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Folytatódik a koszovói 
menekültek segélyezése 
Közel egymillió IOllntos gycrs56-

getyl JUU810lt el a Magyar Okumenr
kus Szer61elszolg1l1nt az egyházI se
gélyszervezetek genfi központ jan ke
resztlil a jelenleg Albilniaban dolgzo
ro nolVég egyházi partner segélyszer
vezeinek (NeA), 

A további gyűj tés eredményél61 
függ6en a Szerelelszolgálnt kél teru
lelen kivánja segltenr a koszovói me
neküllekel : 

l . A 300 fos Novi Pazar-I (szan
dzsaki) ingyenkonyha működtetése . 

2. észak-Kelet Albánia. Tropoje 
körzetében (15.000), Il letőleg Koszo
vóba. Pris1ina. Prizren és Pec környé
kén, (10.000) csatádoknlll, vagy me
nekOttlaoorokban elhelyezeIt mene
kaltak, tmlós élelmiszerekkel (liszt. 
só, olaj, bab, lészla, huskonzerv, 
cukor), lisztálkodási eszközökkel 
(fogkrém, szappan. sampon), matra
cok es takarók történő ellátása. 

A Magyar Ökumenikus Szeretszol
galat tovabbra IS szilmit az önzetlen 
adomanyozók támogalilsara 

A penzadomanyokat a 10102093-
30033003.00000000 számlaszamra 
lehet eikOIdeni. Csekkekell a Szere
tetszolgidat Országos KőzpontjahoZ , 
a helyi Szocialis Központ jaihoz. illető
leg a protestilns gyOlekezethez levél
ben. vagy személyesen - fordulhat
nak az aoomilnyozni szandekozók. 

VELÜNK EGY JOBB VILÁGÉRT 

Budapest. t 998. lúlius 29. 
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Olvassuk együtt aBibliát 
hétről-hétre! 

J/a la/om oz egc/, kezed alko/asat. 

a holdat és a csillagokal, 

amel)'eke/ rahelyeztd, 

micsoda o ha/ondó 

Itog)' tör6dsz /Je/e, 

mondom , 

és oz emberfia, hog)' gondod /JOli rd? 

Keuéssel tetted őt Itisebbé Istenllel. 

dicsőséggel és méltósriggal 

koronáztad meg 
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,,Egy Istenünk, egy magyar hazánk" 

Janos Aposto! látomásaiban az angyalnál voll o.z 
orők evangélium. Hirdette azoknak, akik cl földön lak
nak. Minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek 
és nemzetnek. Hatalmas hangon Igy szólt : "Féljétek 
az Istent, és adjatok neki dicsőséget, men eljött itéle
tének arata. Imádjátok aZl, aki teremtette a mennyet 
és földet, a tengert és a vizek forrásait!", 

Jézus. mie lőtt harmadszor jelentette ki szenvedé
seit, állandó vigyázatra intette tan ítvimyait , mert az 
lIételnek nem az Idejét kell tudni. Az titok. hogy szún
telen vigyázaltal és imádkozással keszulödjunk a 
nagy megpróbáilatas napja ra . Hogy mindenkor ké
szen legyünk. bármikor jön el. 

,Amikor pedig eljőn az Emberfia az ö dicsőségé
ben. és vele ,az angyalok mInd , akkor odaül dicsősé
ge trónjára. Es összegyűjtenek eléje minden népet. 

Akkor igy szól a király a jobb keze fe lől állókhoz: 
Jöjjetek, Atyam áldottai, örököljétek azt az országol, 
amely nektek készíttetetI a világ kezdete óla: 

Ha ez igék intelemkénl ra
gadnak meg lelkiismeretünk
ben, Ady negativ Istenélmé
nyétől óvakodni fogunk. Neki 
lsten van minden gondolata 
alján, de jaj, ő ott vergődik a 
balján. A kö ltő élményének 
forrása Jézus, akit lsten 
Jobbjan táthatolt. 

Ady egész költészetében 
ez az élmény a meghatáro
zó. Ady költészete magyar 
költészet. Nem a győztes 
vagy uralkodó hatalmak kol
tészete, hanem a legyőzölIe
ké. A gyarmatositallaké. Tele 
van bűntudattal, de a t isztu
lás, El megigazulás és szaba
dulas örök vágyakozásáva! 
IS. Tele van azzal a szent 
meggyöződéssel, hogy neki 
nem a bűnosök, hanem az I_ 
gazak közölt a helye. Nem a 
baloldalIak. hanem a jObbol
dahak kÓzÖIt. 

Mt. 25,:H. 
·Jel. 14.6-7 

:nagyar helytállás megszenvedell gyümölcsétlakarft_ 
Ja be. 

, Me.~ünnepe.IWk a honfoglalás millecentenáriumál , 
es, It;>rténelmunk . legnagyobb szabadságharcának 
m~slel évszázadal is idén ünnepeltuk. Al ig két év 
m~lva, !sten . kegyelméb.?I, a keresztény Magyaror
szag mll~ennlumara ker~l a sor. Kapcsoljuk egybe 
most ~ harmat a lstenélmény jegyében. Isten 
a legtobb . hilrmas. Nekünk pedig az 

I Dakó ~yörgy unit<irius diakónus 1 
ann;" 'c évvel ezelőtt az énlakl 

templom mennyezetén idézte ezt aBibliából - ősma
gyar írassal , a löldet jelképező kazettan. A löld négy 
~~rkat ősmagyar szo.kás szerint négy éleUával je
lolte meg. Az ég negy sarkát tartják. JelentésOk 
pedig ugyanaz. mint ami belül is olvasható: ,,1slen 
egy". 

Nevezték ezt az életfát keresztény logalmak sze
rint apostoli keltőskeresztnek , de a király kezében IS 
ugyanaz maradt a jelentése: Magyarországon nincs 

mas hatalom csak egy, az 
lsten hatalma. 

Győzelmeink mind lsten 
győzelmei mert ö az , aki 
hozzaseg itetl . Bűneink feletl 
sem emberek ilélkeznek, 
hanem az, aki igazságosan 
rtél. Ilyen pedig csak egy 
van , és nincsen kívüle mas. 

Auguszl us 20. minden ke· 
resztény magyar ünnepe 
a honfoglalóklól napjainkig. 
Vannak nemkeresztény ma· 
gyarak, akik ezen a na· 
pon egyebet ünnepelnek, és 
az is a hazával, földjével, ler
mesével és alkotmányilV81 
kapcsolatos. Az üzenet egy
formán szól mindekinek. 
Uzenet ez, és örömót Ozen: 

A ml IstenélményOnk ma. 
gyal' Istenéhnény. Kölcsey 
Ferenc nemzeti Imadságá
ban, a Himnuszban IS az. 
,.De hajh , bűneink miatt gyult 
harag kebledben, - S eIsuI
lad vIIIamidal dörgö fellegek
ben.~ A költő , mint minden 
más magyar, de mindenki 
másna.! ékesebben sikerél
ményekről IS d<llol, és minI 
IgazI magyOlI , nem dicsek
SZik vele , hanem szuretel. A 

N.lgy, p.lr.i s "I~ körm 
,"~nytó g;lbona. 

V.ldolc.I -h .i I'Ogh. 
S~ itl yós PM! dllyel i. 

Örök evangéliumot minden
kinek , aki a Karpál-meden
cében él. Halalmas hangon 
szól mindenkihez: "Féljétek 
az Istent, és adjatok neki di
csőséget. Imádjátok , mert el· 
jött {téleiének órája". Jézus 
lanításában válik ez hallha· 
tóvá minden nép számara a 
maga nyelvén. 

lsten aszennt flél, tImint , 
elfogadtunk vagy elutasftot- l 
tunk mmden más ural azon 

Ta .. .,li l ;".I1~ r ,I ."ombol. 
I bm, .. jö n, el i~ mcgy, 

JULI US 

C"!;l'; ló . Kél;o r~!>J;"S hal~k 
l.ilékou n d o blá k rcl " ' .. g ol."l . 

TIs l.!" hl' lycn, mdcg Ily,hon, (j~I.ll o" 
(\l r"d,,; : k,,11 ... " "él lobb? 

az eggyen kivül, "kll megillet 
a dicsőség . Aszennt, hogy 
mennyire liszteljuk őseinket. 
"kik vérukel ontották eZ611 
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.11 Oröksllijbrl I . hoyy mElnnyne ragrJ91kodunk M 
örökllégunkhot Mr hrr,'l l uk. hngy fUI al OrGlágot ne· 
kunk kór. /llettn Iston örökul il VIlag kezdete 6ta MI 
(11)11 JIlflgrJdjuk hlununknok n drcsbtoégel Arpádot, 
nl (.> 1';0 nilgylOJvdehnlll pnJl5Hl emelle a hét vozé r, 
Óli vlJ r' /(lrzödh&t koiölI "Voled IMunk , bil rhO'/á VISZ 

I 
It Sl of(>lll;séd" De Arpfld gib!! é8 A/p{Jd 61a nálunk , 
és egyIk nop OIlO1i\góbon srnCG már. hatolom csak az 
IslfJn, akI ogy 

Nekunk malJ pajzsunk tS von a hit 
I hlunk paJlsÓH) rm Józusl ornolJuk. Öl kOVOIJuk, 

btuttovlJ vtgyo (II foldl Ol orencséfe, é:. uj szövotséget 
kólunk vale , rudJuk, hogy Jobbja 1I;:r löl Of1ll majd min · 
kf .>1 rn,lgyil1okol ls, minden nép kOZölt mindaddig, 
,1 f11 fg mogodluk nok. o dlcsOségot. Igy ozó! a kkor 
hOllMk: ,.JöJ/Olok Aly6m 61dotlol, o l ökölJél ek al: or
szögol, amelyet noktok kO!llftOtl a vIlag kezde le óta " 

Minden 0I8Z0g , minI A miénk IS, cs,lk 81<kor orsz.'Jg 
és Orökség h l) Istrmlöt orökOIJük , és QI O országa 
\(énl blr10kolJuk 

Al énlakl unllállUSolo hÓ.omSllllharmlnc ilii 61 .. , 
madkolnak az ég nElgy 9;Jrlu'tl tartó sok évozredeg 
magyar élollak alaII, amelyek aL ö/ok evangélIumo! 
hllda"k .M egfogyva MI, da 101''10 nem~, Ol< nem e 
rezhellk magukat lsten baloldaUlO. A kJlancszazkl ' 
lencvennyolc évos keresztény Magyaro lszagon sem 
érezheti ott magtl l senkI. aki hillel vallja , hog! .Jslen 
egy", és egy a haza, melyet lsten a vIlAg kezde te óta 
készflett öröklil mindenkmek, akrnek nincs más Iste
ne, és megadja a dlcs(lséget az agy Islennek Ha 
bűnbe sodorta IS az élele, .Mál e lbldon uclvozuJ. 
Jobb keze lelére ul ~ Ámen 

Kata lógus mint kapunyitás a 
Kolozsvári Unitárius Kollégiumi Nagykönyvtárban 

tiHI' 1!)U:i fJ.~ z(' 1I lIIídv l1 f(' IY 'HJH II'1 Í'ppt' 1l Enk ly· 
tWIl Yo" ul,k /'H y,yíIJlu! 1tlk " h ' /11ll vul ókal ulr stú ll k
rn, 1I('htll I~ " d () .J íi n oH, n kkUI' F(jJ('g-Yl.{Í Ur (11I1I t' 11(.
I}'f" ..,.1·lI v('1 illlÍHtQtt feJ ..z;i1.i, kf> I'l' U1 , azt II 
f, ·lndul o! udoll1 , hogy ' a lulJu III t'K vnJuhol u Kolol',s
vá n lJ nitó rr UII l<ollégiu lU l Nngy kdnyv tnr c lvCSZf'tt 
kulal<\guslÍ II 1~ 1Il' I k ill I cg":rl~kl' K(' ''b k j IICSU II k(' l 
lIt' llIludJuk h lll'1.1I0lrrt " 

El' II klirt 'lI pn rn n('8 volt ~ 1.: i I Il O ll1ra _ flI S1.C Il lIa
~yon i" ludnl6hll H vol lnm II kfJllvv l6r {> l"t ék(.Tlck I~z 
II vl lli H Inllln Il'gll ogyobh (' II I{'gf(mlosablJ gy(ÍJh'.I/('· 
IlVI ' n I<t>fonu(,r ió allyagn ( rlldóclI , kgal á bb o l 
IIv/, lvI ' 1I 

l~dt'8nj)Ó 1l 1 I'H('sZ IIjÚ!ltIWít, potrtlka i bo rtoll t' loHi 
f lt' I(' rwk II /IKY t(1"Zlll ~b l){'1l fl kOllyvl ti rbtl ll kuta 
U lI'id lo llotll', hogy 1IIcgszlil t'sSl'k il Nég)'lIz(l z év 
!'n ltht U/lIlt1 I W Ii p" édl lw t lflll"f!cÜI/IJIJl (()rUllcl c oz 
tiHI tr. /' i 1.11 1118 cgycll<'1I II Z\' II c I1Itorl éli cti 111 \I fl k áj u 
(fIIIJ II08 11I('H 1I1 im hg nla k krzÍl,.lI hall .) 6 voll 
ll l. ('g~·(' tI (' 1I tlk l a urgy ~vlI(,nl.ll d valtll ll \' llfly i pr(od l
k(\("I6J~1 V(>IfI/ol0 lvlI lI (U és 111.iIl1.C r" I tíci6Júhall fe ldol
H01.ln 

A gy (ljlOfll l' UY illÓ r ('vli zl'de k ó b l fl ROIflÚIl Tudo-
11I (llIyoa Aknd(' I~l il1 l{olol. lIvtl d fi 6kj r'i lwk lu lajdomí
bo n VII U, IlIcly ml ézméuy 81. t' I'!'I1('s{> "c lI1 egőr i zle ti 

k Uli yv1n r (Irt'd l' lI 1'(' II dsz!.' r'é t és i nl cg I'i til sá l ez bc-
1'!llllf'lhk rr' ';all , 1) 1'_ Lu kó E lcmű l' k onyvtlÍl"Os
t udós 11"I.l'I IkN (W I II1 un k6va l lI lcgllw r·kcszlf.'Uc a 
kOflyvt(\r ka luI6fl 1l8:lt. a1.11 zou bl.ll1 ncm volt. az U n i-
16nus I~ fn'h ill Sd llláru h01.záf{>rhetó, k lll ollOSt'lI 
Lukó halól" után. Igy gyukorl uti lag a lcgllagyobb 
k11l{"s llHk hU!l1. lIólutl ll flul fl poltokon poroaodott , 8 
II Z IJJ gt' Iw rlkióua k mÓr fognI ma !IC volt afl nak ta r
ll1lm(ll'ól 

, l ült' II1 8\1Kl\ ll ul VC1.l'lctI (I )jwgcd i ,József Atti ItI 
1\ .dlJmti fl yt' fl.WI 1'111 H{<gr I rod 1110111 to .. t e 11{' ti k:l d r H. 

U:o t ~.I. ~ Mih ú ly I)rof"s"zort kklll {<II l' Ma gyar '1\1_ 
dOI1l,lnvOI! Akud ('11l1 tl 1ll&ll l lvnl Gf'II (: n l 1111 1"(" IlIUl i 

\~('" t\k nl·' l;u~ IC IlI t'lé80.' ll Kyélx'lI 1II1h lI 1.clőlt is 
t II ~Y l.l lt \lnk 1~ 1::.v Ily t' " tul ólko1.ó/Jkor pill ,tl ltotta ll l 
I11 f'K n kolul.lWÓr'l l<alnI6"" " ('HY rl.' prod ukd6j Ól 
Im f k rori Ir m iiI), 

I~ kkor, bl {ovvci l'1.!' l őlt ('gy vonulhi lké bcn kpl.d
lu! ,k, 1'1 la 1.llSa l,I ú lrrlOdm lju l liz~ Mi h (!ly, Geurge 
~11" u ms (0.'1 Gc ll~rll .Ju d it Hr.mu ezzlIl1k Enyedi 
( ,yo rgy ko,&re rlcl!I l l<olo1,!wlI roW Atlj uk ki a Ka
lalógulI l llII /o:o l ra i8 Ir fordfl vlI l Szovetaégrc lél)tunk . 
8zent fOJ4adu lmal wlWnk , hogy ki- ki u maga tehel
lIégévcJ hozznJ 6r ul a nagy le rv valóra váltás6hoz. 

MI , ti C e nl e ,' fOl' F ,'cc Ite ligio n vá llaltuk 
<I Z an.yogi u lup c l6'kre mtéFlét, s az Amf' rika i Unrtá· 
r llll! F,gyhd 1.IVI k ('1 {1 bc l1 is kU IJlunk rú 8zeré ny 
ofl 7: to ncUJu l. ö8SZellCI1 " yolt. 'zer d ollárt A Ba lázs 
M ih á ly l~8 I<escd í lJú lin l Iml fc8!1zorok, vala mint 
rnu" ku t,lr8mk illI u l vég1(' tl , I11c n nyispgéJxon hutal· 
m 38 ('~ min6., égéf.xo n ulól(' rhe l{' t! c lI munka azon· 
bOl l 1)(' ll zz{'1 fl lcgfizethc1eU{'n . N(' lIlcsuk tij raleltá
rozlák nz cgéllz gyfij l c lft l' ny t , dc vu lójflba n 111. e re
cle ti , L ukó ({·Ic kata lógus t kibövftclLék, kiegészftet
ték, kiJu vfl oll ók ~l\ u ngolm is Icfordftották az o rr<l 
8w rllló szovc.I{ckd. S6t , elektronik us fonHóbnn , 
kOl lllHl ll' r rc ulkul ll1 l1ZUtI. vflllozu lblll l is mCgJele n
tetrk 

A RO llI Il II '1\l dolll ll nyoa Akadé llli6vul Ceorge Wil 
li OIII !; Jh ly l u l.ot t l tr .. gyu lúROk"t IJbbul1 oz iMben, 
flwly l l{'k p01.ilfv ('I"l'dlll (l I1.YC lI ol1lcsak IlZ Akad{' mia 
bc]('cgy('z(.lIc vol t , hogy ti knlalógust ko;.:öaell kitlu
ju k , hnnc III egy ('zc n t.lí l fll c n6 scgít6'kés zség is, 
mclly'" (I szegedi t lld ó8C8o po rt /1 HII1 kájá t kOllllyíle
ni, h utáafokflt ju vfla ll i prób6 ltúk . 

