiváltságos helyzetét, és örökítet
te át ennek átkát utódaira is, minden idókre . Mi úgy 
hi sszük, hogy Isten szerető akarata indította el a teremtést, 
és a teremtés óta éppen az egyre magasabb szintre jutó rej
lódés jellemzi az egész világmindenséget és benne az em
beriséget is, amely éppen tudatának fcjlódése révén lehet a 
teremtés csúcsa. Is ten szerető akarata nem csupán a terem
tésben hatott, de a világmindenség fej llldésében is ez a 
meghatározó erit Következésképpen az embe ri tudat és lé
lek fejlődésében sincs mcgallás, hanem állandó a tökélete
sedés. A másik ok adódik abból a Jézus-i és evangéliumi 
tanításból, miszerint lsten lényege éppen az, hogy Szeretet 
és, hogy Lélek (Szellem), akitől a mi hitünk szerint telje
sen idegen a bosszúra épülő megto rlás, valamilyen kö
nyö rtelen elégtétel követelése és bchajtlÍsa. Megjegyzés-

ként hou.á tehet fúzni, hogya megváhásnak az első em
berpár bűnéhC"l., valamint az e redendő bűnhöz való k<lp
csolása nem esak a modem szahadelvű és unitárilL'\ hitel
vekkel nem egyeztethető össze, de a nagy nyugati keresz
tény vallásokon belül is egyre erősödik az~ eredendő bún 
cJfogadhatatlanságának felismerése, és az erre épülő hitté
telek árértelmezésénck igénye is. 

Dávid Ferenc tanítása S"l.erint Jézus Krisztus az Egy Is
tennek Fia a mi Megváltó nk. Mégis úgy tűnik, mintha a 
mai unitarizmus szívesebben jclölné Jézust prófétának, ta
nítómesternek, legtökéletesebb embemek és nem csupán 
az lsten Fia, de a Krisztus megnevezést is, valamint a 
megváltó szerepet is inkább kertili. Teológiánk (aJ'. Unitá
rius Kátéban) a mcgváltás és a Megvá1t6 helyett a szaba
dítás és a Szabadító megjelölése ket részesíti előnybe n . 
Feltehető, hogy ezzel a megoldással az unitarizmus Jézus 
földi munkásságának fontosságát akarja aláhúzni, azt, 
hogy számunkra az ő taní\ásának, életpéldájának követése 
jelenti a ,,szabadítást", ugyanakkor ezzel is elhatárolhaljuk 
magunkat a Jézus életáldozatára hivatkozó, az elégtétel el
vére épülő megváltástól. Emlékezetünkbe idézhetjlik 
azonban, hogy Jézusnak az a földi munkássága, amelynek 
révén Istent szerető Mennyei Atyának ismerhellük meg, 
része a Jézus-i megváltásnak, miként része az is, hogya 
Jézustól kapott istenhit szabadít meg minket a halál félel
métől, erősÍ( meg minket a az igaz út követésében, amely
nek révén lelki életünk súlyos terheitől is megsl..3badulha
tUM. Mindez a szabadítás ugyanúgy szerves és lényegi 
tartalma a megváltásnak is. Jézus tanítása és példaadása, 
é lete és halála elválaszthatatlan egészet alkot akkor is, ha 
esetenként a tarútásra, a példaadásra, vagy akár a szenve
désre és halálra esik is a hangsúly. Nem mondhatjuk azt, 
hogy halá la nem szerves része a megváitásnak akkor sem, 
ha a megváltás lényegét a példaadásban, a tanításOkban, a 
szeretet legfőbb törvényének fe lismerésében, az üdvösség 
és az örökélet titkának feltárásában látjuk is. Jézusnak 
Megváltóként való megvallása nem jelenti azt, hogy felad
juk a megvál tásnak unitárius értelmezését, de jele annak 
is, miszerint bízunk abban, hogy ha lassan és fokozatosan, 
esetleg csak hosszabb id6távlatban, de a keresztény~ég 
egésze is ehhez a megváltási tarta lomhoz rag kÖzcledOJ. 

dr. Szta nk6czy Zoltá n 

Emlékezzünk 
1881 - 1991 

Egy kissé mcgkésve jelenik meg 
ezen emlékezés. 18tH -ben alakult, az 
1876. húsvét első napjától fen nállt, 
budapesti unitárius fiókegyház anya
egyházui. Száztíz éve ennek. Nagy 
idő ez, különösen, ha e több, mint 
sí'..áz esztendő tÖrténéseit vizsgáljuk, s 
ha ebben elmerengünk egyházunk -
benne egyházközségünk - 110 évé
ben. 

A régi kr6nikákat hívtam segítsé
gü!. 

1881. ápr. 29. Ferencz József ko
lozsvári unitárius püspök a kebli egy· 

• 
• 

házi tanácshoz írt levelében tudatta az 
angol és ameri kai Unitárius Társula
tok segélyajánlatát, és hogy az Egy~ 
házi Képviselő Tanáes beleegyezett 
abba, hogya budapes ti fiókegyház 
anyaegyhá7.zá "emeltessé k". Ezt 
megelőzően azonban a kebli tanács
nak e lsőrendű feladata e lkészrttelni a 
számadásokat, az egyház vagyona és 
évi biztos jövedelmei kimutatását, va
lamint a tagok kötelezett kepcajánla
tainak jegyzékét. 

(A szerl.ő megj egyzése: milyen szi
gorú és következetes előrel á tás, ami 

figyelmeztető tanulság az utódok, a 
ma egyháza számára is!) 

1881. máj. 19. Püspöki vizsgál.at 
keretében, a Főpásztor örömét nyI l
vánította a kebli tanácsnak gyors és 
eredményes munkájáért. Ugyanakkor: 
a gondnok az egyház nev~ben megis
mételte legmelegebb eltsmerését a 
püspök és az angol-ame~kai Unitári
us Társulatok iránt, s a kivánt sí'..áma
dások és kimutatások bemutatása, il 
letve megvizsgálása után biztosra 
volt vehelő , hogya budapesti fi6k
egyház anyaegyházzá alakul, s költ-
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ségci t l étező és czután nyilandó jövc+ 
dc lemforrásaiból fedez ni kész és ké

pes. 
Ezek után unitárius lelkipásztor 

ke llell Budapcstre . A kolm'.svári uni
tárius püspök budapes ti unitárius pap
pá Der/-si Károly tordai g imnáziumi 
pap-tanán rendelte ki, aki lelkészi ál
lását 1881. szeptemberében elroglal
ta. s október 2-án tisztébe be is iktal
ták. Ó volt hál a legelső budapesti 
uniwrius lelkész! 

Az ünnepi beiktatás több, mint egy 
évsz .. 'ízad múlt.iva! is emlékezetes 
egyhilzi esemény. 

1881. okt. 2. Az ágostai hitvallású
ak Deák Ferenc téri fógimnáziumá
nak nagy halltennében ünnepség ke
retében tarIOlI egyházi beszéddel rog
lalta cl le lkészi beosztásál Der/.si Ká
roly. A felavató beszédeI FcrcnC'.l Jó
zser kolozsvári unitárius püspök lar+ 
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tOlla. A:J.. úrvaesorunál Albert János 
tordai unitá rius pap szolgált. Az isten
tisztelet keretében mintegy SO-an él 
tek úrvaesorával. 

E jelentős templomi ün'nepen sok 
á llami és egyházi vezető személyiség 
volt jelen. A budapesti unitárius anya
egyház megalakulását nagyon sokan 
köszöntötték még Budapestrol és Er
délyból, s a helybeli és koloí'.svári la
pok levelezői rokonszenvesen nyilat
kazlak e tcmplomi ünnepról. 

1881. okt. 2-a az unitáriusok napja 
volt. 

Ezért e mlékezzün k mi elsősorban e 
neves egyházi eseményről, hátás kö
szönetünket nyilvánítva az unitárius 
elódök épító tenéén, egyházszerctelé
érI. 

Dr. Kis Zoltán 

Egyéni vélemény 
egyházi törvényhozásunkról 

Nyilatko:r..atom nem szakvélemény. /\z 
igazságvagyó, törvénytisztelő unitárius 
ember véleményét s7..erelném elmondani 
az emberi méltóságjogok, a lelkiismereti 
szabadság illetve a köztudolllapasztalatok 
tükrében. 

Első észrevételcm, hogy javítani kell a 
törvényismertetést. U Q""o..Íl kell nevelód
nünk a gondolathoz, hogy szervezeti éle
tünket törvények kormánY07..z:ik, mint cr
kölcsi életünket az Evangélium. Öntuda
tunkat a mainál jobban kell meghatározza 
a törvénytisztelet, beleértve a tartózkodast 
is az önkényes törvényértelemezéstől. 
Jogtalan előnyök tilalma éppolyan ismert 
kell legyen, mint a közakarat kötelező ér
vényre juuatása , vagy hogy a buzgóságot 
is csak méltányos szabalyozassal lehet 
ösztönö7.ni . 