És fmc, Ing7 6w plc IIl bc r elcj én J<olozsvá r 
tórtéuc t(o ll('k lcgnaKyobb és l egjc lcn tősebb teológi
ai kon ferc llcinp l l. tUloU , uz E nyedi György Nemzet
kbzl l{orr f(' rcn(:Í:L EUl"ól)(l ICgJclcacbb tudÓsai kozel 
negyvt:n c l6l1 dúst lu r toUuk négy nyelve}l, S1. ink ron 
tol mácsolásbtHt I~ rdé ly l. 0,-. Sza bó AJ"I,{ul pus
pok bcvc1.ctö e!úu dllsó lI kfv dl édesapám rnun kája 
képvi sC' '' í', mclyc1 é n nd lHlrt cl6 angolul 

A kOl1 rc ft' lI r !U l·S IU.'SC8(.' l1IéllY(' a I<a tulógus lInne
pt lye8 koUt' fl dóSH volt a ROll1áll l ' Idomá lly08 Aka
démiu II ; 1Il' lIl zC' tkozi lI11 ncpct ul tullk , mClt;I Kula
IÓHtUI birloká htt1f II 1t11"('8 kOr1 yv lú .. kn pu i tíjrn meg-
ny itlntl uk 11 11 IllÓ r tt1. cgész tudósvilóg c l6t t . 

Ol'. GuI/(~rd Judi t 



"Ma~!lrok fénye, ország reménye ... 
... Orállóul rendeltelek téged! 

Szülö/öldemen, a Hargita alatt , Lókodban, gyer
mekkoromban ilyen tajban klú1ve a templom előtti 
padra vagy az islenházaba vezelő kólépcsöre me
sélő öregjeinkkel, szájukra tapadva hallgattuk székely 
őseink valós es valósnak hitl lörténeteit. Ha augusztu
SI hulJócsiUagot láttunk. tekintetünket és képzeletün
ket a Bagyi-vár sarka felé ford fttallák. mondvan. hogy 
Sandúr rabonbán érkezését jelzI az égi jelenség. Fel
hfvták 11gyelmünket. hogy nemsokára Jön, kaptatva
rúgtalVa lovával fel a Bágyi-várba a vár ura (aki IMé
netesen az én anyai ösöm is voh . Iehetett!). A Lókert
bŐI ment haza (Lókert lenne a szülöfalum eredeti 
neve, ahol a várúrnak hires lótenyészete volt. Lehet 
ebben is valami, mert a nyomorult 
téeszesítéskor a fa lunak messze 
fóldan híres szép loval voltakl), 
ahol felelősségre vonta lovaszat, 
amiért szemét gyönyörű lanyara 
vetette. Mesélőink szennt a varúr 
harag}3, lovanak elevensége, csil
lagot rugasa Idézi elő az augusztusi 
cSIllaghullasokat. Látm akarasun
kat annyira felcsigáztak beszéduk
keI, hogy valóban látni véltük a var 
safkánál érkező , a lovat ugrató 
Sandur urat, rabonbán ósomet. 
Megtartá élmények részesei vol
lunk és ludunk lenm mindig minden 
korulmények koZ!. Csak hivni kell , 
latOl, akarni, részeseivé kell lenm 
az ilyen élménye knek, őnző csa
daknakl 

.Ón61r. "'Nyltni' jole (I " ,áuó'l, 
A.t elei II "" 'fl 11111 alrar 

N('I/I (J~"rr (Idilll M!lIyl ,ú~ 
I JOIlY áluállllf.J</Iu.k nlQJlt rajt(; 

Wru " o,toba f"rtJ.' ligelr .. 
. S II cII/lag.u6r6Ij'UJkdk 
Mu '1'/11 PIIR"dlk ft>/"dutlll 

Az ('mb"r S~lplH-1Z6U IIlU/, 
S uhlk fflPR oollyfOlr, 6rzlIlI, 6n..'6/1. 

Ónök I1ll1YduQtolr Q "ráu6n.· 
(Ady En.lr,.: Inth az ,klh1r.fu.,z, 

ne menj rarta tovább, kanyarodj el t6le s Ugy folytasd 
utadat.· (Példabeszédek kónyve 4 . részének 13., 14 . 
és 15. versel) 

E szentfráSI tanltas szellemében ö maga IS a ma
gyar történelem nagykönyvét gazdagabbá teUe sok
sok inteimével, tanításaval. Utmútatásaval. Tette ezt, 
mert őrzője kivánt lenni a rea bizott nyájnak, életében 
de eJmúlasa utan is. ~ogy "véres és ostoba tenesé
gek· bar uszultak az Evezred soran e Haza és Ke
resztényei ellen. de mégsem tudtak efpusztflani, ab· 
ban nagy részt vallalI első luratyunk orsz.agJasiJval és 
szellem. hagyatékával egyaránt. Önzóként a slra
zsán , amikor ujjára húzták a kJrálYf gyűrÜ1. ezeket a 

szavakal hallhalta, hogy azokat 
megőrizze és azok szennI vezesse 
népét: .Vedd at a kJralyl méltós3.g 
9yOr'ÜJét, és ezáJtaJ tekJntsd magad 
3zIQaz hittel elJSQyezve, men amInt 
ma fejévé és fejedelmévé rendel
tetsz az orszagnak és népnek, úgy 
leszel épltőJe és megsz,lárditój2 a 
kereszténységnek és a keresztény 
hitnek. hogy munkában, boldogan s 
hitben gazdagodva a kJrályok kJrá
lyával dlCSénesséL: - mondta az 
érsek. 

UJla augusztus van . ..Magyarok 
fényene , orszag reményéne~, 

Szinten a koronazó érsek kOlólte 
lelkére a kO'/etkezOket. amikor at
nyUjtotta az uraJkodas ,tetvényét, a 
jOgart: .Vedd at az erény és az tga
zságossag vesszeJét, hogy tudd SI' 

mogatni a jámborokat és f!1€9f~ 
A Wei nr ~ XVII. uJud ~fgén. lemlll:eni a gonoszokat, tudJ a te--

velygöknek utat mutatnI és az e
lesetteknek kezet nyújta"', alázd meg a g6g0S0ket es 
emeld fol a gyengéket ... Mmt Istvan J:uraJyunk koroná
UsI ékszerei ahogy bújdokoltak az Evezredunk aJatt, 
hol elreJtVe, hol etlopva. hol effele e. hol kozőmbős
ség leplévelletakarv3, úgy ezek az értékek, ~. 
LS hol eltűntek hol eJökeruJtek ÚV3_ Búv6palakokkéol. 
hol mególCSőfnettek. hol ped".g megfeszítte~k. .Az 
ember Szépbe-szött Mér mmd';Q ~LSsZ:3hozták <:z au
gusztusi .,csillag·szóró éJSzakák! Hanyszor uJtunk 
csúggedten életOnk sotét Vizei mellett, valatrnlyen Ba
bflonoktól szenvedve, és zsoftatOS faJQataSsaJ amad
koztunkl ,.Fokteden ujra pogány lU2ek égnek. FaJf8-
lanságnak. rút hitetlenségnek''- 'ngy "Vuagos ~" 
vala I Hites Pann6rua __ . Kertésze e kenneK I ISNan 
ksrany vala: I Tekints, Isrlan !ufaly SZOO'lOfÚ ha zadta. 
fordítsd szemesdet I RégI Cl(Sugodta .. 

Szent István királyunknak unnepe. sok nagyszerfl 
elottünK ,.aró mellett "öraltóul rendelte" az lsten. hogy 
ezt a népet Itt a Kárpát-medencében egy csillaghoz 
kosse Jézus CSll1agilhoz, a keresztenységhez . ..szép 
magyar néped Krisztushoz Vitted, Szent hítben tarts 
meg, Jezusnal áldj meg, Knsztus hitének igaz plánta,
*áJar - irJ3 egy régi hitvalló népének. Men az eszmék 
útjaI nem csak sikerek és eredmények ékesítik. A mi 
keresztenységunk is, Szent István örökségévet 
egytJlt. sokszor tano Golgota feté. Keresztény ha
zánknak sokszor ácsoltak kereszteket, nem egy alka
lommal mt IS magunknak. Szent Istvannak az alábbi 
bbLa' textus kec:t/ence ~eten. men Ofokségének 
fundamentt.Jrnaként szolgáltak annak Sza'/aJ: .Tattsd 
meg U'\teimema. ne táglts tÖle' l'.Ie lépj a gonoszok 
osvényéfe es a gonosztevők UtJán ne .af}' Hagyd el s 
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Meseleső lolnOU székoly legényok. do magyarok. itt 
az AtlynolszngbOtl 6s ,.mu,donult II végeken. n.csllla
gokrn gyoklnr, nézzOlok". mert nIncs mas. amI össze
köt mmkot egymóssal. csak a csi llagok. Fényuk. mint 
ElOIközben, ugy ragyog. A történeimr élmények meg
ólésének vagy mondai élményekben való résztvevés
nok az akarÓsa meglátlatja velunk azokat a CSillago
kat, omelyeknek követése fontos. Etelköz , d~.n:~ré
gcbb óta is, hogy megmaradjunk, és megerosödJunk 
abban II tudatunkban. hogy ml egyuvé tartozunk ,,ke
leten, délen, völgyben, hegytetónI" Ahogy a lélOn~be~ 
vnló megerősödés szent akarása - hiteles ,meselOk 
láttatásnval! clöhozlo Sllndur rabon bán uramat ott a 
BágYI-vár sarkánál, II lókod. templom lépCSőjén ülve, 
az augusztusI Szent I S lvőn-megemlékezés IS hozza 
elo minden magyarok számam II meglarlÓ szen.lislvá
nl eszméket, örökséget. De ehhez akarni kell tatnl és 

közöttünk érezni első apostoh királyunkat: ,Ah , hol 
vagy, magyarok tllndöklő cSlllaga./ k, voltál valaha or
szágunk IstapJa? I Hol vagy, István király? Téged ma 
gy~r kiván .. R61ad emlékezvén csordulnak könnyel? 
/ buval harmatoznak szomoru mezei, lankadnak szÍJn
telen vl tézlö karjaI, I nem szűnnek Iszonyú sirástól 
szemel!" 

Ezt a csi llagot is keressuk a tóbbl öröklényO csillag 
mellet! az augusztusi ,,cSillag-szóró éjszakak" alatt, a
mikor ml is örizökként kell , hogy álljunk a slrazsan. 
Természetes, hogy ne a hullócsIllagok közl keressuk, 
amelyeknek látványa megszéprh a horizonton az éJ
szakainkal , strazsalasalnkat. hanem magasabban, 
sokkal magasabban, Istenhez kozel , ahova ,madsa
gos tekintet unkat emeljuk lel. 

Balázs i László 

A szabadelvűség vonzásában 

; \7, 1I11 i/n"lus 1~ 1 (' 1 OIVilsói SZl\J lInrfl é rde kes 
1t' lwl, hogy gOlldolkodik ('gy rl1ilg:H "rcformou nil n
r ' lu$ r l :lk ~ tn rl ó "cfol'llllitus vnll ó.sta nú l· az egye tle n 
UlII"D'tll' 8zn h:ldel"u ke rcszt.ény fe lekezelró1 . Az 
..oszvé r" kifejezés k('dves bnrálomt ól. Fel hős Sza
bolcs gond nok lir1 ól suírrnazik , aki rendkrvuti cm· 
pá tiávaJ tet kIgondol'. , le lkiis me re ti probl é má imni. n 
IIlllgflélln k Crzi , Véle mé nyrrlkolfisorn obje kt ivitását 
lol(t ll rsokkc nt i oz a té ny, hogy nz unitn rizm us 
u"lnl mIlldig f!;z impótinvn l viselj ete tte m . A refor
nuU IIs k()zvé lem('I\~'T(' ('7, s njnos é ppen ne m jellem
I.Ö, his7.en n lelkészek tobbse-ge nz unitnrius egyhá-
7.n l utnljn leSJobbnn 11 kereSZ1('ny felekezetek 
kUlUI 

Polgnri t'60 ldclb:rll ncve lkedt(',n ; nagyszüleim ki
d.nsligörn ugya n swleim megkereszteltetlek a 
Szcgcd-I\álvin tén re fo l"nrá tus gYlllekezetben, dc 
lI('nl IIc\'('lI ek vn tldsosa ll : ugy gondolltik. hn e rde k
lődf'selll ilyen irtinyba fo rdu l. majd megtti iálom 
('gyhliznnmt Éli czérl o rokké hal á.s leszek nekik : 
holcsen megh agyták sza mOlli ra a s )'ub:HI vólasz.tn s 
IchetóségéL GIIlI Iló,zh,mi t"vei m nlntt nem nugyon 
bnn lotlu k cgym t1s t 11 vnlJú ssn l; bál' ( r('fonmílu sból 
kut oli r.á lt) naS"y rnom6rn mel,1.onítoltll nekom 1\ (\'Ii
C\tyn nkol és n lI is 7.ekcgyeL I~ l sös egyet.emis tn ko
I'ombllll (a JA'I'E 1H1I~D'rll' ué ll1cl s 7..,kos hallgnt ójn
ként) kf'zdtem Já rni gYll lekczctel1lbe, n hol uzoll n nl 
nlrgy sle!'CI('ltcl fogndlllk . II nrnHldéves egyctclllis
lukt'll l ve!lem r,,1 n Deb receni Hefonnálus ' I'eológi. 
nr Akndémio Szege(i!'e kihelyezcl l Vol1á stnnnl'i 
1\\ n!l7,I!ké n n \Ill ltis tllnnri SZlIkoi J.:rdekl6'désc m 
eg.vik fó mo)'gn tómgöjo lI1i llClig ti Jobb tllc!:is " jel. 
SZO\'O \'oh ; sze reny kQnyvtúral1l kötclei kozoll vc
gycse n Inl lllhBlók irodtllom-, fil ozofiu - és teológin 
lorlrnt'"l1 III ftvt'"k A \ t'"ológill i szakirodnlOlllbnn ne
nllj;t'"1l v I.oglllln nr vegyesen oh'ust;lI11 il római kn
tohku8 kmdvállvoknt t's II kutönboz6 protestáns 
Ulu\"C'kel A~ ulUtn l"ilmll ~snl (' IÖl\zor a régi mIIgyul' 
IrodaloUl l antórgy kerete i k01.ol1 IlIhílkoztnm : 
f)HV ld Fel't'Tlc hit\"lltló Il\órt rr-p ll ~pokbt mindig ,>él
dnki'I>t'II1I\t'k tpk lll tctll'm EgyN' Jobban rt'tjt szá
IHOlllru egyh znm 8z(> I1('1II1 IHegos/, toil snga, II rl.'"
rOfllllltus (' rll.'lnllsl>g ko\'ctkctetes t:.volmorndó su 
III t'gyh61.1l'INI"I6l (A 'I\'ológiui $zellll(, 1!)98/1 szá
lUóh .. n f .Nylwf jls ~rt('lllli'lt'lJ rlmü Clkkc lIIJx.ll 

fi UN I'I'Ám UH I~ I.I':T 

ennek Okidt igyekezlem fclt:í.rn i.l Elmélkedéseim 
eredménye ké nt fl rr:! jutoltUrIl , hogy fl ke resztény. 
ség llIegoszt.ottságu (me lyet. a kétezer eszte ndős 
egyh Azt.ö r"té n e t legbol. rán.yosabb szégyel\foltjána k 
lud.ok) nz okullIc n é megvolós ítás ának l ehetőségé· 
bő1 c red . Addig b izonyosan nem alakul ki újabb ke
reszt.é ny ósszefogas, nmíg a dogm ntikus gondolko
dás mód urnlja nz egyes fe lekezetek igeh irdetését 
és tm é rl e hnezését . 

Bc teg d olog magu nka t vflla mit61 elhatórol va, lIe
galil' m6dsze ITe l definililni, hiszen ez \lern ci/Utas, 
hanem v:l lnrllin('k a tagadu:sa. (E zt fl sémát koveti 
egyébként u Mngyal'orsz:ig i Re formátus Egyház 
mindkét ..szimboliku s" hit.vallási i rata , a Heidel
bergi Kátc és tk Masodik He/vet fl ituallris is. E két 
iral te rmészctese n ti reformáció korának szulotte, 
ép pe n ezé rt mégsem kellenc ó'kel. egyetemes irás
magyar:'lznti el\'Vé t'SOIlIOSltnni .) Eddigi gondolat
mc nc le m ból kide r ülhe te lt. hogy rol::én t fl dogma
ti zmus t ta rtom uz egyseg(esulés) a kadály.inak. 
Nem azt tal"lom víz"lilnsztónuk h it.beli ké l-dések
ben, h ogy hiszem-e J ézus is te nséget, hane m hogy 
képes vogyok-p nz ő tnnftJsII , e rkölcsi normJi sze
rint beren dezni Ul. é letemet. A hivntnlos egyhJzi 
tnnrttí s ugya u is milldnddi g holt betfi mnrad. nmíg 
tr m indc nllupokbnn ne m VtíltOIll aprópénzre II 
Sze ntírá sból tnnultukal. Sokszor hullottam lelké
szekt 61 nzl ti "ádal is, hOb'Y nO'. unitá liusok JlIajd
nc m zsidók. h iszen az Ószovctségef szinte tnbbre 
bccsulik az EvangéliUlllu:iI Én c J're mindig a zt "á
lnszolta m: inkább IH; e urópa iság. ti vallási folernll
cia jegyeként értékelem II fdel6s, józ::lI! ~szre épli~? 
gondolkodns I, a _nngykorusngot hrlsztusball . 
Eppen cl{og btlj, hogya Ibbbi egyh:iz és f,:lel6s t!llli
lóinflk tobbsegc kepte!en e rre II szelle_illi és e rkol
csi szintre ('mdhdm. fcll'Clvl.'" évsznzndos (,·éh 
vngy vlI los) s\.' re lmckct, 7.slge ri szillhi indulalokat 
és bcidegzódésekct. 

Az (tl. ltn lnr\l legnlubbisl oly regO.lfI nhltoU egyse
gel C ll Ich tU n sLnbadclvll szd lenuség els'lJalitllsa
bim tnloln . AdJa ls ten , hogy egyhllznmk Jt.'zusb:m. 
KrisLt nsu II k b:.11l 1:1 lá I kozza n:1 k' 
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Szabadíts meg minket a gonosztól 

\'("'''SS ZolllÍtI $ ,,(o t/O"8Z.Úg!Jtll/ (o/tj 1,.6 (J Mi· 
(11)'(/11/,,.6 1 szóM ell1I (. flll! cI~I:U' ;'".h fo ly tu I6!w . 

El~rtunk :. Miutyrink utola6 kéréséhez: $z[lb.,· 
díts meg IllInket ft 801l0111:tól~ Bár lU eddig II le~c8 
Imnazoveg (j38zcfligg~ -bő1 kl rl1gndvD gondolkoz
tunk el renH.'Il'nt: CgyULt uz egye. fohá,zokon. 
mostjussoll t>llzlinkbe. hogy CT. mi uWn következIk 
.;"lc vi!,'Y minket ti kíll{>rté!lbP~ Ml. II két fohász 
mintegy kézc'nfoK"o 8zóll u lIIogosha tlZ Imádkozó 
ember Ujkáról ' .Ne vigy /llII1ket a kiaéné!lbc. de 
sznbndfta meg II1l1\ket u gon()>lZl61 ~ 

Látluk, hogy IIZ elóbbl nCIIl Jdcnthet mást. cs:.k 
azt. hogy Istcn n<lJolI ('rót nekII nk ('Ilúndllni fl kf· 
sertéenek. mególlni nz (-lel próbáil. ulcglllorruJni ti 

Jóság keskeny .í\JÓIl, 1111kozbcn II gonoszság sz.élt,! 
útJón Járni sokkalta ko nnyebb. Ldltuk, hogy ne lll 
lsten visz minket a kisértésbe, d(' nem is óv mcg 
tó1e: hagyja hogy szabad IIkarlltból válasszuk aj6t. 
KérhclJuk..e t61(' czek után azt, amil n lOrOlI l~v6 
foh szba a legtobben ix'lcgolldolunk hogy s:t.ólljon 
szembe hclyclhlnk (I gonos9wJ , hogy gy6zze le he
Iycttunk, torolJe el (I fold . :i':Ínér6l, hogy ne legyen 
lobb gondllIlk vele; kérdezem, kérh('tjuk·e? 