199I-bcn ké7.hez kaptuk a szervezeti 
életünket S7..abályozó I. sz. 'lörvényt, a 
legContosabbikat. Oe a 11 . sz. l o rvénnyel a 
belsi"x:mbcrek vála!W';tásáról, a. Ill . sz. Fe
gyelmi Tórvennyel, illetve a Teológiai In
te-.let S7..abályzatával még adú>ok va.gyunk 
egymásnak. Folyamatos tájékoztatásrn 
van !W';üks{:g tevékenyegyháztagjaink, 
elöljáróink, tisztségviselóink és hivatalno
kaink felől. akik szcmélyiségét jobban 
kellene ismernünk. Egyhá7Slervc7..ctünk 
felépítése , irodalma, intéz.ményei , vagyo
na felól i tájékmlatás útján tudjuk megis. 
merni önmagunkat. válhatunk ö ntudatos 
uniláriusokká. 
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Vélcmcnynyilvánításomat az a meg
győződés valtja ki, hogy demokratikus 
s:r..ervezcti átalakulásra, az átalakulási ki 
fejező új törvényre van szukségünk. Eh
hez mindenképpen módosítanunk kell ha
gyomfmyainkkal kapcsolatos allásfoglalá
sunkat. Ragllszkodásunk fenntartása mel
lett, hagyomanyainkat az emberi méltó · 
ságjogok és a lelkiismere ti S7..abadság mai 
fogalmai hoz kell iga:ritanunk. 

A demokratikus S7.ervC"".lkedési rend 
legalapvetőbb elve a népfelség. Ténylcges 
és kimcrítő érvényrejuuatása tö rvényho
zásunk fő fcladata kell legyen. Az Unitá
rius Egyházat demokratikus s:r..ervezellé 
ke1ltenni. Hogy ez maradéktalan valóság
gá valjon, egyetlen hatósági szervünkké a 
közgyúlést kcl1tegyük. 

Tórvényho:r..6 tcstületOnk, a fOlanács 
összes tagjat a közgyúlés kell kiküldje, 
mely visS"Ia is tudja hívni őket. Csak az a 
törvény tükrö7j híveink akaratát, amit 
közmegbízással alakult testület hOZOlI. Az 
a testület, melynek tagjait a kílzgyúlés 
úgy választotta, mint saját végrehajtó 
s:r..ervét, a keblitanác:sot. 

Hivatalb61 jogosult és önkiegészítéssel 
választolI tagjai tehat ne lehessenek. Bár
ki , arra érdemes egyházi s:r.cmélyiség, 
csak egyhílzközsége bizaimáb61 válhas
son főtanácsi tagga illetve cgyházi tör
vényhowvá. 

Egyhazunk, mint minden mas feleke
zet , egyhazk.ö".f.5égekból épül fel . Az. egy-

há:rJc.Ö"""~gre hato tÖrvény meghcr".alala~ k' t._ _ ..... n 
scn I sc ve ""sscn reszt, akit alTa nem va. 
lamelyik egyházkÖ7..ség közgyütése tett 
felhatalma7_OItá . Aki tehát ma hivatalból 
vag.y ö nkiegészítésset va.I.3S7.1oH tagja ró
tanacsunknak, tegye Iellcjlsmereti ilgyév' 
hogy megbízat.ást szerezzen egyna7.k~ 
gétól, amelyhez tanaák. 

Ez és ehhe'z hasonló gCS7.tusok vezet_ 
nctnek CI oda, hogy hívenk ne csak a 
s:r..crtartásokból es az anyagi h02Zájarulás-
001 vegyék ki rCs-.liiket, hanem egyházunk 
közigazgatasában is tevékenykedjenek. 
Egy lépés lenne ez az egyetemes papság 
megvalósulása, illetve afelé, hogy minden 
hívUnk úgy tekintse magaénak az egyhá_ 
7..a t, mintha a papja lenne. 

Összes törvényvégrehajlÓ illetve tör
vénnyel nem s7..abalyozolt inté-t.kedésre 
fclhata lmx-J!ndó szerveit és tiS'Zlségviseló
it a demokratikus úton alakult fótanács 
kelljen val3SS7..a, mely intézkedCseiket sza. 
monkéri és visszahívhatja őket . Felettes 
Slervek kormanyzati tevékenységének 
nélkülözn ic kelljen a gyámkodas jelleget. 
Fcliigyelni csak a lelkiismcreti szabadság 
és a tö rveny tiszteletbentartása felett le
hessen. Ezt fcletles szcrvektől is számon 
lehessen kérni teljes joggal. így érhetó el, 
nogy ti sztségvisclőink ugyanazt a tarto-
7ilsl érC""J'.7..ék az egyházt..al szemben, mint
ha egyszerú hívek lennének. 

Az egyház minden tagja, tisnségvise
lói, úgy mint egyszerű hivei, tenyleges 
egyenjogúsilgban kell kifejtsék tevékeny
ségüket . A hierarehikus tekintélylépc:só, a 
hatalmi jellegú fokozati ság nem illik sza
badelvúségünk eszméjéhez és istenfiúi 
tcs tvériségünkhöz. Isten után egyetlen ha· 
talom a közakaraton nyugvó törvény. Ren
delkC"".lhi , sz.ámonkémi vagy ítClke-Lni egy
más fö lölI csak ennck nevében lehessen. 

Véleménynyilvánitásomra az okot e?" 
pcn a hatalommal való visszaélés szomorú 
tapasztalata adja . 

Népesebb egyhazak a sokból scm akar
nak vCS7iteni egyetlen lelket scm. Annál 
nagyo bb kár a kevésből vesziteni. Annál 
szigorúbban kell ki7ilmunk a visszaélés 
lehetóségeit, melyek veszteséget okoznak 
nekiink. 

Mindazonáltal nem tekinthctjiik ma
gunkat kis cgyhá7.llak. Az cgyház nagysá
ga nem lélekszámában, hanem hite igazsíi
gában és ihletettségében ali. Mi több mint 
négyszaz éve állunk a vallásos haladas 
étén. 

Elsóségünk megőrzéséért mindent mcg 
kell tegyünk, mert könnyú lesz elveszíte
nünk. Akkor Icnnénk igazán kicsik, ha 
írott malaS"i:t maradna az eszrnénk. Unitá
rizmusunk, melynek hivatása, hogy éJe
tünk ' valóságát, öntudatunkat töltse ki, 
cselekedeteinket határozza meg. 

Örömmel venném, ha gondolataim 
visszhangra találnanak az olvasókban. 
Szívesen fogadnám reflexióikal. 

Nyill'lli Levente 



T{II" Ádám &Iázs: 

ÚTBAN A KIS HERCEGHEZ 

Jelennek hittem a múltat. 
És megint. t.udtam örülni 
Örülni, hogy keze~e~ 
Vért mutat. a rozS8tdo 
Mikor már nem 
Számít semmi sem 

Felhők sírhatnak 
A sivatag relett 
Tengerbe dobhatok 
Ezer követ 
A mú ltból világítanak 
a csillagok. 

Zsebkendóbe írt tü s ké kket 
TórJöm Je a kis 
Tükröket arcomról 
És mikor a lábam 
elótt ott csörömpöl a jelen 
Már nem számít semmi sem. 

Dávid Ferenc Egylet 

1992, mÍlreius 29-cn, vasárnap d.u. 5· 
kor a N<lgy Ignác utcai gyülekezeti terem
ben tartolt összejövetelt a Dávid Fernee 
Egyle!. 

Áhítatot tartott BcnC"J'.c Márton püspök
helyettcs, egyházi elnök. 

Megnyitót tartott dr. Jakab Jenó IcI
kész, a Dávi d Ferenc Egylet fóti tkárn. Kö
szöntötte az elÓlldókat CS felkérte dr. 1Jö
nis Ferenc 7.cnctörtcnCszt, tartsa meg clóa
dását Bartók IJcla l ancszvitjénck kcle tkc
zéséröl. 

Dr. BÓnis Ferenc rcs:detcscn ismertette 
a Táncszvit születését CS vi lághódító karri· 
erjét. 

A:L. elÓlldáson közrcmüködötl Körmen
di Klára u szt-díjas 7"ongordmüvcsz és a 
Bartók Béla 7..cnemüvéSJ'.cti S7.akkö7.épis
kola Kamarakórusa, Ugrin Gáoor tanár 
ve7.ctésévcl . Sok tapsot kaptak. 

A hangulatos clóadás Tórök Tamás, a 
Dávid Ferenc Egylet elnökének 7.11rSJ'.1lv{\
val fcjezódiiu be. 

N. ünnepségcn jelen voltak az Egyh:'lz 
ve7.ctói közül lJartók Béla fógondnok és 
az áhitatot tartó Bencze Márton püspökhe. 
Iyetlcs, egyházi elnök. 

Erdélyi lelkész 
budapesti szolgálatai 

Kadácson u.~·litárius papi csal ád
ban s zületett Urmössy Gyula, ny. es. 
peres lelkész, aki az elmúlt hónapok 
s~rán számos. a~kalommal szolgált a 
ket budapesti es a pestszentlórinei 
temp~0r:' Bz6székén. A téli hónapo. 
kat töltötte - már évek óta _ fe lesé. 
gével együtt Budapesten élő le. 

únyuknál és vejüknél - dr. Kolonits 
Ferencné OrmÖ8Sy Éva - meleg ott
honában, mind nyájunk örömére. 
Ősz hajú, magas a lka ta má r jól is · 

mert a budapesti hIvcink körében, 
akkor is jelen van a z istentis ztelete· 
ken, ha más végz i a szolgálatot, ez· 
zel példá t ad sokunknak. 