Teljes tisztc1etkl első Mg)' reformntorunk, I .. nt· 
her Márton Ir6nt, • mindenkor ernelkcd6 lélekkel 
énekelve az ö .,Erő. várunk"-jdt , mcg kell mondu
nom, hogy pél(lUul épp (' Z 01 ~n('k szllórdftjn meg 
sokakban azt. (I felfogá.8l. InH'll'nnt IfI teil rmlga fill 
han:ban (I gono,,~zal (s .vio !':ko(hk f rf'ltllllk". mint 
o tromlou. vő r vé
dősercg(' a u'mp
lomba zárvn r(',z
k(·t6 cröth:n aggo
kfrt és ki !lgy('ro 
mckért 

8'1.Onyoa mér 
tékig érthN6 t'Z 
a (plfogo , ha n 
gOIlOl<Z foga l mti 
val gyllkrun nw
nCJlI itott olyun vi
lági hntalmakra 
gondtI lunk . IlliU', 
Iyekkel n c mbfon 
etllyt.elenek Vtl 

gyunk o ha plildá · 
ul 1956 l-vfordu· 
Il~Ja lévtn od 
a rf'ttA-nt6 knto

htbz !)Ol ért, OIllI)(' rll t'K ('I!lttk fill monfUmtJu k rá 
~oID' J61 lcU(' oJóI lN l('. d(' IHliho '''ll'' l"lI' n IIr~ 
édG8t'r(' g. " III l' lv II falrh rohnn. ulIlIkor Ul (" Ile" "" 

OlltrOl!l ru llldul. l ~l"'ll Hl' lII UJn k, 1It' lI l Kéll r"8Yv(-~ 
1lt'1!l Molotov kuk lél, n('1Il d ll,lolll(iCIIII lIIufl6vl'; 
~l'''' . ,keres IlOIl l ikoI Juháll; Illten t',gy lIl (1kOfhk 

ogy ha Ógy tetIJz,k n,-.kl tI tolt IIlInkel (11 lJ 11.'1' 
kével, er6t é. bd toradgot. okOll gOl ~. halá rozott
.ógot. uti, • (' IIH('d, . hogy nll flzubndlt. uk m('g 11\(1, 

gu nknt II ránk lor{$ vt'az(o(lpk ll ltl.l1 , 
Il u !! lIIca vahll lll illÓ. terv .. veJ Unk. Me rt ..utja 

reJ lve :0"", • IlIc rl u-rv",t .111 111 1 LItko. bó nya InP
Iy(o""" a lukhJtI . 

É,0' he16, de 11('111 Ignl.Olhnt6 fe lfoglis lehút u MI 
a tyánk IJZÓblll) fo rgfÍ kf r('1\6t vo lulHl f(o lfO ktllll6 ('I· 
Icnllég t€' vonutkozla h l1 Kl- lIyt'l rl1 l'a felfogás. IIWrl 
felment o fcle]«S"lJsl-g. II kotelcsl;(og IIlól $wbadíl. 
IIlcg 1111nket u "onöszlól",lII.UZ plIs t. lftsd ('I, °mulI
altad Illeg (I gOIlOIlZt •• nkkOr l'Ilujd 6 1l (t l ó llos l f'~ z II 
békt· é. {l boldogsúg Ké rdto"'m uJrn: k(o rhetJuk o{' 
(ozt, rll lllkor 11 MHltytlllk 9UIV:llt llIoncl.Juk" 

Nt'lIl k(' rhClJ uk m(lr ca;.lk (I!.él-t lCm. \UI'rt ~16b1J 
nzt. kérl\lk Jloc ad m('K (I 1111 vélkl' lIIktl , IlIlklop
I)(m nil UI megboclátunk a .. eU(: lIunk vtt6knt'k" 
l-lu oz Imád86"unkbHII ,,(I gOI1011l''' " évvel Illetett 
valaki vugy vl"umi ('gy ellen Uli k vHb kul~ eli€:n 
IIlig, az ('161.6 fohósl'.lol 111. III kovetkl"/..ólg múr rég 
mcg kellt'u boci tllllUllk nrkl • nkkor Ilt. Igazán 
csak azt k~rh(·tJl l k Jslt-nlM, hogy (I btnnlink r{'J16, 
a bcullunk gyOkNt'ZŐ gonoHt.t61 nnbndltsou 
rn('g. A lIIohóaúgt61. n" Irigy ° gt61. n hcunillClág

t61 . az DlotlollltJS
!4ágtól. n gyáva
s6gtól. " JÓm való 
rca~gt61o or, os
tobllattgbon és tu
dollon!l gbon va
ló Il1cgótlllkodoU. 
aá"t61. (t rO(l~lHl ' 

dll lott61. It rOlll!Z' 
ukMoLtól. fl rOlIsz· 
hlSlcm{fségt61, (I 

gy(Uolf·u Bl. II g6g 
t6l. (I st.cretd r€' 
vll16 k6ptulcnség
tdl MlIldeulől . 
nl\ l1 gOllo,, :.!: btu
n tll1k Arl1lt 11('111 
t lld llllk hogy6!. 'II. 
k l1rttllll ",osunk
ból ul1 t lkll!. hogy 

mil tlil"rót tekmtJük .lJ "ono. ,"'
fiak IIflI(')Y vhbe fOJtott .. II lill) 

lYa, forraduhnllt. Ilo ukkor 
L~I,kl , akár elO' k6pzett, érU» 
ulfo.ltolkp I l . t:ru: II tul .. r6re .. II 
IrM1(flll,f' ál16 hlrQfl/llfllllb" (l:fm 

,lolt _ lIf1l1kvr ., MwtY(lllk .. 'iz ,llm 
fH m. g ulIuk"j iJ wmo /161 fr,-

c,,,.th 't!I.k .. u'l 
I~bv.ín hintJI..k 

(Itili kk_II mfJ '!vu! 

6thl(' kllPJllIl k ('1111('1. IIIcf.(lfznbll 
dl16 clhlllÁl'tlzállt l-a IIIt>glJLOOO 
tllt6 urbl. a lHllmf.'k n tttrh6vel 
vfl lóbllll é8 m{oltlÍ n e.w1yt .. lf.' nek 
vtlt!YUllk fl rá nk toro kll l841 vp
uf'df:> I mto kkf' I <l ,wmlx'll 

Mlvtl ll! ""n.pb.n . t tiltlltm, 
idt h'l mth/.tlltm tOI,,"1 I

AI.;CU<-'l ru~ 

flllnch.d.1 n"d_~ ... ~t.kl1tn(.dl h_lunltlW I 
ru,k"lt. ".pt .... , ,,(j lIIylimölU UI.I'b.n 

,.,_ld ... ,"" btnn'tktdltm 4!L In~óv.l",.b.n 
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László Gyulára emlékezve 

1998. JUnlUS H-én hallottuk a rádióból a hírt: ~Ieté: 
nek 89 esztendejében Nagyváradon elhunyt Lászlo 
Gyula Szécheny.-dIJas régészprofesszor. 

Megdöbbenlunk a hallottakon. Szellemi Inssess~
ge kedvessége. embersége olyan volt mindig, meg 
m~slanában IS, hogy vártuk a vele 
való talalkozást. mert Jelenléte sugar
zoli, beragyogott mindent és megme
tegilette szivunkat. Most elment orok
re. de a ludas kapUJa' kitarta es nyit
va hagyta elól1unk, megmutatva az 
utal. amelyet kovetnunk kelj. 

Laszló Gyula regészprolesszor Er
dély szulolte ':011. 1910. március ~4-
én szülelett Kohalomban, ahol Abas
falváról szarmazó unitárius édesaPJa 
lanltó voJt. 

Jelentetett meg. amelyeket saJ9t Illusztrációival diszí
tett. Kutatasamak kózéppontlában mindig a honfogla
laskori magyarság élele, hlsdelemvllága allt, és 
ennek eredményeképpen született meg a "kettós 
honfoglal<3s· elmélete is. Régészeti ásatásai révén 

rekonstruálni tudta eleink mIdennapi 
szokásait, öltózékét, és ebből szület
tek hires raJzaI, amit számtalan kiáll!
tason mulattak be. 

Egyhazatól sem szakadt el soha , 
mely erzelmek es kapcsolatok !üzték 
az ErdélYI és a Magyarorszagi Umtan
us Egyhéizhoz . 

Temetése Július 3-an volt Budapes
ten a Farkasréti temetöben, az unitári
us egyhéiz szertartasa szerint. A te
metési szertartást Bencze Márton 
püspök végezte, imat mondotl Orbók
né Szent-Iványi Ilona föjegyző, világi 
részről dr. Murvay Sámuel főgond
nak búcsúztatta nemzetOnk és egyha
zunk nagy halott}éit. 

Elemi iskoláit Kőhalomban kezdte, 
majd Kolozsl/arotl fejezte be. Felsőbb 
tanulmányait Budapesten , a Képző
művészeti Főiskolán és a Tudomány
egyetemen végezte. Még fiatal ősz
lÖf'ldijasként bejárta Nyugat-Európa 
nagy muzeumalt, a festőket tanulmá

Unió G}'ul~; Önarckép A tudomanyos élei nevében búcsú

nyozva, de élethivatásának végűl a régészetet vá
lasztotta. Már gyermekkoraban felkeltették érdeklő
desét a régmulltárgyai, a néoi hagyományok, mon
davlJágunk és a regi temetkezési szokások. 

EIÓszor. mmt a Kolozsvari Erdélyi Tudomanyos In
tézet tanam publlkalta kutatásainak eredményét 
1944-ben .A honfoglaló magyar nép éleleP címmel. 
Szakadatlan munkaban, tevékenységben gazdag 
elete során tőbb, mint hatszaz konyvet, tanulmányt 

beszédet mondott : dr. Gedai István a 
Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója , dr. Szabó 
Miklós az Eötvös Loránd Tudomanyegyetem rekto
ra. Makovecz Imre a Magyar Müvészeti Akadémia 
elnöke es a tanítvanyok nevében Vékony Gábor. 
Faragó Laura müvésznő népdalokkal búcsúztatta a 
magyar nép, az összmagyarsag példamutató,at, 
László Gyula régészprofesszort. 

Be n cze F ran c is k a 

Búcsú dr. László Gyula professzortól 
_4.mikor a Galileai tellger port já/I Járt, meglátott két testuért, 

8m101lt. akit Péternek Mt,tak és lesWéret Andrást, 
amúlf hálójukat a tengerbe vetették. mivel halá.szok voltak. 

Igy szólt hon4Juk: 
Jbjjetek Illdnom és éli emberek Iwlriszawri leszlek tliekef. 

6k pedig azo/lIIal aUhagytrik h6lótkat és kooetlék Jéz/lst, " 
MIllIáll tovább mellf O ILlIQ/I, megldtoU két másik lestt'ért, 

a Zebcdells (iO/t, Jak.abot és testvér-ét Jrinost, 
amint a hajóban alYJllkkal. ZC/)clleuSSflI egyutt relldezlék hálóikat. 

és elMvIa őket... ~ Amen 
(MáiR e\-. ·1. 1&-22.1 

Szeretett Testvéreimi 

. D.r. ,László Gyula professzort kIsérjük el utolsó 
fo~dl ut~án . A mindenutt jelenvaló mennyei Atya a 
~1 egy Igaz Istenünk reátekinlelt e fóldi világra 'és 
~~\. ,hogy egy székely-magyar ember megjelenik 