E sorok róvója négy éven á t évfo· 
lyamtársB volt Ormóey Gyu lának, s 
az akkor született bará tság a hosszú 
évtizedek során sem veszített erejé. 
ból. Úrmössy Gyula ma egyike a leg
idősebb nyuga lmazott erdélyi unit.á
rius papoknak; lapunk egyik régebbi 
számában felsorolta a nyugalomban 
élő erdélyi unitárius lelkészek neveit 
és lakóhelyüket. Megemlítette azt is, 
hogy a z erdélyi lelkészek aktív szol· 
gá latuk idején a közeli városban, 
vagy a szülőfaluban lakást biztosí· 
tottak a maguk részére, így anyuga· 
lom ba vonuláskor n incsen akadálya 
a lakás átadásának. 

A Teológián ő volt. az önképzőkör 
elnöke, a teológiai tanulmányok el
végzése u tán a s zékelykeresztúri 
unitárius gimnáziumban internátusi 
fel ügyelő és helyettes tanár 1930-34 
között. Öná lló lelkészi munkáját az 
egyik legérdekesebb erdélyi faluban 
Fiatra/uán kezdte e l 1934-ben. E fa 
lunak unitárius és rerormátus lakói 
a falu egyetlen s zép templomán test
véri módon osztoznak ma is . 

Innen hívták meg a sepsiszent
györgyi, erősöd ni kezdő városi gyüle· 
kezet papjáuI1943-ban, s itt szolgált 
e lőbb, mint lelkész, később 25 éven 
á t , mint es peres a háromszéki egy
házkörünkben. A nyugalom éveit. is 
munkával kezdte el Kolozsvárt 
1972-hen, mint az országos unitári
us nyugdíjpénztár igazgat.ója, vasár· 
naponként pedig a pályaudvar túlsó 
oldalán , szórványból gyillekezetté 
alakult körben énekkart vezet és a 
vasárnapi szolgálatot végzi éveken 
keresztül. 

1969·ben az IARF Bostonban tar
tott konferenciáján is találkoztunk. 
Tóbb cikluson át az egyház közügyi
gazgatója vol t . 

1955·ben köt.ött házasságot Faze
kas P iroskával , boldogságukat koro
názta meg 2 leánygyermek, ma bol 
dog asszonyok, egyikük Budapesten 
él, a másik Erdélyben. Budapesten 
élő leánya is aktív tagja egyházunk. 
nak. A lelkeszválas ztás résztvevője 
volt áprilisban , h isz Ő is az egyházat 
anyagilag támogatók közé tartozik. 

Megköszönjük Ürmőssy Gyula 
számos szép szolgálatát. Most haza
megy Kolozsvá rra, s reméljük, hogy 
majd az ősz eljövetelével ismét gyö· 
nyörködtet majd szószéki s zolgálata· 
ival. 

F. J. 

"muldvui c~ng6magyarság 
su nyu ru scu·sárill, 

hét évszázadfIs küzdelmtini l 

II. rész 
M,ó' foglltkol.unk moS! es lU tl.let i k~~t? ~m 

ol yan súlyos ftlckC'/.cu. ~lill.isl es magyar nrmztllr.Cgl kér. 
disrot ~an Sl6. ~ml(üt \·étct volna hangaInI. A es:ingó ker· 
dést tab un;;k IcklnlClte a pa rtd it tatúa. ~on végrt at k ~· 

lom ~an nÓl tmdnl a sokat s7.envc:deu csángilmagyarok 
védelmére. Nén iNnt ts bcsülíink enót a fiJdalm~ ker· 
disröt, men m(grxhckcdelt a csáng6k iránI! údcUooa, 
mm segítenI kel l \l.ctoublOl a tCrdés törülr kódMítCsl a 
fclrcújtkOltlttMl A:t.cn foglalkozunk ezzel a H!Óés\.C1. 
mert JCknlÓs tömegrül \ ';;0 szD. 

TitIQru Iflmos: Nekem lItm hmm, amll Kidá! ngy 
Riiosi menden c. trTplc1mes cikkében (Europal !dó, ll . 
M. 4il. és 414!. s ,jmában~ kirja, bogy miir a több év· 
mind~ kegyetlen elnyomás után is minte[!· !50.000-rt 
tehe tO a C$ángóma~' arok IélsUma. 

• 
G~bo &)'ulo: üángó fCSZlivál c. irá$iban, amely az 

Uj Magyat lIirct 199 1. tvl X. wmiban jClent me" arról 
ir: bogy ,.300 mr moldyai u tolikusról tá;t oztat)l~ az 
oh-asóit 

F..ml Slembe~ a ~agyarságkutalÓ latáet 1I((\'(n Coo' 
cimú kórttébcn csak 56-60.000 magyarul besUlőről tud. 
Nem vitatkozunk a közölt slimokro1. Talán az új román 
nips7.ÁmláIas stgit~ni fog a pbb ehgazódisba~. 