I on ent ~ Pe~t-Budai részeken, amint éppen a 
maga évtizedeit veszi számba, 8 azon tópren 
~~~y ;m~ maholnap egészen kozel jut fold i élet~~ 
. O-Ik évtlz.edéhez. Szólt neki : Jer hozzá m 
Im l!!~r megf!(járadt gyennekem. ts dr. L.1szló Gyuln 
me6 ""n az mennyei Atyja kebelére. 

8 UNITÁRIUS tLET 

A legbiz,tonságosabb helyre érkeztél meg drága 
Gyula bátyánk, a mindenütt jelenvaló Isten ölelő 
karjaiba , oda ahol nincs távolság azoknak sz:lmá
ra, akik az Úr Jézus által emberivé formáj t tiszta 
és 6szinte életet megízlelték. És néked ez megnda
lo~. Ne,m szavakban , hanem cselekedetekben. Igy 
t eljesedik be íme a Te életed. 

Dr. László Gyuln professzorra emlékezve. azt a 
naID'. felel6ssegel hangslilyozzuk. mely az ö élele
~n Jelen voll népLink iránt. Szerellysege ugyan 
Visszata rt otta, de mégis megvnlJott..'l.. hogya ne-



• 

pllnkhbz \'11 16 j llrlo1.:\sn l 111 11 1' gycl'I llekkonl,ban á t
('he. (>8 nhog.)' tel tek {IZ N!zlc nd6k . (>1. (l fe hs me rés 
lIlIIId )obtNl II 058 jobbn n lI\f'ger6sOdöt I benne. Öröm
mf'1 nllnplt olt a Illcg n7. t is. hogy :lIlynszent cgyh t'l-
7.un k l\t mnt :lt usa c lckml (' lben Jelentős volt egész 
éll' tében. Nt'pünk k07.ö!!ségé~1I vcgt.cU munkájn, 
II !udomnl\\' terén k i fcj tcH Ic\' kc nys gc cgy üttnl 
néps7.ólg:'ll nt volt. s hn lt'l l'()"'Qltun ntl> lt e, t udatoslIlJ 
es cgrert clrntfcn, h0&'l' Istc l! t\.ld . su kisé rl e életé
nek li tjri ll . 

1\111/:11168('11 d. lsdgos idákbcu, 19d5·\)e 1l és o z 
ul (t1H1 kbvel kcző években . m indig ludlll dbnn volt 
lI lIIlUk. hogy népullk szolglt ln l ri bn ke ll ó ll :mia . Né· 
pllll k lIlu ltjónuk megismerése és czckllck az isme
N'lcknek a tovdbb:lddslI olya n kblclezett,ségeket 
roll rea omel" el61 I\(' 1II térhelctl ki sohnse m. Ez :t • • 
felis merés s~gl1 ett~ ti l II né me ly kor lIIegjele n6 "ál
stigos id6k ne hezségein (sok ilyen va lság kínozta ), 
és dllt tottn fl magy:~"ság-ludolll ti ny ~s -SZ2JgtílaL 
sokszo!" bukta tókat IS lal'lnllllflzó ulJára . Erezte, 
hogy eZ 11 s7..olg:l. ln l He lll I:hh t'iza ti I)uszla is mere
jeknek, ha ne m mog:.1 :IZ é le t. mogyar nópílnk 
elele. évczl'edes. é"szózudos tfí"llll ok btlll is. 

Es moSt. tl mid611 e lkfs I'lInk ut ols6 tOldi utado n. 
kedves Gyul a bát yá nk. III Iyen I iszte lt Professzo r 
ur. ha l ó rozo!tu l\ éreu uk . hogy befejezted ugyan 
foldi életedet. de je le n vugy ennek n sZB modra lIui r 
tértelen és id5tle n vil ágnak II Iak6jfl ké ll t. megtal á l
hat6 ,'ogy a lélek és szellem világában. Vaj Im ké
l)Csck le he tné nk fo ldi tudolUnk szá mó ra b izollyos
sil teuui a Th le lke dne k és szellemedIlek jclenlétét 
azért is. hogy rezni Lucljuk: Ugy mentél e l drága 
Gyula btHyd nk , hogy itt ,,{Igy mégis \felünk, s tígy 

tá "ozlól (I mindClIlltt jele n vAI6 iale lll VI I Qbn ho 
benned mór cgyllLt VUII c lllllilt ruhI! életednck &of. 
eok tOl>au tnlntn . is me rete és felc ll'fhé é t 
.NclII "lml n~eg llZ, ki milliókro költi dü a é'ten.:.,~. 
esél.. . ollllnl {IZt. Arany J ónos is bizonyos'lTl 
t ud I a. ti II (l gy ktslt6, ki Ile k s7. lvrozdll.léllCll. li8~tU 
em~l"8.éKét , mogyars ógál oly egy rtclmílcn ~szlel 
tcd lb 18. 

. Ugye nClIl tévedunk . ht\ lIl('gfoglllml1 zzuk , mond
Juk . hungsl\IYOZl.uk . hogy le lked I' 8zévé vált. mIII' 
Kyc nnc kkol'odban . olt. ti HOlllorÓd lIle nt II drdgil JÓ 
s zuicid az{vbéli 6zcrotetc éli fcleI6S8égért~te által , 
~ IIltl.nkll lkodóshoz val6 k szség és székely néped 
I"á ntl szeretet . Csodálatosa n kibontakozott benned 
ez o szerel.e t. az ignzi szellc mi é rt kek lI1egbecsu
lés ne k és megszerzW nek u vBgyn . l\t g a sz6t
Itlll ságod is sokatmond6 volt. L.ittunk Il letve át\'ág_ 
ni ti te ret Mó tyás kin1ly szobro e I611 , n Kolozsvári 
Egye t.e m felé ve zet6 ulndon t\!iIl(lig veled volt a l. 
Ur. Vt1Jsá gokot éltél á t , á m ti mUllkálkodás lehet _ 
ség L Sl.Í\'II'lo ron8""n olyko r, dc megturtottad. il:s 
CIlIOeI'Í ((l1Ie l ne m hnllhntónn ugyo n . dc mindig 
sz II .• d n ll alllok" szu letle k m eg bc nncrl. szé kely
mngyo !" dallomok . az élni ukul' s II tudás dulla m:u 
{\ bi zonyossó g fok6n. Felbu zogó forrns volt a sd
\'od . II lelked . nz ajnk:trl. Á1mon meg aj6 lsten még 
ho1ó po rnidball is d~óga jó Gl'ula bá Lyánk. melyen 
lisztelt Professzor Ur. Osz.lopn \'0It4J és vngy sz -
ke ly-magyor né pti nklle k . 

Ámen. 
Iknczc Márton 

puspök 

Búcsúzunk 
Megrend01ten állok e ravatol elölt, hogya Magyar

országr Umtánus Egyház és annak minden tagja ne
vében vegyek fájdalmas búcsút Dr. László Gyulától , 
a régészprofesszortól és képzömOvésztöl, akrt mind
nyá)a.n szerettunk és nagyrabecsultunk . 
Elődei a Hargita tövéböl. a Homor6d-menl! Abos

falvár61 indultak. Ó maga az 0 11 s a Homor6d talál
kozasánál fekvő Köhalom v rosltban szOleteIl . 

~desapjá t 61 az értelem, becsulel és akaral értékeli 
tanulla. t::desanYJa - aki !Irai lélek volt - emberszere
tetet, a szépség IrtInIl vonzalmaI, derOt és hitel 011011 
lelkébe útravalóul. 

Ilyen ötoköll lulaJ(Jonságokból épOlt, alakult kl az a 
csodálatos emben lélek, amely az élet nehézségeit, 
kemény, küzdelmes napJo.it ésszel és kitMással hor· 
dOZVB. céltudatos munkával Igen nagy és marodan· 
dó értékeket tudott alkotnI. 

Ugyanakkor kl tudott szakadni a sZÍJrke hétközna
pok egyhangusagá.ból, hogy az éleI örők szépségeit 
kere&ö lelke a mOvészetben lelje L1d itO gyönyörOsé
g 1 

Derus, szerény egyéntségéb61 sug6rzolt az emberi 
Jóindulat 

Választott kutaiasi terulotét. o régészeteI magas 
ludoményos SZinten muvetve. magOróI azt mondta 
hogy ,,8 mult szegényeinek régésze kiván lenni·, aki 

a magyar nép öslörténetének mindennap)ál, az "egy. 
kori éleleC kutatja. Szamáro . .0 leleI az élet vetulete. 
amelyböl kl lehel bontani egykon mestere és gazdája 
mindennapját" , és Ö ezt a mrndennapok emberét ke
reste múltunkban is. 

Szeretle unitárius egyházát. Többször kl IS fejezle 
alölöttl örömét. hogy egyháza a valóságos ökuméné 
szellemében működik , magyarságatól elvólnszthatat
Inn, és elvet mindenléle felekezetek közötti megkü· 
IÖnbÖztetésl. 

Részt vett az egyház bels6 életében. el6adásokat 
tartoll , 3hol tehette segített , örömben-bánatban osz
tozoll, és ezt a ragaszkodásat élele utolsó pillanatáig 
meglartotta. 

Elveszitése miatt énell lájdolmUnkbnn egyszerre 
siratjuk a k6zmegbecsOlésben Uoll tudóst és mu· 
vészl és egyházunk szerelell togjÓ!. aki el16vozl<\vol 
p6tolhntatlan Ort hagyolI mnga utÓn. 

Emlékét kegyelettel óllzzűk és kfvór1juk, adJ<' meg 
szll.mára o Gondviselés a j61 megérdemeli örök nyu
godalmat. 

PIhenésed legyen csendes! 

lsten Veiedi 

LlNI'r A.H IUS ~1.i';T " 



A lángoló kehely története 

,u unitárius univerzalista istentiszt~letek kez
de;ekor sok gyulekezetben lángot gyúJtana~_ e!D' 
k h 1 -ben EZ:1 lángoló kehely felekezetunk Jol ~s
n:e~ ~imbólumtivá vtilt Egyesít~ a tagokat ~Z.lS-

. ,1-' alkalm.:h'al es munkank szellemet Jellen115Z e .. 

kepen . . .. . I 
A kehely és a ):ing egyl.lttesét. mmt uOItanus Je -

ké t egy osztrák mü"ész. Hans Deutsch. ~kotta mr ig-H-ben 6 az 1930-35 e\.'ekben Panz:sban 
f>1I.

g
3hol bmiló knrikalúrákat raJzolt. A~oLf ~l~ler

ról Amikor a nndk 1940-ben elo~nlot~k PanZ5:t . 

otthag)18 mindenet és Del-FT3.nclaors~~. ~aJd 
Spanyolorszngba. és vegul egy hanus utle\ eliel 
Portugáliába menekuJt . 

Ott t:tlálkozou Charles J ay unitárius l~kess~l: 
aki az l:nitririus Szociális Bizottság vegrehaJto 
igazgatrija \'olt . A Bizottság új volt. Bos.ton.ban ala
pitották azzal a céllal, hogy a kelet-e~ropaJa~a: se
gitse. koztuk az unitáriusokal. valammt ,a .z~ldok~t 
is. akik menekti.lésre kényszerultek a naCl üldozes 
elól Joy Iiss<taboni székhelyéről egy tit.kos hálózat 
hír"ú'óít es ugynökeit irányította. 

Charles Ja)' ugy érezte. hogy ennek az új, isme
~tlen szeI"\'ezetnek láth:uósagra van szüksége, 
hogy az unitarizmust kép\riselje a világban, főkép
pen amikor kulfcildi konnanyok ugynokségeivel 
kellett t:irgyaJnia 

Deutsch nagyon meg \'ol! hatódva és hamarosan 
az Crutarius SzociaJis Bizottságnak dolgozolt. Ké
sóhh Joynak Igy irt : ~ Va lami nng)'on surget. hogy 
c/mond)Om neked ... mennyire csodcilom a te teljes 
tmtagadó (ontngadcisig menö) kesz.segedef, amellyel 
felo)Onlod. feltildozod re/.Jes Idődet. cgeswgeckt, jó 
lctmd a.=crt, hog)' scga.sél, scglfsd, segi1sél. 

En nem az vagyok, amit tc esetleg hivönek (valld· 
500 embernek) gondolsz. De !UJ a fe életvileled a tc 
hded nu!gL'olltiso - aml-t biztosan ének - , akkor o 
r:olkis rrwgsziinik mcigJkusnak, misztúw.snak lenni, 
gyokorUJti filowfiol t'lJllomtissá, és - mi lobb -
aktu.'. ten)'kges, hasznos ttirsadalmi munkál:(Í 
t'Ollk_ Ez a vallás - lIét·l.!eI ['og)' név Iwlkűl - cgy 
olyan. I.!alkisforma, otrn'.l:)' iTont még elJ)' olyan ·,hi· 
tetlen' cmbert<irs is. mint en, t.eljes snr;ooÍ mJJnd· 
hatja, Igent" 

.~ Unjtárius Szociális Bizott g.ig egy ismeretlen 
szer'\'ezet "olt 1941-ben. Ez egy rendkh-uli hatrány 
volt a boros és feszult vilagban, ahol bizalmat te
remteni nyelvi, nemzetségi, és hitbeli akadályok 
eUeneTe életet jelenthetett a hala] helyert (szem· 
benl. Alruh.ak, jelek es jelsr.&xak. és ejjeli meneku
lések a :sr.igonian őrzou h:nán'onalakon keresztW 
a szabadsagot jelentették azokban a napokban. 
Joy megkérte Deutsc:hot. hogy egy wÍSmerte.tő szlm. 

lO l;XITÁRIUS ÉLET 

bOlumot alkosson, hogy a m~nekullik cilUJI ha.unolt 
iratok hil'ota/osnak nézzenek kl, hogy az Iratoknak 
méltósagot és fontossagot kole80nozzo~, ugyanak 
kor jclképcz.ze mUII)uijuk sz~llemet. Anukor eg)' trn! 
egy embert a borlon falam kil'ul tarthat. megalla t 
jdenlhet a kormcinnyal é$ a rC'ndór~cggel !SZembn) 
fontos, hogy jC'kntösnek ntzzen kl. ~ 

Ezért Hans Deutsch tartósan kozremúkodott az 
U. Sz. Bizottsággal és az unitárius univeTZalisták_ 
kal. ThllaJ és tintával egy kelyhet rajzolt lánggal 
Joy érteSítette az egyház vezetöit Bostanban. eg~ .. 
kehelv lánggal. egy olyan fajta kehely. amelyet a 
gOrcig~k és a rómaia,k ~ttek az o!táraikra . Az ~gó 
szent olaj a segítőkeszseg es az aldozat sZlmbólu· 
mai voltak. Ez volt a művész gondolata is. Tén~ 
hogya kereszt nem ,'olt gondolatában. de ennek -
megvan a magyarázata . Mi nem korlátozzuk mUn
kánkat csak a keresztényekre. VaJóban, a jelen pil
lanatban munkánk kilenc tizede a zsidókért torté
nik. azonban tisztelettel vagyunk a keresztény ha
gyományok iránt, és a kereszt jelképezi a kereszt 
séget és annak fő mondanivalóját: az áldozatas 
szeretetet. 

A lángoló kelyhet eredetileg az iratok lepecsete
lésére tervezték, és a szabadság felé menekuJöket 
segítő ugynokók viselték. Idővel az egész világon 
le\'ő unitárius univerzalisták szimbólumáva "ált. 

Hans Deutsch torténete emlékeztet minket arra. 
hogy a lángoló kehely jelképe kezdettól fogva az 
élet sz.olgálatában állt. Amikor Deutsch eltervezte 
a lángoló kelyhet , ő még sohasem látott unitárius 
uni"enalista gyuIekezetet . vagy nem hallott uni
tárius prédikációt. Amit látott. az a tevékeny mt 
\'olt - emberek. akik készen álltak mindent koc· 
káztatni masok megmentésére. 

Ma a lángoló kehely hi\'atalos szimbóluma 
az Cnitárius Szociális Bizottságnak és az Unitári· 
us Univenalista Társaságnak. Hivatalosan vagy 
nem hivatalosan napjainkban sz.az meg száz gyu
lekezetben használják. A szimbólum egyik változa· 
tát az Angol Unitárius Egyház is elfogadta. Azóta 
az unitárius gyülekezetek a világ mas részein is 
használják. Talán a legnagyobb jelentősége az. 
hogy az istentiszteletek kozéppontjába (foca1 point) 
került. Használatának egy magyarázata, vagy ér· 
telmezése sem hivatalos. A langoló kehely. akár· 
csak a mi hitunk. készen áll olyan új igazságok be
fogadására . amelyek az értelem. az igazsagosság 
és az együttérzés próbáit kiállják. 

(The History of Flaming ChaJice. UUA Web-Site) 

PonHuxta: Rezi Bolond 
/Att;jL'f' az lJmt.áruu Kralonybói 
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~eológilli mű~dlJ 
,,"21 lélch Gem jó tu~omtín'9 né-lkül" 

A teremtésről 
A Biblia e/56 lapjgm ~/oosunk arról. hogy ls/en teremt6 =00001 e/6hfulo cl mindenseger, (] Ilflóg él az 

ember egyorónt az Ö mutle. Ez CI ror/enel azóta ls cl keresztény reo/bgio egyik $(Irkkoue és az ateista pro
paganda kedvenc céltáblája. De nem csupón cl ki/ejezefl areizmus, hanem cl mag6t felul/6g0s0doffnok 
tarló. lermPszel/udomán],lOS Isk.olózoflsó~ú kozt.oélemeny is idegenkedve lekInr cl teremtés lor/énetelre. 
Hihel~tlerr. elfogadhatatlan. lefros~ak tün!" QZ, hogy ls ten egyszer ~k 19ftes/ekelformáll, tl6vifógor ho
ZOli lelre és !Iégui embert IS készueu. Hrhe/ellen. meri cl lorlénell és cl rerrnészeltudomónyok aZI biro
nyItják. hogy cl ul169 nem UO/I mindig kész cl moi alakjában, hanem hosszu éumilliárdokcJI is fe/ole/6 idlJ 
alatt fokozatosan alakulr olyannó. amilyennek ma látjuk. Az ember az ól/awi/dgból eme/kederr ki. sok. 
sok mutdc/6. kornyezeti alkalmazkodás, módosulás után. amig uégre homo sopiensként leklnlhelerr ulsz' 
sza sajót múlrjáro. De az óllaWilág .s IIÓ/tozdsak elképeszt6 soroza lól tudhatja maga mogórr. Az ősrenge
ri /é/nouénY"félóllal létbeil t6rl a szdrazföJdre, és még orr ls megannyi hOlós a/okl to flo kl a ma é/6 ólIai' 
Jajok $Okosógól. 56t. a ncwenyvildg. a szerves élet e/56 megnylluónulóso ls mi/yen bonyoiulI módon állt 
e/6 és oállozorr. mzint az dl/a wi/ággal is pórhuzamosan. Nagy titoknok Idtszik, óm az onolirikus lernw
szerrudomdny d/lol/efrható és elfogadhalÓ módon tdrgyolhaló a szerues élei kia lakulása a szen.oerlen 6s
anyagból. Az &anyag szinlén önmagdn túlra mutol: elemi részecskék. koarkok kaoalkddja el6zte meg az. 
e/56 alomokat. mo/eku/ókor. S mindez a fej/6dés. ha nem iS hidnyrolanul. de álleklnlhet6en magyaróz. 
haló a tudomány eszközeivel. S igaz. hogy mIndennek kezdetére egy feltételezeIt ,,6$robban45· lehet6se
ge rúnik leglnkóbb elfogadhatónak. mégsem Igényli ez a "Nagy Bumm· ls/en munkájának fellélelezésér 

Tenyleg mesének ranik az. hogy lsten a mal embert. a mal bloszféró/, a moi kozmosu hozla lIO/na 
iéire egyel/en lereml6 aktussal... Szónalmas magyordzkodósnak t űnik az. ha a hatnapos teTemléslorle
nel "napjalI • eselleg éumill/óknak értelmezné a védekezésre SZOTU/Ó reolbgia, hiszen erre o Biblióban 
semmi sem ulai Miként Arklns híres konyue A Teremtés fogalmazza: "Ami az életben csodálaros fl nem 
szabad ku/56 beooarkozás titokzatos jóindulatának tulajdonftanl. ~ 

Holoon hár ISlen a uilóg lélrejorrében? A keresztények gyakran szem/esulue, kissé S2égyenkezue ooll
ják be olykor. hogy Bibliójuk efféle képtelenségeker tOTtalmaz. Mások ádáz mogyarózkodásba kezdenek, 
és a rudomány jelenlegi hézagaiba kaposzkodoo igyekeznek a szó szerinti, természelludoményosnak laT' 
1011 bibliai sz6ueg e/ismertetése érdekében. 

Ismét mások űgy velik. az a helyes. ha teljesen feladják a teremtéstorténet irónti hirelesség igényét. és 
elismerik. hogya Biblia lele oon meséuel és uolótlonsógga/, óm /elki-erkölcsi Igazságai néhány bibliai 
konyben azért kimososlóak és megszlv/elend6k. Mihez kezdjen a ma embere a teremtés dogmój6ool. 
Tényleg dogma ez' Es mit kezdjen vele a liberális kereszlény. aki azon n611 fel, hogy hite a tudoménnyal 
ellentetbe nem kerulhet? 

E számunk írósal ezekre a kérdésekre igyekeznek oá/aszt ta lálni. 

A bibliai teremtéstörténet 
Az a bibliai s zakasz, amit ál talában leremtéstörté

nelnek nevezünk, Mózes első könyvének első két ré
szében olvasható. Itt lalaljuk legbővebben a vilag és 
az ember teremtéséről szóló hiradast. A figyelmes 
bibliaolvasó azonban az Ószovetség más részeiben 
IS - főleg a zsol tárok között és egyes prófétáknál -
felfedezheti a teremtésről, illetve a teremtő Istenről 
való megemlékezést. Mindazok. akik legalább alap
szi.nlű bibliaismerettel rendelkeznek, IUdják, hogy 
Mo~es első könyvében nem egy, hanem két teremtés
tortene! szerepel. Az első, al. Móz. , ,1-2:4a a babilo
nl. fogság után keletkezett és az úgynevezett Papi 
Kódex, vagy Papi Irókör alkotása. A sorban ezután 
kovetkezö, az 1. Mózes 2:41>-2:25·ben leirt pedig 
mintegy fé l évszázaddal korábban keletkezett, és a 
Jahvlstának nevezett szerzöcsoport műve. 

A két elbeszélés meglehetősen sok helyen eltér, 
Időnként ellentmondani is latszik egymásnak : az min
denesetre szembetűnő. hogya két variáns érdeklődé
si kore és Igy feltehetöen mondanivalÓja is más. Nyil
vanvaló, hogy az a aSzerkesztö·, aki, vagy akik létr8+ 

hoztak az OstMénetnek nevezett és az r. Móz. 1-11 
részekre kiterjedő irodalmi testet , szakszóval corpust, 
tudatában volt a két változat logikai ellentmondásai
nak. MégiS vállaltak azok korrekció nélküli közlését, 
fe ltehetöen azért mert teológiai szempontból, ellent
mondasmentesnek ftélték öket. 

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy Izrael tör
ténetében és vallási tudatában a teremtés, illetve a 
Teremtő lsten iránti hódolat lényegesen kisebb súllyal 
szerepel, mint a kőrnyező közel-keleti , vagy egyipto
mi, illetve égei-tengeri kultúrák életébe~. Sőt, tágabb 
kitekintési engedve magunknak, azt latha/Juk, hogy 
az úgynevezett primitív vallás?sság ~z int~ kiv:étel néJ
kOI alapvetőnek ítéh a teremtes motJVumat, es k~lt.u
szilban, m ftoszaiban kiemelten szerepelteti a vilag 
létrejöttének magyarázatául szo.'gál6 teremtés-elb.e
szélésekel. Ezekhez képest az Oszövetség népe lat
szólagos érdektelenségbe burkolózik. Mintha ':Sak 
vonakodva szánná rá magát arra, hogy fogla!koZzek a 
teremtés témájával. A kánaáni .és a me2opot~mjal 
népek ős.dőkbe nyúló hagyomanyanyagot öntottek 

UNITÁRIUS ÉLET II 



é es formába mar az frásbeliség elŐll,. és a~i~t 
~6%Jue volt ra. irásba is foglalták akiemelt jelentose-
gü teremtésmítoszokat. . . . 

I I esetében ez másként alakult . A zSldosag
:rae cs ilyen ösmítosza. Izrael vallási t~pasztalata 

na ;I~ gyökereSen más. mint környezeteé. E.z. a ta: 
u~~ztalat a megszólaló. megsz~ftó ~s m~g~zollth.ato 
Fsten iránti tapasztalat. Izrael "osmitosza Abra~am. 
Izsák és Jákób története. E pátriárkák még.beszeltek 
Istennel. Ök még kozvetlen kapcsolatb~~ all!ak .~ah
veval Szamukra nem volt érdekes a Vilag l~tr~)OIl.e, 
mert isten kozvetlen vezetése al~1I élte~. A pa!narkak 
n omán a zsidó vallásosság a par~es~ed , ~ targyak
t~ fuggetlen, közvetlen ~om~unlkit~lo vallasa . Ez ~ 
kommunikacló nem csupan p~rbes:e~ , hanem csele 
kedetek lancolala IS. A pátflar~atortenet~khez . kap
csolódó másik hitbeli alapesef!1~ny az egyiptomi sza
badítás volf. Istenük a szabadltas Iste~e. Ez ~ szaba· 
dftó tett olyannyira döntő jelentő~égunek blzonyu~t, 
hogy még a törvényadást és ~ ku!tl~u.s rendel~.teket IS 
hozzákapcsolták az exodu~ tem~korehe:. ~~ozben a 
zsidó nép használta azt a vIlágkepet, ~mlt. kornyeze,te 
IS használt, de ezt a képet egészen maskent szemIel
te mint a szomszéd népek. A világkép tehát azonc:'~' a 
világnézet az, ami más. Ennek a világnézetnek. vilag
látásnak az aJap/a a szabadrtó Istennel való párbe
szédben gyökerezik. Ez szilárd, folytonosan .meger~
sOdó bizonyosság, ami lényegében azonos, Igy te~at 
a lassan megfogalmazódó teremtéstörténetek min· 
den felszinl eltérésük ellenére teológiai értelemben 
harmonlzalhatók. 

A Jah v;sla teremtéstörténet 
A babiloni fogsag elötti idOből származó teremtésI 

hagyomány legbővebben a már emlitett JahvIsta El
beszélő Műben lett összefoglalva . Létrejöttének hát
terében a kánaáni termékenységkultusszal való konf
rontacló alI. A Kánaimban lakó népek - és így az oda 
települő Izraeliták is - földművelő életmódra térve 
szembe találták magukat azzal a gyakran keserű ta
pasztalattal, hogy a föld önmagában nem "termő~, 
csak gizgazl nevel, a taplálékot csak kemény munka 
árán lehet kicsikami tőle . 

Első benyomásra ugy IÜnik, hogya föld ,,gonosz". 
FOlytonosan dacol az emberrel és nehézségek soro
zata elé állílja. Mintha csak ellensége lenne az em
bernek. Vajon miért? Miért ilyen a föld? A kánaan ita 
őslakos az alabbi mítosszal igyekezett magyarazatot 
lelni tapasztalatára. A földet művelő ember minden bi
zonnyal rosszat akar a földnek. Elképzelhető. hogy fáj 
a jÖldnek az, ha ekével szántják, hogy boltal szurkál
Ják. A szántás-vetés így erőszakos megsértése a föld
nek: egy tabu athagasa. A tabu megsértése kiszaba
dít}Ci a fold szellemeit, akik gonoszak ezért ,,átkozott" 
a fold. Mégis, aki nem akar éhen halni, annak soroza
tosan meg kell sérten; a ,Földanyá!" és vállalnia keH a 
rossz szellemek gonoszságát. Ezt az áldatlan aliapo
tot I dőnkénti engesztelő áldozatokkal kellett enyhíteni. 
Ezek az áldozatok, élő áldozatok, sót nem egy eset
ben emberáldozatok voltak. 

_Izrael ~épe, akJ megtapasztalta a népét féltőn veze-
10, nem targyiasitható lsten jelenlétét, nyilván nem fo
gadta el a Foldanya megsénésének mítoszat. Nem 
f~adta el, de persze Ö is azt élte át, hogya fÖldműve
tes 'Ierellékes "átkozott" tevékenység. OhataUanulfel-
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telte tehél a maga miértjét is. Ahogy emU-
tettük, a kép azonos mindenki , minden ~"COliI!Jini 
kortárs számára: átkozott a föld. A teológl- míil,dll 
al értelemben döntő kulönbség az, hogy 
hogyan látjuk az ,,atkozottlóld~ képét. Izrael a JahvIs
ta teremtéstörténetben fogaimazIa meg ezt a látást. 
Ez a mítikus nyelven meglogalmazoll, de lényegében 
prófétai látás nem csupim a Világ, hanem az ember 
,,atkozotr voltára is rákérdez: miért vagyunk ilyenek? 
Miért támad ember az emberre? Miért van az. hogy 
újra és újra eltávolodunk a bennünket vezető Istentől? 
Pusztán a szaporodás miatt kétnemű az ember? KI
csoda a nő: a férti tulajdona vagy a férti társa? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel egyIitI szólal 
meg a Jahvista, és keresI a vála~zt korának hihetőse
gi keretei közott. ,,Amikor az Uristen a földet és a 
mennyei megalkotta, még semmiféle mezei növény 
nem hajtott ki , mert az Unsten még nem bocsátott 
esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet meg
művelje . Akkor pára szállott fel a földről és mindenüt! 
átitatta a termőföld felsz ínét." 

Ez a mintegy három bibliai vers foglalja össze a 
világ teremtését (legalábbis annak alapját) a Jahvista 
teremtéstörténetben. Ami rögtön szembetűnik az az 
lehet, hogya bibliai iró egy Jelen tapasztalatot sűrit 
néhány mondatba. Ez a tapasztalat az, hogya föld 
megmunkálásához vízre és emberre van szükség. 
Eleinte, a föld és a menny megalkotásakor egyik sem 
volt még. Az ír6 csupán arra utal, hogy ezeket Islen 
alkotta meg, de részleteket nem közöt Nem tudjuk 
meg a világ előállításának mikéntjét. Ennek oka nyil
ván az, hogyaJahvlsta szerző számara - és persze 
olvasói számára sem - ez nem volt érdekes. A földről 
egyszercsak pára szállt fel és megindult a vegetáció. 
Miért és hogyan? Most sem kapunk választ. 

A felvilágosodás utáni ember miért jei és hogyanjai 
értelmetlenek a Jahvéban bízó, hívő izraelita számá
ra. Már csak ezért IS súlyos hiba evolúciót és darwini 
elveket számon kérni a Biblia lapjaitól, de még súlyo
sabb hiba ezek hiánya miatt az egész történetet, lJlint 
értelmetlent elutasítani. ,Azután megformálta az Uris
ten az embert a föld porából és élet lehelletét lehelte 
orrába. igy lett az ember élőlénnyé- - olvassuk ez
után. Közismert az ,Adám~ - .,ádámá~, az ember neve 
és a termőföld közötti héber szójaték. Ez a szójáték is 
a föld és az ember kapcsolatara utal. A fóld nem go
nosz szellemek hfvóhelye, a föld és az ember ugyan
abból az ,,anyagból· készült (a Jahvista szerző persze 
nem a XX. sZ.-llizikusok nyelvén beszél az anyagról). 
A löld ilyen m6don nem "tabu~, és ezt az ezutan kö
vetkező édenkerti történet teszi nyilvánvalóvá. 

"Ültetett az Úristen egy kertet Edenben, keleten és 
ott helyezte el az embert, akit formált.". (L Mó_z. 2.8.). 
Ha az évszázados keresztény legendaktól fuggeUe
nül, elfogulatlanul olvassuk a szöve.get. kid~rül,. hogy 
lsten világa nem volt kizár61ag az Ed.en. Maskeppen 
szólva, Islen világa nem tökéletes Edent teremt~~ , 
hanem megteremtette a világot (amelynek hogy.anja
ról nem tudunk semmit) és meghatározott céllal Edenl 
is teremtett ebbe a világba. Az ember teremté~ekor 
nincs szó arr61 , hogy az ember tökéletesnek, artal
matiannak, szentnek, vagy orOk életűnek fett volna te
remtve. Ezeket csak a keresztény hagyomany varrta 
ra az eredeti bibliai szövegre. Csak azt tudjuk, hogy 
az ember ~é'őlény" lett, mégpedig lsten ,)ehelete", 



---, Lelke allal. Isten "forma;lta" az embert, és 
~c(lló!lil1i ellentétben a mezopotámiai mftOS2okkal, 
mm,tl', semmiféle gonosz , vagy jó ,.szubsztanci-

ár (az életet jelentő vért pid.) nem kevert 
a !eldhoz. Az. ember függelten a Hdémon~któr. Arról 
sem tudunk semmit, hogy lsten eleve az Edenkertbe 
helyezte volna az embert, vagy arról, hogy ott terem
tette volna. Az embert teremtése utan helyezte Islen 
az Edenbe. meghatározott céllal. Az "Éden" szó bősé
get, élvezetet, gyqnyőrüseget jeleni , mégsem mond
hatjuk , hogy az Eden! ,,minder'! vilagok legjobbiká
nak" teremtette lsten. Hiszen az Edenen kivül van pél· 
dául Haviló földje arannya!. illatos gyantával , ónixkö
veI. Tehát nem csupán az Edenben, hanem 
másutt is van gazdagsag. Az ember azért 
került Édenbe, hogy azt művelje és őrizze. 
Nem azért, hogy csak élvezze a bőséget , 
hanem azért hogy dolgozzon. 

Arról sem tudunk se~mit, hogy halhatat
lan leli volna az ember Edenben . Az a mon
dat, miszerint a jó és a rossz tudásának lá
jaról való eves esetén az embernek meg 
kell halni, nem jelenti a halhatallanság el
vesztését. A Jahvisla műben ugyanis sehol 
nem talaljuk azt , hogy az örök élet meg- ._ 
szerzése az élet fájáról vató evéshez kőtő.dne. Ossze
ségében arra kövelkeztethetqnk, hogy Eden inkapb 
egy mítikus próbatétel helye. Edenben ugyanis az Ur
isten altal alkotot! élőlényeket az ember szabadon 
megnevezhette, ami a korabeli felfogás szerint azzal 
volt egyenlő, hogy uralkodott rajtuk. 

Az édeni bőséghez kapcsolódik a nemek megjele
nése IS. Az asszonnya formalt oldalborda motivuma 
az alapja a ,.csontomból való csont, testemből való 
tesr szövetségkőtési formulának. Férfi és nő rendel
tetésszerűen szövetségesek. Az ember csak nemisé
gében ébred önmagára. A "férf i elhagyja apját és any
ját és ragaszkodik feleségéhez". Az ember tehat két· 
neműként él, és csak igy él teljes életet. Meglehető
sen szokatlan ez az "ernanclpálf himnusz a nő érté
keről, főleg ha akar az Oszövetség lapjain is felbukka
nó, a nőket lényegében vagyontargyként kezelő élet
viteIre gondolunk. A JahvIsta lorténetben mIndeneset
re az egymással szóvetséges és egyenrangú lérfi és 
nő az , aki szembesül az isteni szóval: ,A kert minden 
fájáról szabadon ehetsz, de a JÓ és a rossz tudásának 
fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla , meg kell hal
nod. (I. Móz. 2: 16--17). Ez az egyik legtöbbet vitatol! 
mondat a Jahvista östörténetben és kétségkívül 
az ateista-marxista valláskritika egyik kedvenc citátu
ma. A Bibliához különösebben nem értö kritikusok u
gyanis úgy vélik, hogy Jsten ebben a történetben alta
Jában a "tudastól~. az ,.ismeretszerzéstől~ tiltja el az 
embert. Finomabb lormában esetleg ugy éNelnek , 
hogy a Biblia szerint az emberi tudas veszedelmes 
dolog. 

Ezek a vétemények azért elhibázottak, mert a 
"tudás· egészen mást Jelentett a Kr. e. másfél-kétezer 
éwel élt embernek, mint a felvilágosodás utani, pozi
tIvIzmus utám, agnoszticizmus utáni embernek. Az a 
.ludas" amit a .,Ielvllágosutf, ,,modern" ember a biblJal 
lorténetbe belegondol, Ismeretlen volt a Jahvista 
szerzo elott. "Tudn!" Inkább teológiai fogalom a hlvö 
Izraehsta számára és nem az Iskolapad kérdése. Ettől 
luggetlenlil azonban az édenkertI torténetben szerep-

l? la n~m ezt a tudást jelzi. Az Éden kozepén két I 
ali.: az elet .és a ha~ál f~ja. A jÓ és a rossz tUdásána~ 
láJa ~gyanl~ a h~lal fáJa volt. Az Ószövetségi h ívők 
nem Ismertek ~ ~orög ,.ha.l~atallansag" fogalmát, szá
mukra az "élet es a "halai nem a vég nélkul! Időtar
tam és a v~esség .. el~~ntétének k1fejezése. Az étet az 
r~te.nnel valo ~o~skozoss~g, a halár az lsten nélküli lét 
klleJezése. f>.:11 koze a halalhoz a jónak és a rossznak? 
~t_kelltud~l. hogy a bibliai nyel~ ,jó" és .,rossz" jelen
tesu szaval nem azonosak a ml moralizaló szavaink
kal. 

A ' • 
lelö 

megfelelő "tob" és a ,/Ossz"-nak megle-
szavak ugyanis szópart alkotnak. Nem külön

külön , hanem együtt érvényesek. Atudás a 
.jó·rossz~ Illetve a ,/OSSZ·jÓ· tudása azaz 
választása. Ha az ember a kert mcr:,elése 
helyett a halál fáját választja, megismeri a 
fény n:eUeUi árnyékot, illetve az árnyék 
mellettI fényt. Ez azonban halaI, ami nem a 
megsemmislilés, hanem az isteni intimitás 
elvesztése. Ebben az írásban nem célunk 
elemezni a bűneset történetét, csupán azt 
kívánjuk jelezni, hogy az Edenbe ültetett 
"tudás faja" az élet-halai választás szimbó
luma. A Jahvista szerző azt allítja, hogy az 

ember (osszul választott Istennel kapcsolatban. Mos
tani szenvedése, meghasonlása arra vezethető visz
sza , hogy meghasonlott Istennel. Ez egyben azt is je
lenti, hogy élete megoldásának kulcsa is Istennél van. 
Teremletl voila azt jelenti, hogy nem Istennel szem
ben, hanem Istennel szövetségben kell élnie. Ez nem 
létének korlátait jelenti és nem is pesszimista szemé
let a megfelelő , az embernek megfelelő hely megta
lálásanak szükségességére utal. 

A hatnapos feremléslörténet 
Az időben későbbi , a babiloni fogságot követő idő

szakban rögzített, úgynevezett Papi Kódex alkotása 
az I. Móz. U-2:4a részben olvasható, s talan legjob
ban ismert elbeszélés a világ és az ember teremtésé
ről. Ez a történet is - hasonlóan a Jahvista irasmúhöz 
- valamilyen hitbeli konfliktus feldolgozásának ered
ménye. 

Ismeretes, hogy II . Nabukadnezár újbabilónlai ural
kodó Kr. e. 587/586-ban elfoglalta Júdát és a jeruzsá
lemi templomot leromboltatta. Az ország lakosságá
nak jelentős részét Babilonba de~.ortál~a ,. a~oJ Izrael 
népe a saját jáétól alapfaiban eltéro valIasI kornyezet
be kerűlt. 

A babiloni vallási hagyomány abban az ősi elképze· 
lésben gyökerezik, amivel már a bibil~ai el~eszéfés 
szerinti Abrahám is szakított. Ez a termeszell jelensé· 
gek, elsősorban az égitestek istenltését j~le~telle. 
Ugy is fogalmazhat juk, hogy Babilon a valosagot. a 
természetben élte meg. Ezzel sZ~f'!1ben ~zrael szefl~1 
a valóság maga a történelem. A Vilag az Izraelita sza