A kunot első piiipÖh , Tbcodon);, tnbetó módon szo· 
ros ka pcsolatban illott a magya ro\:h l, hiszen magyaro\: 
~oltat a pogan)' kuno ka t mcgliriui szcrzCltSck, maID'3r 
csoportok települtek a !igi Kunország Itriilt~ rt . Eg~(b. 

képpen is a kunok első püspöke az tsztergt'mi primas 
fennhatósiÍga abtt illon. Az Ungrovlachiaban élő kato ~ · 
kusok az cg.vházl jog swint az etdéIyi püspökseg ali ta!· 
toztak. 

A Moldo\'ll teriiletfre jutott magyarúg klb goodoli· 
sát Im·tm a XV. szazad ~égéig öl római blOlikus püs· 
pök végezte. 

1580-ban inák k elóSJör azl a még is fenoaltó panaS1.t 
hogy ... " JlJjnDS nints Mogyar popunJ:/" Egy magyar szol· 
gál to lmácsként a magyarothOl 5Zóló szentbeszédek. I te· 
rt:SZtstg 6 házasság tiSlolgálása rl3l. a bún banat S1.tnué· 
gina 

A párhu7.am érzikel6crt megemlitem, hogy Magyar· 
O!S~gon 15S~· n rorditouak rom án nyelne a Szamáro
si ()szöo.'el5igct. Pár Coo'tizeddel előtte S3~'SZebenben 
megjelent (~'Iuteránus tati román n)'el\'CII (IS tU.beo). 

Ugyancsak a Kpisha!rány érdeHben emlitem meg. 
hogy ..... Erdély \'oh a kge1sii orszag az tgCSZ Világon. 
allol tOn'enl'ben menoouak ti a teljes \'altauzabad$igot 
é$ egycnl5sigct a hires torda i orszaggyúl6en (l 568). H Dr. 
Görog F~renc: A magyar nemzet tiimnelt 1936. 

Szabófalvanak tiszta btolikus népt ts tet temp loma 
~3n, popj4 NII(S. 

Il llSltban több mint 80 magyar biz ~a a. dc niMS pap. 
ju1. A magyar papol: ts ta nitOt hiánya az egyik oka annat 
hogy DCm alakulhatott t i csángó tttdmiség. Pár tvOlc:des 
hiany t még t enySlabc1yzeltid: lcfl(t t~kioteni: hogy her. 
tvnirad atal! scm szüntetik meg a bián)'L az az (tnye· 
m:i.s eszköze. 111datos. fondorlatos lCVékenység vall is 
nappink ig al IS marad( ~ 

Paolo Boonic! dr Mal ta minon ta Slrrwes azt ina 
16.iO·ban, hogv ,.Csöbörcsötön is.. ahol 300 olyan esal,jd 
il. tit rigen katoliku sok vol tat, mosll' iszon( szakadárok 
~agy luter.inusok. mrrt n~m kaptak papokata t it IlI nilOl· 
ci t ts jó !itta ~ClCuét \'0In3 ökel.'· Band inus !3togatása tor 
(1646-t 648) a katolikus magyar C'iatadok jó risze mlID'3t 
pap nélküt Cll kghöbb \'ág)'ut az \'ol t hogy an)'lln~·e ll"Ü· 
too bcsUlö papokat tapjanat 

dr. Kovács Pétu 
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A kolozs" lki unit tí rius tCI1I)Jhllll 
OIl!onúj llnuk rclílj íl líSlI 

A k&c:lműJlb.1n rur6rü .. .kcnL terjedt el II 
hir: siirgősen fd kell űji!.!lni II koh.)í'~'>VLifi 
uniuírius templom 1806-bc:n cpOIt. küiCm
leges mútörtcncti értékű orgonílj6r. 

A kolozsvári unil6riusok legrégibb or
gonájánuk története hasonló viszonrngst.-
801d.:.11 terhes, mint egyh!lzllé, melyet kö
zel két é\'$2.Á"lIda s:r.olgill. 

I li,is\'él ünnepének. hetén körlevélben 
fordullunk a mAgyarors .. figi unitúrius egy
hn...kö ... .ségek vczet6ségei hc:z. s kértük 
Anyagi tJi.moglluísukat. egyh6 ... köí'_;égeink 
teMvéri t!unogLltJÍsát, e nugysznbf\su or80-
nafelujMsi munkához. 

Ezúton is megismétdjilk kérésünket: 

A magyarországi unir{lriusok anyagi le
hetóségeikhez mérten segítsék a kolo .. svá
ri unilArius egyházk&..si:g orgonájtJnak 
sürgós felUjí!.!i~il. 

Adakozzunk e célból s .. jvescn, mert a 
jókedvú adakozót szereti az lsten! 