mára történelem és nem kozmosz. 

A kétfajta - a babiloni és a zSidó -, tradfció~ak ez az 
éles szembenállasa rengeteg konfliktus, eroszak é~ 
vér lorrasa lett, annál IS inkább, mert az ~Ylk tradlclo 
elnyomó hatalommal rendelkezett, amasIk ped!9 kl' 
sebbségl rabszolgasorsba lel1 s.űltyesztve. Az erosza
kos kultúraátadás azt IS eredmenyezte, hogy a leJn~
vekvő Új zSidó nemzedék egyre Job~an asszlmllalo
dott, és atyái istene helyett a babilOni Isteneket kezdte 

UNITÁRIUS ELET 13 



.. nMO!. A nemzet Idenlltásóért kétségbeesetten 
kUzdó papi kör fogaImozIa meg lassacskfln II babiloni 
vallásra adható autentikus zsidó vólaszl Ennek ter
méke 8 hatnapos teremtéstörténet. 

Azért hangsulyozzuk a . .hatnnposság" -ot n történet
ben. mert sok ogyéb mellett az elbeszélés at~p.gondo
Iota a szombnt" ap megLlnneplésének teológiai Indok
laSA Aszombathoz hasonló .,kulonleges· napok tóbb
nYire minden kózel-keleti vnllasbon Ismeretesek vol
tnk lsten népe o nyugalom. a béke. a felszabadult 
orom hagyományat kapcsolta a maga sabbat (szom
bat)-jnhoz. A szombat mar létező Intézménye volt Iz
raelnek a fogsagat mege lőző Idöben IS, Jóllehet J 
zelhető, hogy csak később kapcsolódott a 
kijelentéshez. A Tfzparancsolat (Illetve annak 
má,a) mar tartalmazza a szombat meg- ~.\ r, 
lartasa Iránti követelményt, és ezek 
közül az úgynevezett apodiktikus törvé
nyek kozul ez az egyeUen. Iatszólag ön
kényes, logikailag szükségtelen. kizáró
lag kultikus célú rendelkezés. Mi Melme 
volt a szombatnak? 

Természetesen nem va lami "munka
egészségugy''', az egészséges éleuem
póra utaló szempont. A szombat értelme 
a béke megélése volt . Aira jó a szombat, 
hogy lsten népe megélje a békél. Ez a 
beke. héberül salóm. valami kulönleges. vallasos 
mondanlvalójú békességet Jelent. A Sal6m az Isten
nel való felszabaduJt kőzösséget Jelenti. amelynek 
külsö oldala a vIlaggal katölt béke. Ez a békekötés a 
tevékenvség szüneteUetésében mutatkozik meg, 
lsten népe szamara a vilag atalak/tása. megmunkalá
sa azért lontos. mert "veze tő-király" Islene, a "Melek 
Jahve" éppen ebben a munkálkodásban mutalkozik 
meg. Ez a mUnkillkodas időnként keserű és nehéz, de 
közege és terepe lsten jelenlétének. Ezt a ritmust sza
kl tJa meg a szombat. amely emlékezteti a hlvőt arra, 
hogy lsten megszabadítja és fetszabadftja népét a 
küzdelem ből és a rabságból. A szombat alléle győzel
~' ünnep. Azt mutatja meg. hogya vilag megmunkiI
lasában megismerhető és f elismerhető lsten cseleke
dete: a szabadltás. A szabadítas átélése. az élettér 
~it~gulasa. a lehetőségek megszaporodasa főfőttl 
orom a salóm, és ez a szombat vallásos mondaniva
lóJ<' . Babilonban ezl a mondanivalót kellett a Papi ír6-
ko~nek t~ológiallag alátamasztani, mégpedig olyan 
szovegkörnyezetben, amelyek hathatós valaszt 
adnak a természet Istenftését átélő elnyomó babiloni 
val1ásossagra. 

Mivel a t;'9zopotámlai kultuszok kiemelten fogla
koztak a vlla~ létrej~ttének kerdéseivel, a Papi irók IS 
ebben a témaban felezték ki mondanivalójukat. A hat
nap~s teremtéstórténet nynt konlrontáCló a kozmo
g6makkal és teogóniákkal, elsősorban az Enuma Elis 
epos,sz,al. Ez a ~onfrontáci6 egyrészt szerkezeti ha
s~nl,?sagban, masrészt hangsúlyozott tartalmi kUlön
bözos~gekb~n mutatkozik meg, Erdemes ezért rövi
den tehdéznunk az Enuma Ellsnek a világ teremtésé
re vonatkoz6 mOndanivalóját. 

Eszerint kezdetben csak öskáosz volt. amelynek 
hfmnemG r~sz~ Apszu. nŐnemű része liamat. Össze
kever~désukbÖI Istenek szulellek . akik maguk is há
borusagba" keveredtek ~észinl egymással rOSZIn! 
..szule,kkel . Apszu es T,omat a tobbl Istenre támad. 
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akik Apszut ugyan legyőzik . de Tiámallal 
és cnnek uj ,Jétlével" Klnguval nem blr- 1::tlltlJ!l'nl 
nak. Végul Mardukot bizzók meg fl harc miihfltl 
vezetésévcl. aki legyŐZI Tiámatot és Kln-
gut és a velúk szövetséges démonokat. Marduk II 
megölt Tiomat kellévágott tes téből hozza létre az ég. 
bollol . az .,ols6~ és "felsö~ Vizeket. A legyőzött Klngu 
ki fotyatott véréből alkot/ak az embert (tehát gonosz is
tenségből származik az emberi). Végezetul a vlIllg
mindonség részeinek kormányzlIsál Istenekre bizz" 

. akik szentélyeket épUonek neki és gyözel · 
I mmt cSIllagképeket klfuggesztlk az 

égre. a mi!ológlával szemben a hatnapos te · 
remtéstörténet radlk.iJhsan "demitologizáló" prófétai 
"mltosz~. 

MItosz, mert szerepe megegyezik a 
mitoszokéval. Azokat az emberi alaptor
téneteket mondja el jellegzetes ,,első tör
ténetekként", amelyek mindig IS történtek 
és történni tognak. Az eseményeknek 
azért van értelmuk, mert van leszarma
zasi vonaluk. héberül toledot-juk. És 
mégiS miioszellenes, mert meglosztla a 
természetet isteni rangjatól. A hatnapos 
teremtéstórténet (hasonlóan a keleti mf
toszokhoz ilItalában) nem ad kronológi
ál. A kezdetben levő káos~ nem időben . 

hanem logikailag elŐZI meg a rendet . Es hasonlóan, 
oz egymást követő teremtés-mozzanatok nem időbeli 
sorrendet. hanem logikai sorrendet jetölnek. A babilo
ni vallás szennt példaul a hét harmadik napjat Nerlal, 
a pásztoristen uralja, ezért a hatnapos teremtéstörté
net is a harmadik napra helyeZI a növényzet, azaz a 
legelő megteremtését. Es ugyanfgy, a negyedik nap 
Babilonban Nabué, a csillagok istenéé, tehát a terem
téstörténet a negyedik napra helyeZI az égitestek fét
rehozását. látjuk tehát, hogya teremtésnapok egy
masra épülésében nem szabad természett udomá
nyos szempontokat keresnünk, ezért a természettu
dományos kritikák alkalmazása a mItosz jelentésének 
teljes félreértését mutatja . Az I. Móz, 1 :2-ben emlftett 
p,usz tas~~ és uressé~, amit az eredeti héber szöveg 
kissé feluleles átfrásaval ,)olm-va-bohu"-nak szoktak 
emliteni. nem más, mint ez Enuma Elis Tiámat-ja , 
amit a biblia más helyeken Ráháb-nak is emUt, vala
mint Behem61. a szárazfőld! szörny. Minden teremtö 
aktus Jahve Elóhim (a. m. Unsten) szava segítségé
vel történik. Ez rendkívül Iontos, mert a sz6. a megne
vezés, a beszéd a Jahve-hit alapmotivuma, szemben 
a nemzés-szexuali tás kultikus rangra emelésével. 
Ami keletkezett. az szóra , tehát megnevezésre jött 
létre, és igy nincs leszármazási ősszeluggésben Is
tennel. Az égitestek egyszerű "Iilmpások". istem tulaJ
donság nélkulI tárgyak. A növények és allatok ,,sa,at 
fajuk~ szennt. azaz a korabeli tudomanyosság színvo· 
nalán rendszerezve vannak emlltve: mint egyszeru 
teremtmények. Fontos továbbá az is, hogy lsten 
'1ónaK látja CI teremtett világot. Ez hallatlan hitbeli SZI
lardságol és derűlátást jelent egy olyan nép hitvallá
saként. amely rabszolgasorban szenved idegen el
nyomás atatt . 

Látjuk tehát . hogy a . .hatnapos teremtéstöt1éneC te
ológiai lelentőségú . és nem torekszlk v<llamlféle tudo
mányos mü babél)alm. Mindazok akik röviden . .meg 
akarják cafolnl" a hatnapos teremtéstörténetet csak 
azt bizonyit ják. hogy fogalmuk nincs a BlbhÖr6t. Az 

" 
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elbeszélés, a2 alábbi , gyakran Igen kfnzó kérdésekre 
leotoglal (és nem biológiai vagy fizikai) varasz! keres. 
Honnét a világ. honnét az ember? Eközben használja 
(miként n Jahvista szerzőcsoport is) koranak világké
pét , de ezt a képet hltlel szemléli. 

Egyszerű példával élve: az égboltra tekintö korabeli 
ember ugyanazt a ,.képet" lálta: a buzaként föléje bo
ruló égboltot. Nem tudott még semmi! bolygómozgas
rór. Kepler-!örvényekrör, téridó 'lzikarÓI. (Vajon a hu
szadik század végének .. felvilágosull~ átlagembere 
mit tud ezekröl?) A kép azonos, de az értelmezés 
mas. A babiloni vallásos ember isteneket lát az égbol
Ion, Jahve népe egyszeru vllágit6 alkalmatossagokal. 
amelyeket nem kell imadalban részesiteni . 

Qsszességében táthat juk , hogya hatnapos terem
téstörténet az elnyomó babiloni vallásra adotl frap
pans válasz. A mezopotámiai vallasos témákat veszI 
elő, és átértelmezi a Jahve-hit fényében. Ezzel a 
zsidó identitás megőrzését segíti elő. ugyanakkor a 
teológiai reflexiót oly mértékben gazdagítja, hogya 
késöbbi redaktorok a patriarka-történetek bevezeté
seként önálló "óstörténetef tudnak alkotni. (I. Móz. 1-
11. fejezetei). 

A teremtés teológiai témája a keresztény évszáza· 
dok során inkabb filozófiai téma leU. Nyilvan maga a 
keresztény gondoikodas is felelős azért, hogya te
remtéstörténetekből merev dogmák lettek. A skolasz
tikus gondolkodasban kicsúcsosodó arisztotelészi 
bölcselet a teremtés isteni munkájat a .,creatio ex nihi-
10" (teremtés a semmiből) dogmájává valtoztatla. A 
bibliai történet természetesen nem szól a .,semmiből 
való teremtésről", hiszen logalmi készletétöl idegenek 
alétfilozófia szakszavai. Sem a Jahvista, sem a Papi 
író, sem a Redaktor nem érdeklődik a vilag létrejötté
nek "technikai-mechanikai" hogyanja iránt. A szent 
szerzőket az érdekli, hogy mi a világ és az ember ősz
szefüggése, kapcsolata azzal az Istennel, aki szaba
dulást hoz és együtt vandorol népével. 

lsten teremtő munkájára alkalmazotIteológiai szak
szó, a ,,bara" ige félreértése és félremagyarázása ve
zetett a teremtés kronológiai nullpontra helyezésé-

hez. A ,,bara" szó ugyanis lsten kulönle-
ges, másra vissza nem vezethető. emberi lClllógini 
tevékenységgel nem összehasonlflhat6 mmJclll 
munka/At jelöli , ami valami soha nem vol t ~::::::;:::-: 
újnak a sZ~let~sét Jelzi. Ez a "teljesen mas' azonban 
nem ~mtol?9lallag.' hanem ~Inöségét tekintve úJ. Deu
tero Ezsalas példaul a fogsagboi való szabadulast is a 
.,bam" Igével irja le. Isten szabadUó cselekedete vala
mi egész~n új létrei,öttét, valami "egészen mas" meg
teremtése~ eredmenyezl. ~?t , az uJszővetség is 
ebben az ertelemben hasznaJ]a lsten teremtő munka
Janak gondolatát. Nem kétséges, hogya ,,bara" szó 
alapjelentéséhe~ Igazodik Pál apostol IS akkor. amikor 
a "Krisztusban UJteremtés" -röl beszél . Isten szabadító 
telte a Nazáretl Jézusban ugyanaz, mint teremtő 
munkája. 

A Jelenések kőnY"{e is arra az "első~ teremtésre 
utal, amikor (gy ir: "Ime úJjaleremtek mindent" (Jel. 
21:5). 

A "teremteni" szónak ez a használata azt mutatja, 
hogy eredeti szándéka szerint sem voll a teremtéstör
ténet egy valamikori egyszeri aktusa leirása. Nem, 
nem az volt. mert a teremtés szó eredeti jelentestarto
mánya szerint is a teremtés olyan tette Istennek, ami 
nem csak egy valamikon, egyszer lejátszódott, 
~anem folytonosan végbemenő allandó cselekedete. 
Ugy is mondhatjuk, hogy lsten állandóan újra és újra 
teremti a Világot. A teremtes nemcsak hajdan. de nap 
mmt nap ismétlődő munkája Istennek. Bölcseleti érte
lemben ez azt jelenti, hogya bibliai teremtés közelebb 
ali Platón limaiosz-ában szereplő elképzeléshez, 
mint az ontológiai elvek szerinti arisztotelészi meg 01-
dásokhoz. Külön érdekessége [enne a teológiának, 
ha az alapvetöen arisztotelészi alapu nyugati kultúra 
nyelvén is el tudná mondani a Platónhoz közelebb 
anó bibliai történetet. Bár egyre több ilyen próbálko
zás van Henni Bergsontól Teilhard de Chardin-en at a 
lolyamatleológiáig, etsö és legfontosabb feladatunk 
mégiscsak az, hogya Biblia szövegét helyesen, szan
dékának megfelelően értsük. 

Dr. Somogy i L.-isdó 

Köröspete .. di Arany Tamás n ézetei a teremtésről 
(,.e1w lI s/,.u/w ;ó oz e llen e irt vitu;,'''' crlapJá,, ) 

- Ádam nem voll szentségben és anatlansagban a (ban) - Nem az ördóg csalta meg Adámot. hanem a kigyó. 
esel etöll, mert nem volt ígérete (ti. il szentségre). hanem - Egy ördög sincs több a bOnnéi. hanem csak a ban az 
a (bOn) esetkal talaita meg az attatlansagot es szentseget. ördög. 
amivel örökké él. _ Ádám elesvén nem vesztette el az artatlansagot, az 

- Nincs az embernek teremtett lelke. hanem csak teste lsten kegyelmét és' az életet, hIlnem inkabb akkor talaIta 
és bel€!luvallott lelke van. meg. 

is. 
- Az Adam büne magvait Adamnak il (ban) esete elöli 

Kislexikon 
A teremtést kifejezö szavak a Biblia nyelvén 

H ÉGE n: Hanah: mlópiteni 
Bm'a: te remteni , eddig soh!1 nelll ismert újat lé t re

hOZni. lsten cselekedetének kifejezésére használt looló
gilu mÜszÓ. 

Kanuh: létrehOZni, mCl;s1.erczni Mlljdnenl khárólIII; 
cMlk IsLennel kapcl;Olatban használt wológiai mÜS7.ó. 

AS-Lá h : Illegalkotni, megfonnállll 

Jaszah : HllIpot vetni. megszi!"nHllltll 

GönÖG 
Ktídz6: lukható\'á t~'n ni, !llapltllni 
Po ieo: csinál, tesz. nlkot, 1,'l('sll, JO·ltrapít 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL... 
A XVI. század nyomdái és nyomdászai 

A Heltai -féle oyomdával egyid6ben még két 
nyomda áll t a z unitadzmus "S~? J ~ál ntáball : II ,ke
vésbé ismert , Temesvá ron mukodött Karádl-, es il 
gyulafeh á rvá ri Hoffhnlter-féle nyomda. 

Míg II Helta i-féle nyomda egy évszázad,~g .. állt! 
addig a Karádi .féle nyomda egyetlen muködésI 
évér6l, 1569-fÓl tud a sza kiroda lom. Ez ~vbe.n a~ta 
lU Karádi P;il, az Abrudbá nyán szolgálo. umtá nus 
lelkész, a késóbbi a rrold i püspök a szerzó kérdését 
oly sokáig vitatott. "Balassi Menyhért á rulLatásá
ról" című könyvét. 

A Ilyomdászké nt is is me rt I{a rádi Pá l Székesfe
hérváron szuleteU 1523-ban . Erdélybe Székesfe
hérvár torok kézre kerülése u tán me nt. 1561-tól 
1567-ig Ka rá nsebeseu Bethle n Gergely udvari 
papja volt. Inne n Abrudbá nyára ment pa pnak, es 
csatlakozott Dávid Ferenc unitárius eszméket 
valló táborához. 15GB·ban v itavezető bíróként vett 
részt a gyu lafehérvári hitvitán. 1570·tól 1572-ig 
Simándon, majd élete végéig (+1590. k.J Temesvá
ron szolgált. 15G8-tól Közép- és Délmagyaroszá
gOIl, Temes, Tol na és Baranya vá rmegye püspöke
ként szerepelt. Nyomdász; tevékenységének egyet 
len jelentős állomása Temesvár volt. 

A török megszállta mag)'a rországi saj tóval kap
csolatban Borsa Gedeon közölt. é rdekes ismerte
tést. Elmondta , hogy 1483-ba n, a török birodalom 
egész leruletére szólóan, II . Bajazid szultán halál
büntetés terhe mellett megti ltotta a könyvnyomta
tást. 1727-ben azonban III. Ahmet szultán engedé
lyezte a magyar származású lbrahim l\'luteferiká
nak, hogy Isztambulban nyomdát alapítson. A 
XVI. században a hódoltság tenlietén már kevésbé 
vették szigorúa n II. Bajazid két évszázaddal ko
rábbi rendele té t , Annál is inká bb, mer t azt a szul
tán a mohamedán papság befolyásá ra hozta, akik 
a nyomdászatban könyvmásolói tevékenységükbo! 
eredő jövedelm(ik e lvesztését érezlék. 

Domyei Sándor úgy tudta, hogy Karádi nyomdá
ja már Simándon is működött. Ezt látja igazoltnak 
Borsa Gedeon is, aki elmondta , hogy Dávid Ferenc 
Simándra klildte a kortárs Nausert, hogy Karádi 
nyomdájában adassa ki szen tháromság ellenes vi
tairatai t. Zovényi Jenő úgy tudta, hogy Karádi si
mándi nyomdáját a görögkeleti egyház román ve
ze tőinek nyomására a pasa szüntette meg. Amikor 
Karádi Temesvárra költözése után a nyomda is
mét működni kezdett, további tevékenységét szin
tén a pasa szuntette be. Lévén egyetlen dokmentu
ma a Temesváron működött Karádi-féle nyomda
nak a "Balass i Menyhért árultatásá ról" szóló 
munka, a szakirodalom II nyomda bemutatásával 
nem foglalkozott. A megjelent kevés, idevonatkozó 
tanul'.llá,ny arról szólt, hogy Karádi a kolozsvári 
Heltai-fele nyomda kiselejtezett betííkészletét vá