Hírek 

Ismtitellen kérjük kedvcs kUlföldi 01-
vasóink:lI, híveinket, hogy lapunknak. il
leNe egyhtizunknnk slolinL nclom:inyni knt 
Inlernlltional Money Order, vagy Cashi
er's Check form.r.jLíoon juttassák d a Ma
gyarorsi'iLgi Uniuírius Egyház c1nevezésü, 
az OTI' Budapest XIII. ket. fi6kja, llpc.<;t 
XIII ., s..1l1ai Imre u. 10. sz. ll lnlli bank
számIL\nkm. Sl'l\mlaSi'.:'lm: 0085 381/2. sz. 

Bne1.ésl kerünk, dc 1\'1. OTP II magl1n
csckkekettovábbra scm fogadj .. cl tölünk. 
Kérjük, amcnnyiben Ichetséges, Hdomú· 
nyaiknt a fenti módon jutt:lssúk CI nekünk. 

• 

K{I.~zOll i .I Ílz..~ r, homoród:;zentmártoni 
unitárius IclkCs-1. áprili s végen Amerikflból 
ha:tajövet megállt Budapesten és részt veli 
április 26·i istentiszleletünkön. Örömmel 
vellük fl fiatal erdClyi lelkész és felesége 
látoglltás.'Í.t, akiket fl pesti gyülekezet ne
vében Orbókné Szent-Iv:ínyi Ilona lel
kés .. .nő kös .. ,öntüU. 

• 

A FÜU :S e. magazin 1992. múrc. 13. 
Si'.:'im:tb'm a "Tanilf úr kércm" c . rovHtb:m, 
melyc! lI'ún Ka/ali" s .. .crkcs7.1, erdeko,;.~ 
k~rdésckeL Lesznek fel il mcgfcjlcndök kl)
"'~\1L. /\ 8 . s ... ltmű kérdt. .. így s .. .(II: Ferenc 
J(Jlsc!. minI C7. ignz(m kÖZLudolL , lIZ OSZL 
rflk- Magyar MOOilrehia uf:llklldójil voll. 
Dc klc--.lxlll FERENCi'. JÓ'ln"iEF'! 

/\ "'{11m ... ! II blp 30. uldnl ílO a ' l:m(lr ur 
kérdé!'ó<,iktr,; il" itlilhhiakh:m m.lju mcg: 
HOS- I4J28 k/i"öll élt unit:mus pü. .. plik é. .. 
c~yh~v, író, ilki elöhh {J~/ltggyCiI{;si k~r' 
VI-..clll, mltJd flitcndih{t/l Lag volL, ké. .. r)\}h 

K UNI'IÁ KI IJS ~;U:I" 

:1 rom:ín S1.en:ilusbll kerllll. Sokat leli az 
crdélyi magynrok kultur~lis érdekei nek 
megvcdclmeí'Xsécrt. 

• 

KÖl.cl 2000 nyelven vagy nyelvjárás_ 
b.1n jelenik meg II vi l"g legolvasolt:lhb 
könyve, n Biblin. AJ. egyik sv[ljci ujs.~g 

kö .. Ji, hogy az llngliai kfuo.ponUilt biró Bib
li:li Vi lágSl',övel<;ég 1991. évi ndntai Sl',c

rint ponlUian 1978 nyelven vngy nyelvjílo 
rnsban jelent meg lega1:ibb cgy r6.ze vala
melyik Ó vagy UjSl'.övcl .. égi könyvnek . E 
s .. .övctség stllliS1.ti kni adn tui S1.erinL a vil"
gon ma mintegy 30Cl0 nyelven vugy 
nyelvjiir,jsban beszél nek egym[lSSll l lll'. 

emberek. 

• 

"Az ilnyiltejtúl ti keményeledellli' 
eímmel női konferencia lesz 1992. I\U

gusztus 3- 7. kö .. .öll a bcrekfilrdöi Megbé
kélés lI"zIilh1n a Rcfotm~tus Nós7.övclSég 
szervezésében különböző fclekele tú ke
let- és nyugat-európai nok riszvctclévcl, 
önköltségi :hon. Jelentkezni vagy tov{lbbi 
fdvi liigooítúSI kerni június IS-ig a követ
kező eimen lehel: Nagy Edil, 1092 Buda
pest. Ráday u. 28. 

• 

A Kc1et-MHg)'tl rorsz.ági SZHoode h 'ú 
IlrolestlÍns Kör nktívan bckapcsol6doll a 
VII . Ocregi Ünnepi l'lelek programjába. 

A Protestáns Kör k61 töcsoportju irod:il
mi esteket tar tott és fl kocsordi könyv
l:irban Uudnházi Istv[m k6nyvt!ITos a
lyúnkfil\ vezetesévcI megünnepeiték II köl
tészet napj:'ll. 

Külön emlitésrc mé1t6 a beregi magyar 
nyelv hete a Szabaclelv(i ProtcstilOs Köt 
szervezésében. 

A keresztelővel és úrvacsornvétellel 
egybekötött húsvéti istentiszteleten is szép 
számmal vetlek tCs-l.t II kör vásflrosnamé
nyi gyülekezeti termében. ro, istentisltele
ten Nyitrai Levente lelkész és Szal6czy 
Bela kántor szolgáltak . 

Fc/Ms Szobolcs 
beregi unitárius sz6rvllOygondnok 

• 

A l\·f llg)'lIr Ökumenikus Szere
t Cl~wlgú hlt Sajt6kö:deménye 

MCi-:érkeulI lll. c1so:i j clcntiis mll~yllr 
st..j.!éJ ySl.Ii ti illluí II y Uoslnill-llcrcl.llovi ml 

huh'l rn nl 

A MagyAr Ökumenikus Szere-
tel"zü!gMat - haz:li prOleslÍlns, uni tfi rius, 
urLooox Cgyhll ... .ak, bel ill. külföldi n1Hgfin
s ... c:mélyc:k karitatív egycsületc - 20 tonna, 
minLcgy négymillió forint értékű, étel kon
zc:rvekb61 álló segélyt Si' .. -\lIitou 1992 . {Ip
rilis 17-én Bosznin.!·lcrccb'Ovinn hnÚldlO 
fekvö S!:lVonski Ilrooba. 

/\ kOldcmény 6O%-!n tovllbbíljflk Bo ...... • 
ni:ib:l. A fennmaradó mcnnyiség s .. étns ... • 

• 

tA.'I!11 a slllVonski brodi protestáns segély
szeTVe ... .ct (J:lCob Mrccla Icikész é.<; munka_ 
uírsa.i) végzik. szorosan egyOttműködve II 

helyi önkormflny .. ..attal és a szociális vál_ 
s.~S"tább!ll. 

. A scgél~Sl'}dlítmflLlynl igen nagy szOk
seg volt: hlszcn a Sl'.áva panján fekvcl vá
rosban Jelenlcg több, mint hÚS'/..c .. .cr, fö
ként bos:t.niai menckült van. akik a Bo
s,1oski Brodban foly6 heves harcok elöl 
menckültek Slavonski Brcdba. Jelenleg is 
naponta több s .. itz menekült érkC't.ik 8 vá. 
rosba. 

HALOTfAlNK 

Alsóboldogfalvi 
Or. Gynnnathy Uszl6 

ny. ügyvédct, a Magyarországi 
Unitárius egyház voll főgondnok-hc
tyencsél. április 9-én kisértük utolsó 
földi úljárn il Farkasréli temet6ben. 

Egyhilzunk nagy vesztesége a 89 
éves korában elhunyl atyánkfia. S ... .é
kely faj.ínak hú fia, 16f6 családból 
származott. Lófónek lenni nemcsak 
rangol, hanem kötetezcuséget is je
lentetI. 

Pá ratlan jogi tudásával egyházunk 
egyik legnehezebb időszakában ve · 
zetle gyOJéseinkel, zsina tunkat, nagy 
tapintatlal és előrelátással. Példás férj, 
családapa, nagyapa voll. Temctésén 
az egyházi szolgála tot dr. Jakab Jen6 
le lkész végezte. 

A csa lád gyászában őszin te sz(vvc\ 
osztozik II nagy csatád is, a Magyllr
országi Unitá rius Egyház. 

Laptu!aldonos: 
II Magy'f Unlt'riua Egyhh 

Felel6s szerbut6: 
OrbOlt:né SlInt-M nyl Ilona 

SZEAKEszrÓSEG elME: 
v .. NallY Ignic utca ~ . Budapest, t055. 

Teloloo: tll·2801 
Terjes:zli a Magyar POD. 

EI6~zelhat6 birmoly hldapk6zbosft6 
poslallivatalnil, a h1rlapkt!.zbosfthkn6J. II Posla 

hlrlapüzlotaiben lis a Hlrlapel6~zet6sl is 
Lapell6tAal Irodénél (HEUR) Budapes! Xlii" 

Lahol u. 100a - 1900 -, közvetlenül wgV 
poslau talWnyon, valamint étutalbsaJ . 

a HEUR 215·iNi 162 "'n:dolllalml jolz6sdmra. 
Evi olbfizat6sl dr,: 180.- Fl Egyes alllm éta 

30, ' Fl 
Indu: 25 841 

KltWlK II CI/bl/u, Kft. lIondozAdban 
(BudppIIst V., K6lmén Imle u. 23. 

Tel : 132-3511) 
Falel6s YIIzel6: Schmidt Gibol 
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