sárol~a meg ~s ezzel nyomta ki - Gulyás Pál fölté
t~lezese szennt - Hoflhalter Rudolf segitségével. A 
k1l1yomtatot~ szöveg kopott és torött betű kre, selej
tes nyomda! festék re és ügyetlen munkáskézre 
!:Jlged kovctkeztetni. Fitz J ózscf a betíík kopoltsá. 
gán ütközött meg. de azzal érvelt. hogy [\ munka [\ 
nyomda utolsó terméke lehetett. 
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Karádi egyházi irodalommal is foglalkozott. Ma
gyarázatat írt Hozseás és J oel próféciájár61, a 
János J elenések könyvéhez, de ezek kéziratban 
maradtak. Föltételezhetően saját nyomdája tila
lom, más nyomdák a felekezeti ellenségeskedés 
vagy az érdeklődés hiányában nem vá1lalták ki: 
nyomtatásukat. 

Az unitá ri us egyház szolgálatban álló hamlUdik 
XVI. századi nyomda Gyulafehérváron működött 
1567 és 15GB-ban. E nyomda tulajdonosa és veze
tője a lengyel származású Hoffhalte r Ra fael vol t , 

Az Unitárius Éle t 1990. 2. számában megjelent 
Hoffitalter életét bemutató tan ulmá ny szerint, 
1525 koru! szu letett és 1549-ben kötött házassá
got. A nehezen kimondható eredeti nevét (Shrze
tusky) HofThalterre változtatta. A lengyel fö ldet 
protestá ns érzelmei miatt el hagyva Németal fö ldre 
majd Svájcba men t , ahol Zü richben sajátította el ~ 
nyomdász mesterséget. 1555-tól bécsi lakos. Itt az 
ural kodóház tagjainak szolgálatába n, kiváltságle
vél birtokában készí t.ette rézmelszeteit. E kivált
ságlevél f61hatalmazta kön)n,rnyomtatásra, nyom
dai mintaszedésre, papír ral és könnyvvel való ke
reskedésre is. 

Bécs után e lóbb Debrecenben, aztá n Nagyvára
don, végtil Gyulafehérváron folytatta nyomdász te
vékenységét . 

Debrecenben e lóbb, mint fametsző dolgozott. 
Gulyá s Pál szerint a kálvinista nézetekkel való el
lentéte miatt ment Nagyváradra, majd innét 1567-
ben Gyulafehérvárra. ahol "királyi nyomdász"
ként dolgozott. Kiszolgáltalottságímok és anyagi 
gondjai nak megszű nésével I-IofThalter a gyulafe
hérvári szellemi élet egyik al akítójává vált, és a 
má r unitár ius nézeteket vallott fejedelem pártfo
gásáva l, a radiká lis reformáció, al. unitarizmus 
egyik élenjárójaként végezte nyomdászi tevékeny
ségét. Munkássága alapján Naményi Lajos úgy 
véli, hogy nyomdája a kor legjelentősebb konyv
nyomtató műhelye volt. Személyét illetően Csürös 
Fe renc alaposan képzett, sokoldalú , munkájában 
igényes könyvkiadót látott benne. J akó Zsigmond 
azt hangoztatta , hogy HofThal ter felekezete mel
lett nemzetközi ügyet is szolgált. Rezi Elek HotT
halter 23 kiadvanyára hivatkozva jelentette ki, 
hogy az unitá rius eszme fenntartásáért folytatott 
klizdelemben Dávid Fe renc egyik legerosebb táma
sza volt. 

Borsa Gedeon a HofThalter-problémákkal roglnl
kozva arról tudósított hoD'"l.' nvomdászunk már Zu-, o> , 
richben önállóan üzte a betűöntés és a mintamet
szés mesterségét. Ebb61 az a következtetés vonha
tó le, hogy HofTh a ltel' kÖllyvnyomlatói tevékenysé
ge Bécsben kezdődött. Borsa szerint a bécsi és deh· 
reecll i míiködése közben Alsólindván és Nédelieén 
is végzett nyomdai tevékenységet. Föltételezhető, 
hogy Hoflhaher már Zu richben jól jovedelmező be
tűöntő és mintamelsző mííhelyt tartott fOnn. és 
részben ennek jövedelméból Bécsben llIár olyan 
nyomdával is rcndelkezeit, amelyet további nllo
máshelyein sikerese ll használhalotl. Azonban Gu
lyá s Pál ügy tudta. hogy HofThalte r Bécsbó1 való 

.' 
• 



ken' szerű ~s gyors Uwoz.asa mmtt nyomdai rolsze
releset nem ,>ihette magú,-al. Igy debl«eni korsza
kaban a~ olltlni nyomda alkalmazottja volt. Hogy 
IJreblK'e'nbó1 milyen nyomdai rolszereléssel érke
zen x~"\-ar.tdra_ azt nem tudni Tény_ hogy ké
SObb_ gyulafehervari komyez.etében hamar otthon
r:J talált .-\ gyulafehér'\-ári nyomdai is ann~;ra ma
gaénnk telcintette. hogy bar a fejedelem megbiui
s:I,-al és annak kohségere ,-égezte nyomdai te'-é
ken~-seget. megis - halála után - a nyomda teljes 
folsz.e~lessel oz\"egyerr és fiára szállott Ezt eitjsi
tette meg Gu1yás_ Sche~us Keresztely által készí
tell srrversere alapoZ\"3. mond,-an_ hogy HofJbal
ter. mint királyi kony\'nyomtató a ~j3C műhelye. 
ben dolgozott 

HotThaher unitánus kiad"anyai azért figyelmet. 
erdemJök. mert azt. az alláspontol fejezték ki. 
melyre a .harcos- jelző \"olt jellemz.6, Harcias képel 
szemJéhetó illusztráCiÓi korul els6 helyet II szent
h.iromsag ellenes illusztrációi foglaltak el_ Seltész
né elmondta' 1961 '. hOI:\' Hoflhalter szenthárom
s.ag ellenes kepe e!őS70r Császmai István már a 
XVI s.yizndban megsemmis:itett munkaján jelent 
meg, amelynek "áhozata diszítette D.hid .De falsa 
et \"era- cimú kon)"-éL Egyébként HofJhaJter ábrá
zolásában a szentháromság ellenesség tobbCéle
keppen jutott kifejezésre. \'oh szentháromság elle
nes ábrázolása. amely egy négys.zogleru alapon 
hárotn!lrcU mellszobrot ábrázolt. melynek e:gyu"é 
tartoz.isat egy úrt korona jelképezte_ Egy másik 
su:othiromsag ellenes képe egy szarkofágban álló. 
deréktól rolfelé látható kéúeJű férfiaJakot ábrázolt, 
mel)' íololl a szentlelket Jelképező galamb lebegetL 
Hannadilt kepe egy 05t)"3t felmutató papot ábrá
zolt. aki felett 3 gyennek Jézus és at. t;r fél alakja 
lehegeu. :\'egyedik képe egy teriten asztal mellett. 
ul6 három ferfl31akkaJ sz.emIéltene a sz..enthárom· 
;;.:iget. ilIen-e utalt suntharomság ellenességére_ 

lliusnracioinak mÚ"esri SZill,"Onalát. Sohhmé 
ulonbozo'"keppen énekelte. A képeket áJIalában 

ugye szerkezeti rolepitettségtieknek mondta, me
lyeknek emberalakjai saja..,.;ak.. A szentháromság 
ellenes képek sikeret legjobban ~Iélius fejezte ki. 
aki a Szent Janosnak tett jelenesek.._ magyarázá
sa - cimu munkájában. melyben HoflhaJtert a 
.szentharoms3g megfaragásáért és megcsúfolása
ért" kárbo-ztatta 

Figrehnet eroemeltek a HoObalter gyulafebér " 
tin D),'OmdáJábOl kikeniJt címerltepek.. Erek koruJ 
Janos Zsigmond erdélyi feJedelem, Xémertby Pe
~or tokaji kapitány és Hoffhalter emere ,-olt a 
leJOi!lau.[s ebb. ~ind ahánnat teglaJap alakú e
reiben nói fél alakok disnteuék.. 

. Hoflhalter nyomtatványainalt betúiró1 és helye
arasaról kl!Ve5et wdunk_ Helyesírását llolnár Jó
z.sefe:gy q;. snek és ko'·etkezetes.nek mondta_ FeJ
U1elnt ... hogy a uoW:g lunyomt3tásában raga sr
kodou • sz.en.6 kéziratahoL. Ennek tulajdonította 
MI~rasaD3k ingadozáut. 

HúlThaJter D)"Omd;isri tevékenrsti.-ének ~ ,"ele a 
g)-ulafehen,ári nyomda fénykorának 1568. febrwiT 
vege-n bü~>wetbu>u balata veu::n végeL Jakó Zsig
toood an,eg:yute fol. hogy haláLat ellensegei ISLen 
bunU:tohtDt' lulaJdonítoUák De hangot adott 
aonak aL .uításnak 1&, hogy a re.formátu.,\: gyiI. 

kolt.i~ meg a szentháromságot gúnyoló me.tazete 
foloth folháborodásukban I 

. Halála után a nyomdát egy Ideig orokoaei. fele
sege és Rudolf nev1l fia ' -eretie . Gulyás Pál ú 
~d~. hogy egy időben a nyomda vezetésében gy 
gl1.segu:kre ,-olt az ottani városi i.kola tanitója v: 
ner Gergely, C?zvegye k&óbb féljhezment Georg 
H.ermannhoz es eltiint. az lsmentlenség kodében 
Fia Rudolf nyomdá'n te\'ékenységé\ egy ideig Vá: 
radon folytat.ta. de Je-ne~e és munkássága rnegg.:í_ 
tolta abban. hogy nagy es neves nyomdászok sora
ban emlegessék. 

l Jakab Elek: .Koknsvl.r ~: l 
2 Ferenczi ZoltAn; .A koI01-5'o"ári nyumdbul tort.éne

te. ' 1896 
3. Kanyaró Ferenc: .?rocest.tns \o;tairalOk Mébus ide

jéb61.- Magyar Kon)"\-szemle. 1S96. 
4_ Borbély Ist-ván Jielta.i Gá5pár - 1907. 
5_ CWbrI Emö: .A twl.a:i nyomda alapítAsAnSl $ Erdé-

1)-1 Múzeum_ 1913. 
6_ Gulyás PÁl .A konyvn)Oilltat.á5 MagyaiOu rJgnn il 

XV. es "",_ u4radban,- 1931 
7_ PirNith A - "qh p .L"J adatok Hdw Cásp6n:-6l. 

- IrodaIomtonineti KotJemények. 1956. 
"éP fejenc: Jioffgrd' G)OJgy éIeUÓ .... ' .. \laeyar 

HonY'·.u.em1e.I957. 
9 1"6th Kelman: ..KonY'"RJi""Olllta1Ó M.b, ~yiró Jáms 

deák.- Kelmlen IAJM EmJikkDnyv 1957. 
10. HOi"\"áÜl JinoI.: _" ~formaoó jE&:Jé:beil.- 19ai 

11 Fllz JÓ75zf ~ mqYaT konY" lOt"U!ne\e 1711-!&-' 
1959 

12 IPY ZoIl.ánné: .A m'gyaJOistíp kon).,hml5 

• XVI sz..-ban-1961. 
13. DonY'f'j Síndtn .A XVI sdram s,manm n}'Ollllia.

ltagyar Kon~ 19&4 2 u-
14 Piu JIn.( .A mao .... " uig:i nj(t!tlol;lliqat, \00).

kiadás es Iwnyvkereskt-dts torUDete ' 1967. 
15. Bcw • Ge tlet;m Jioflbalter-pnJbtémO ,' Magru 

KonY'nemle 1970. 
16_ Bolsa Gedeon- _'" XVl srliradi. m~ 

konyvnyomtatás riwüé:rlege· Re:"'"" 'i15Z PU.r.euL "22-
1973_ 

17_ H~pe1 Jáno&. .-\cbuár XVII sz.-i geDemi mal

gaJmainlr. t.onInttéhe:l.. 111 It.. 197 
1 Zo\"ányi Je06: .A IJUI~ P""ndnbllD~ 

1565-1600-iJ;" 19-77 
19_ JUó zS!gu .... id _-\ HoIIhaIt.erek v;tncb & g)"Ulafr

Wn"lln n)"U"d",,· 1979 
20_ Erd6 JinoL Jieh..-a:a Gtspu aL !pf kelt ijU>nJ .... 

1.á5 pridiHtora."' T.....&ópai tannJm.;in)'OL 1986. 
21 . 8umM" PjJ: .Andreu ~ter U," ee I af 

liku5 lelkkz wutáJiw: w-gyu tannhn'nyai.· Ku '" ......, 
22. Kekmen ~h"lt.s )io6baltu R..-M· c .... 5 i i 
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IfJúságnak 
.}Ihm tudntllt .mmd 61r (l Blb/ldról 
• /ttJtIY WT! ModDch, F(J~t. Illek·(I~ztagok! 
S aGI. oNly" lutilla}, (IZ b;ten ruj'Ól, 
h- D e/UH' mmden gaz gllZd48~!., 
KUWl UIU'OIly. arony Ilan: (lZ e""" 
E /iuJ,Jrt vaJak, {elcl66' 

Amióta hitoktatással loglalkozom, több alkalommal 
gondchm át a mai fiatalok élelet, keresve, hogy hon
nan f6nnek és hova mennek ... T6prengéselm közben 
JOItem nil arra, hogy sok fontos időszak van egy-egy 
ember ételében. Ilyen mlndjiHt aszOletés elöni sza
k'sz, amit a váró-szeretet. vagy a kényszereden , a 
SZ8i81e( nélkuh klhordas határoz meg. Mindez a szu· 
Istwld6 gyerlllelrtö! fuggetlenOI megy végbe, ugyan
akkor nagy a lelejösség, amm;1 a szüh5k vagy tudo
mást vesznek, vagy sem, 

A ktsgyermekkor IS hasonlatos a lentihez, hogy biz
too stgot és vele foglalkozó szeretetet nyU~anak-e 
sz8mára a szulók. hogy taníigalJák, vagy magara 
hagYJák. ami tanulékonysagat, vagy kisebbrendüségl 
érzésél határozza meg, és vagy önzővé. vagyaszoci· 
ahs emberre változtatJa öt. A gyermekkor az, amely 
alapvetöen meghatározza az egyén IÖrténelemszem· 
letelet, és lerakja Jellemének a1ap-jCul . 

MégiS talan a legdontóbb Idöszak az IIJüvá érés. Ez 
határozza meg az egyén egész felnőtt életél, mert e 
korban bontakoZIk kl Világszemlélete és világnézete. 
Talán szabad iti személyes élményemre hrvalkoz
nom_ 

Meglehelásen k!egyensulyozolt családi otthonban 
nottem fel. Iskolaunat IS szerencsés körülmények ko
zon kezdtem. Jóapám Sl)QOfa megmentett az önző 
élet1elfogastól. A csa lád es az mtemalus élete szá
momra VlIagméretiNé lett. Mindez akkor történt. ami
kor korúlbttem szlogenné valt a világ és alarsadalom. 
Bárhova néztem Uton-Utfélen az Iskolában az osztály
ban, a moZIban vagy sZfnhálteremben, hatalmas 
transzparensek hirdették, hogy JÓ a Vezér, aklt még 
é!etunl( kockáztatiisaval IS kovetnunk kell. Hosszú 
Időn at életem tele volt figyelmeztető felhivással. 

Anán bekovetkezett a bukás, amikor a lV-ben lat
tam, hogy ledőlnek a felhfvasokat belénk sulykoló ha· 
talmas transzparensek. 

Ekkor ,ettem rá, hogy nII1CS olyan Jelszó a Világon, 
alTllllek higgyek, amíg a cselekedeteken Iej nem 
merem a szavak )Qazsagát. Ezen nézöpontom sok 
mmdemöl megóvon, és mint később klderOlt, szamos 
hazugságt61 lS. Meggy6ződésem tehát, hogy az ilJu, 
kor a legdontöbb időszak rrunden ember életében: a 
felnőné , a lelelós emberré érés M1öszaka. 

Ezen tartanam elengedhetetlenUl lontosnak, az un. 
konflrmaca6 Ut!nI hitoklata.st, hogy megkonfirmAlt ha· 
ta)ok ne tün)eosk el az étel útvesn&ben. ne valasz
szak a dISZkó, az alkohol. vagy a kábll6szer ÜI)áI, es 
ne csak akkol j9lentkeUenek az egyháznal, a1T1lkor 
"alamdyen szenartast kérnek (eskuvó, gyermekOk ke
resztelO)9). Vagy Ugy túmek el, hogy sona az egytlazi 
életben nem vesznek részt . 

Hogy rruén mondtam el mindezt? - lalán azén mert 
én lB tapasztaltam, hogya serdúlő nagyon mély hZlkai 
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Mt\ca LAnl6 
Vád- ~II Védóbell1.éd frt!n l<>t.) 

és lelk. változa sokat figyel meg magán, mlkozben ke. 
resl sa)át helyél a társadalomban. Gyermekkoranak 
vallásosságavat nmcs megelégedve, ugyanakkor 
még nem érte el a felnöttekre jellemző hitbeli érettsé. 
get. Ezért keresi azt az alapvető irányt, mely egész 
életének egyensulyttud blztosltaOl. Azonban gyakran 
ez a keresés VISzi öl valláSI kriZlsbe. 

A hrtoktatásnak lenne leladata, hogyahatalok ne 
élezzék lu magukban a kulönböző értékek konfliktu
sát. ugyanakkor meggyőzI öket arról , hogyelvessék 
azokat az értékeket, melyeket a kőrülöttúk élő felnöt
tek élete nem hitelesít. Ez biztositaná, hogya serdO· 
lök megtaláljak az életben az igazi értékeket és azok· 
hoz IgazodJanak. 

A felnőtteknek, a szOl6knek, a családban arra kell 
tÖrekedníúk. hogya fiatalok ne csak azért logadjiik el 
a hitel, mert szúleik már ellogadtak, hanem azért, 
mert meggyőződtek annak igazáról. A hitoktatásnak 
azt kell előseg ítenie, hogya serdOlö elérJ9n személyi· 
ségének arra az érettségére, maly lehetövé tesZI szá· 
mára, hogy szubj9ktlVJzmusa leleti urra válva, lelle
deue lsten erejében rejlő nagyszerO értékeket , a 
hitel. a reményt és a szeretetet. 

Tudjuk jÓl, hogy a fiatalok a hasonló koruak közös
ségét kereSIk, mégpedig azén, hogy egyeztessék 
saját elgondolásaikat, és megóvják önállóságukat a 
lelnóltekkel szemben. 

Ezek a csoportok nem mmden alkalommal poZltfv 
értékek hordozóI. Ezén szukséges, hogy mIelőbbi 
kapcsolat aJakut,en kl a fiatalok és az egyház kozott, 
amikor az egyháZI vezetők vagy lelkeszek minyításá
vat el lehet kezdem azt a munkát. mety nlInden ifJÚ 
szemétylségél pozrtiven befolyásolJa . Csakls Igy IS' 
merhetJk meg és sa)átlthat)ák el a keresztény énék&
kel. 

A fiatalok Mének intellektuális voltát nem mInt kie
gészítő vonást. hanem mmt hivő életOk Jelentős szúJ<
ségletét kelltekmtenunk, és ebben sajátos jelentősé 
ge van a hrtoktatas mód}ának. ugyams a hltoktat6 ha 
beszéf, azzal lel kell hogy ébressze IfJÚ hallgatO! szel
lemiségét. 

A személYiség megismerésében és annak e1rrKMyf
tésében, továbbá annak klbontakoztatásában elen· 
gedhetetlen kovetelmény a cselekvés. Az ónkozpon
IUsagtól, a szubj8kttvlzmustól csak Ugy lehel megsza
badulnt. ha a hrtoklatAs alkaJmával talalkoZlk a hltteJ 
tel.tes reáhs valósággal. 

AIra kell Mt nevelni a fiatalokai, s ez kOlelessege, 
SÓI feleli5ssége mmden szul6nek. hogyaserdolOk val
laljak a hit lele1össégét. és Ic»wzalosan alkalmassa 
legyenek a keresztény értékek megval'asára masok 
elou. 

A JÓV6 egyháza elóIdon 61<. a mal fiatalokl 

R.á.r.máll)' lIed,"i,. 

- _.-
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Unitárius egyházjog 
Sorozntullk eddigi részeiben az egyhtiz::Ikrn vo

natkozó állami (küls6') tbrvenyhozá s történeti fejlő
désvonalát vlÍzaltuk fel n XVI . századtól kezdve. 
kulonög tekintettel a protcstantizn1usra, ezen 
bel ul az unitnrizmusra. A most ko\'etkez6 fejezel
ben egyházunk sajóI (bel só') jogaikotását kovetjuk 
nyomon. ugyanazon lobb évszázados áttekintés
ben. 

Az unitárius egyház szervl"zeli szabályozására 
utaló els6 jogtbrténeti adat az 1597-ben lllakult 
collsisloriUlllról szól. amely az egyház legfelsóbb 
irányító testuleteként jelenik meg. 161<1-bol isme
retes • .lv. egyházkőzségek vizsgálata alkalmával 
követendő rend~ dmü sZ3bál)'zal. Az els5 rendsze
res egyházig:lzgatási torvény, Disciplína Ecclesias
tica címen. 1626-ban IM nap\·il ágot lalin nyelven, 
a lengyel sz:írmazástl R:ídeczky Bálint püspök osz
szeállításában (ezert Disciplína Rtuleeiana-nak is 
nevezik ). 1629-b6l szarIllazik a .szukséges utasítá
sok az egyházi rendszab!Ílyokhoz~ c. gyűjtemény. 
1694-ben Almási Gergely Mihály plispbk gondozá
sában ismét megjelenik a Disciplína Ecc:lesiastica 
módosított, bővített változata, de ettó1 kezdve -
bár a változásokra zsinati határozatok folyamato
san reagáltak - ..egyházalkotmanyt'· rendszerező 
Illunka egészen a XIX. századig nem készult. 

A m\Ílt szazad derekán. ocstídva II vesztes sza
badságharc gyaszából, 185I-ben indul meg új osz
szefoglaló jogaIkotás az Uni tárius Egyházbau is, 
boloni Mikó Lörincz vezetésével. 6 állítja össze az 
1858 1862·es évek főt.anacsosi hatarozmanyait 
(canones), s irjll meg ezek a lapján .Az Erdélyi Uni
tárius Vallásközóllség igazgatási rendszere" c. 
művét. mely évtizedeken keresztül tankonyvül is 
szolgált a teológiai oktatásban. Ennek első része 
.Az Egyházközségek Szervezeti Szabalyzata" cím 
alat! az 1873. évi főtanácson tOl'\'ényerore emel ke
dett; egyéb fejezetek (egyhazkbri és közMnti szer
vezet stb.) csak késoöb érlelődtek meg. Igy érke
zett el a nagy kodifikációs idöszak 1899- 1904 kó
zott, a~ikor is a Főtanács intenzív munkája nyo
mán kialakult egy átfogó, modem unitririus egy
h~za!kotmány, mely a fejlődés kIvánta szukségsze
nt :':llt0z.tatások~al, kiegészítésekkel _ pl. Válasz
táSI és kmevezésl törvény (1912), fegyel mi felelős
ségró1 szóló tÖl'\'ény (929), nyugdíjilllézeti s za
b?lyzat (1929) s tb. - egészen 1949-ig megőrizte ha
talyát. 

!'- s.zázadforduló unitárius ,jogterméséC II l\1UE 
Kepvlsel6 Tanácsa 1905-ben adta ki Unitárius 
~gyh~zi .'!b,:"ény az egyház hatóságainak és a 
tlsz~vl~lo l alJásoknak szervezetéró1~ címmel (az 
~UlUltinus Egyházi Thrvények" kiadványsorozat 
első fuzete:é~t). 1921-ben ./u Unitárius Egyház 
Sze:-'eze~e cnnen Tóth Cyörgy összeallításában a 
kod!likáclÓS anyag ismét megjelent az idöközi illÓ' 
doSltáso~a.t ~s magyarázó jegyzetekkel . Dr. Tóth 
Cyorgy kurtal bfró az unitarizmus jogtorténetének 
legkiv~16~b ku!atója volt; munkássága!. olya n ko
te.'ek .Jeh:lk, nunl "Az Unitárius Egyház Rendsza
balyal 1.626.-1850" (Kolozsvár, 1922) vagy _b,. ma
s::r llr umtá~us egyház alkotmányának jogtorténeti 
kifeJI6dése c. tanulmány (Keresztény Magvető 
1933,2-5 sz,) 

A .gyakorlati szukséglet és a torténeimi fordula _ 
tok,lgényelték. ho~ az idökozben elhunyt dr. Tóth 
~yo~ nyomdokam haJadva, az 1940·es évek ele
Jén Ujabb szabály-összefoglalás szlilessen. Ferencz 
József és Erdő János ~zer~esztésében ez va lósul~ 
meg ,.A MagyarországJ Umtárius Egyház Sze 
zeti Törvény?" cím~n. (Budapest. 1942). E mü ~:~ 
zet? tanulmn,nya klter a trianoni béke által az uni. 
tárlUS egyhaznak okozott sulyos traumára. ti .. 
h?gy 1918. után a magy~rországi részek unitárius_ 
~aga ~korab.ba n Duna-Tisza menti lX. egyházkor) 
onállo életvIteire kél.lyszenilt. Ebben a helyzetben 
Kol~zs,:ár ab ov~ elVI. ál~aspontja az volt, hogy dog
mah~allag és kano~lJogJlag az unitiriusság egysé
ges, Igy az egyháZI egyetemes tör .... ényhozás sem 
osztható m~g a t.o~téllelmi-politikai elvilasztó ha
tál'\'onal miatt. MlIldazonáltal a realitások tudo
másulvételét jelezte, hogy 1923-ban az erdélyi fő
tanács r-.lagyarországra nezve kulön passzust alko
to,:t .Egyházi tOl'\'ény az unitárius egyházalkot_ 
many magyarországi érvényességéröl" eimmel. Ez 
szabályozta az itteni részek sajátos onkomlányza_ 
tdt, de Ko~ozsvar fó11atósági jogkörének megőrzé
séveL. ~eglt:,d.ul.t az~nban ~ húsz ev alatt a magya
rorszagl umtanussag köreben egy önálló egyház. 
szervezet. kiépítésére irányuló tOl'\'énykezdemé
nyezés, sőt saját. egyházfő (puspökségJ óhaja is ern
södni kezdett. A szeparációs folyamatnak 1940-
ben a bécsi döntés á t.menetileg véget. vetett ugyan. 
de rogton meg is teremtett egy hasonlót. a rolmín 
szuverenitás aJatt hagyott Dél-Erdély 52 unitárius 
egyhazközsége vonatkozasában. (Vagyis a bécsi 
dontéssel .,hazakerüa-- az ún. Duna-Tisza menti 
egyházkor, de önalló lé tre kényszerult az egyház 
harmadát kitevő dél-erdélyi unitáriusság). 

Ez utóbbi problémát. "megoldotta" a IL világhá
bonít lezáró párizsi békeszcrzödés a status quo 
visszaállftásával, ám magyarországi vetIIletben 
ismét a szét.szakítoUság állapotát idézte e l ő. ru. 
egyhazakat mindkét országban 1948 után mind
jobban gt'izsba kötö ,.szocialis ta" rendszerek nem
csak a hívek , gylllekezetek számára hoztak meg
próbáltatá sokat, hanem mindjobban korlá tozták n 
magyarországi részek Kolozsvárról történő föható
sági egyházidnyitását is. Budapesten előszór püs
poki helynök, majd puspök vette át az önállóvá 
formálódó egyház vezetését, és kialakította sajá t 
szerveze ti-miíkodési szabályzatat (akárcsak 1949· 
ben az erdélyi egyház a magáét), hogy így a 
továbbélés, túlélés jogi kereteit biztosítsa a legne
hezebb időkben is. 

A fo rradalmi valtozások (1989) utáni eszmélés 
éveiben mindkét magyar unitárius egyházat, újó' 
lag és egyidej(fleg, a "talpra á llás", az aJkotmányo
zás gondja foglalkoztatta , hogy korszení szabályo
zás biztosítson - a mult értékeinek felhasználásá
val _ modern kereteket és működést az unitárius 
hitélet, egyházszervezet, egyházigazgatás szA má
ra. Így született meg Budapestell is 1994-ben a 
Magyarországi Unitárius Egyház üelenleg hatá
lyos) Szervezeti Tórvénye, melynek ismertetésével 
lapunk kovetkező szarnaiban fogla lkozu nk. 

Dr. LiSriDca EI&6 
al: á llam· és jogtudomány kandidli'usa 
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Szirmok, virágok 
AIIrn""6~el8 IOlem SQnt:ob.",. hAlul útlunk, 

:::~v~I~~~:sS:~ ~~~:t~I~,~~n~I~~e~:~~ 
beIt .. nunk Egészen különleges élményben vatt re
,,.,. • VlMlte5 alatt GutyAs Jénos "Semmisnek keU 
t.hlnl"'lI~ c. fIlmjél nezle n több mlnl 100 ember, akik 
tantl.mkusan roogaUak erre n dbbbeneles dol<u 
mentt*'lfilmre. Közbeklnbnltnk, sIrtnk, tehetetlen-
•• gt-OI netvet1ek vagy halálos csendben ullak, pon

kereknsztnl, IIJusngl 051, klrttndult\s Debrec:enbe es 
IIImek Magyar filmek Tlzez8r nap. Szegénytegé
nyak, Sztndbad, Falak, Ajandek 8z n nop, SZIrmok. 
vlrngok és még sok-sok 111m. 

Reggeli nhltmok kOSz on luk o telkészeknek 
Varga Pál, OrbOkne Szent-lvAnyl lIonR. Mlklösl
Vári Kalalln , Retl Katalin és III . Fekete Károly deb
receni rektornnk 

A lellépO müve
szek tOhelsegukkel 
):\rullak hozzá a 
,észtvevök sz6mkoz
latasához Kobzos 
KISS TanJ.1s Cseh 
Tilnllis Maros Eva 
Geiger Gyorgy és 
Gryllus Dant81 

Volt ökumenIkus 

tosan ugy vlselked
'Ik "",nt egy II)usagl 
moztelc5adason Pe
dig nem egészen 
gyerekek úllak ott , 
hanem 60-70 éves 
emberek voltak tobb
Ségben, nngymalru\k 
és nagypapak egy
kél dlplomévol n 
zsebben és agy élei 
tapasztaJatovol n lej
ben, amil nagyrész
ben emlgmnskénl 
kellett leélnJuk Ma
gyalorszaglol IOvol 
ln, ennek II filmnek 
a kulonlegcs halaso 
alatt, egylJtl sirtunk 
és VICsorogiunk, osz
szeszorfIaI! okolJei , 

l n it.iri ,, ~ ("..o PQrll.~p u furQp.u l' rulH I.! n. M.al>l.ar Suh~,lrK) <'1 1'01 
I><!r .... túrd61 konfrr .. ncUi~n. l q.Qi • .l prl ll~ 2~m.ilu~~. 

Istentlsztelel a karca
gi nagy lemplomban. 
Igél hirdelett: Var· 
szeg' Asztrik r. k lő

apát ös Bölcskei 
Guszláv .el. puspbk 
Az EPMSZ megJelem 
la9lall meleg szere
IelIel tagadlak, lelek
emel6 vol l 

nyugati és magyarorszegi, délvidéki, knrpátal)<l l és 
erdélYI magyarok Dbbbenell61 tllgmnylll szemmel 
néztuk egymasI és II 1,lmvasznnt Igen még ez IS 
megtOr1énhetett t956-ban . 

A vetUés könnyekkel a szemunkben és sulyaI 
gondolatokkal a felunkben tejezödon be A vaslnps 
nem akart magszOnnl, mintha nem is filmei , hanem 
szfnhllzl elöadasllállunk volna, eszunkbe jUIOlIok nz 
eloz6 napok filmjei, nz ulana lezallott beszélgetések 
és viták az alkot6kknl ós egymással. HIszon a közön
ség nagyobbik része most lalálkozott szembe nz el
mult 40 éwel olőszór ,.képekben", és ahogy sokan 
elmondták nekem, csodálatos élményben volt ré
szuk. 

Egy olyan vlliigba vl1lék el őkel a Illmek rendezői _ 
Kósa Ferenc, Sára Sandor, Jancs6 Miklós, Gábor 
Pál, Hunarlk Zollan, Gulyós János, Kovacs And 
rás, Schllfer Pél , Lugossy LÁSZlÓ, Szabó Is tván _ 
amil Igy a nem magyarorszagl magyarok a sOltI! sze~ 
mukket mag soha nem lallak 

Most ma, nom cSlgnzom tovább az érdeklődésI 
fe1fedem a IIIkoI , ezek avelllésok Beroklurdön ~ 
.,Megbékélés Házéban" és a lalu mozlpban zOjlouak 
1998 04 25-05.02. kozou lu Inrtolln nz .,AkadémlQI 
Napokat- az EurópIII Prot8stllns Magyar Szabad
egye/em, és oz eh5adtlssorozol lémoln .,Kalkép es 
Koz8nel - magyar ',Imek 1956 ulttn." 

Közel 200 meghlvou és elöadó fordult meg ebben ' 
8 Ios baJOS allöldl falucskOban, III a reformálus egy . 
hIIz lrdulölében Voll pódlumbGszélgOtOs. barah eSI. 

2/) "NI'I'ÁIlUIA ~L>:'I' 

BO. szulelésnapJan 
koszönlottuk Dr. Szöllösy ÁrpádO! KIvanjuk hogy 
sok éVig Ilyen előben és egeszségben, Ilyen szellemi 
Irissességgel éljen szeretlel korében. hogy tapaszta
latnlt , lanacsall még soktllg élvezhessuk 

Az Umltirlus Egyhnz részérbl dr. Murval Sámuel 
l6gondnok és kedves felesége veU resZI az Akada
mml Napokon Orbókné Szent-lvi.'tnYl Ilona puspok
hetyeues I.lSszony lelklgondozól 5zolgalal01ls eUAlott , 
és sokak sz rtnl a legszebb reggeli áhItatol 6 1artOI
la, amit nagyon szépen köszbnunk 

És II Mz ahol 8 napig laktunk; ofyan emben szere
lettel vettek bennOnket kórul , omll nagyon nehéz 
meghntollság nelki.ll eml itenI. Gondoskodtok rólunk 
os nem tudtunk olyrrl kémI nmlt azonnal ne telJesIIat
tak volno. A • .Megbékélés Hnza" Igazgatójnm és tale
ségére Csomo Judit lelkésznbre meg nagyon sokÁig 
szerotellol togunk gondoltll Koszbnei VÁlyl-Nagy 
Agnesnek , oki o pragrnmblzollsng elnokoke~1 II til · 
mak klvólaszlósnbBn nogy szeropel j[" szoll es KB· 
szegi Ábelnek , aki viszoni bemulalln nekunk 

Utoljfua. de nem ulolsósorbon , kbszonGlet szerel
nék mondnni a magam és nz osues lObbI résztvev6 
nevében nz EPMSZ vezotosének ös Dr. SzölIösy 
Pél elnök umnk, nz O otdozotos munká)1l nélkul nem 
volosull volna meg ez a 8 csodnl(ltos nop Bereklur
don 

Jov6re OlolSZO(sztlgbnn tnlólkozunk 

Arrtvedercl 

_ .,,----_._--.- - -------------------------------



A Dávid Ferenc Egylet hírei 
] 998. j líniu s 21·é n a Dávid Ferenc Egylet m(i so

ros estel rendezett Hőgyes Endre utcai templo
Illunkban . A - saj nos kislé tszánní - je lenlévó'k az 
eddigiektól eltérő' sz:í.ndéklí és jellegű műsort lát
hauak. Egyletunk vezet.ése ugyanis a r ra az elha
t..irozásra jutott. hogy a rendezvényeinken szerep lő 
unne pi megemlékezések mellett bemutató, bemu
tatkozó jellegű programokat is beiktat, amelyek 
egyházunk életének, tevékenységének kevésse is
mert területeir61 hozna hirt. Eme tbrekvesünk je
gyében esett il választásunk beregi testvéreinkre, 
hiszen egyházközsé
günkben hosszú 
ideje jelentős misz
sziós munka folyik s 
a Kele t-Magyaror
szági Szabadelvű 
Protestáns Kör ren
dezvényei , irodalmi 
és művelődési tevé
kenysége példa né l
kül álló szórványa
inkban. 

Egész estét betol
tő műsontk kereté
ben rendkívül é rde
kes beszámolót hall
hattunk a Kör mű
kOdésér61 Felhős 

~Va l ak i e kis gyermeke t befogadja az én nevem
ben , ~ngcl1l fo~ad be. és va laki engem fogad be, <l7.t 
fogadja be. akI engem kHldót.t~. 

~öcs Attila bensőséges és értö zongorajátékáva l 
s zolaltaita meg Barők Bé la "Mikrokozmosz"-ának 
és ri "Gyermekek nek" ciklus néhány darabját.. 
~t t~hetség~8 fiatal , Felhős Dávid és Mogyo

rÓSI De nes sajátos hangulatú, egyéni értelmezésü 
el6ad ással le pte Illcg hallgatóit J ózsef Atti la "Tisz
ta s zívve l" dmG költeményének verses - zenés be
mutatásáva l. 

Szabolcs szórvány- A Kelet-Magprorsugi Szabadelyű l'rolesl:ins Kör btmulalkousa il 
gondnoktól és köri D~Yi d Fen"'nc Egylet ny~ri úro összejö ~·ettlin. A proleslJnS kör yueto5!iige. 

A műsor befejező 
rész.eként Bőcs Atti
la zongora - és é
nekművész il nem
rég e lhunyt tiszte
le tbeli elnókunk , 
László Gyula pro
fessz.or emlékére fel
ajánlva északi ze
neköltó"k dalaiból 
adott ell) Lakatos 
Zsolt zongorakisé
relével. Kiváló e lőa 
dói kvalüású mű

vészt és nagyszerű 
7.ongoristát ismer
hettúnk meg szemé
lyilkben . Remélhe
tOleg többször is 
lesz alkalmunk ell)-

titkártól. 
Palkóllé Knoll nona elnökasszony előadása e l

gondolkodtató ké rdésekre hívta fel a figyelmet hi 
téletunk vonatkozásában . Ajövő egyházának és hj
vői nek remélhető pers pektiváját vázolta fel a ha
gyomány és újítás, az é rt.:elem, a lélek egységét 
megvalósító szellmiségben. 

Egyházunk befogadó hagyományának szép meg
nyilvánulását vill unotta fel acigánym isszióban 
szerzett tapasztalatairól beszámoló Bőcs Attila 
unitárius presbite r és Fel hős Szabolcs szórvá ny
gondnok. Nem kisebb je lentőségű dologról van itt 
szó, mint társadal munk egyik égető kérdésének, 
tóbbsz6.zezres cigány honfitárs unk szocializációjá
nak, beilleszkedésének az egyház l ehetőségei sze
rinti elősegítésérö1 a jézusi tanítás jegyében. 

ndóként hallgatni ö"ket. 

Tóth Gyula , ti csoport gépkocsivezetóje videófel
vételekkel örökitette meg a beregiek sikeres sze
replését. 

Az Egylet vezetősége koszoni kedves megjelené
s üket, felkészülés uket a bemu tatkozásra. Jó leső 
é rzéssel tei lt e l bennunket az a gondolat, hogy ha
zá nk oly távoli és mostohá.n kezelt térségében van 
e rő, akarat és vann ak szülőfoldjuk, népúk iránt e l
kötelezett e mberek, akik a ".'3zellem napvilágát" a
karják fel ragyobtta tni sok ha.ünJ , nehézséggel 
küzdő honfitá rsaik lelkében. 

lsten áldása kisérje munkálkodás ukat. 

Dr. Lőrincz Ernöné Kelemen Udikó 

Köszönólevél 

Dr. Nyiredy Szabolcs c . egyetemi docens úrnak 
a DáVid Ferenc Egylet elnökének 
H-1OSS Budapest, Nagy Ignac u. 2-4. 
Magyarorszag 

Tisztell Einek úr! 

Amenkal útJar61 hazatérve, Tökés László püspők 
Ú~ elkúk:lőtt az épOlő Temesvári Református Központ 
reszére 73.000 fonntnak megfelelő ősszeget. Tajé
koztatott arról , hogy ez az adomány f. év februar 22-j 

előadása alkalmából gyűlt őssze a gyüJekezett61 és 
az Unitárius IIJusagi Egylettöl. 

Kérem engedje meg, hogy koszőnelűnket fe;eZ78f'll 
ki Önnek kurön IS és mInden jószívű adakoZ6nak. 
Rendkivúli örömúnkre szolgáj, hogy unitárius testvé
reink az elsök kózótt segílettek. 

lsten gazdag aJdását kérve a jókedVű Ade"W6kla 
Temesváron, 1998. máJUS 20. 
Kiváló lisztelettei: 

Bányai Ferene lelkipbzlDr 
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FÜZBsgyarmati hfrek 

IIIIA\',lIIuinV' ' Mi\lllINI Bul n~.!il I.l\s'lM ' .· tkp· 
.. , unk 'IInni , hoJtv ti J'l INI tlflllQkoll /I Z ia l,' IlIISr. ' fO ]OI 
IUn~nm:i 1Il""""II .. \k,--.~ .• III .. (l1 b/w lIl IIYl'Iwk IUl gy
I)OIII II'M . lilly/Ik rHIJlJI1 , S',' III I"II '" 

~:/ ... \I)é1l1l1lnJ . :1-l\ n ~ llh /l lll ll,}l1 k unpll'nnnpsél1, 

/1.7 .l rMl1 lulnn .'1'1 1\ '}!I,!okllll 1, llw l""7(' 1I sok-ilok 
vinlJol \'Ihm fi l i\ rk" lÓllN 

'\1 1I1 1,·IlIIl~ /. I "IN IIWIl B Ili rlIlII 1.' \ iI:l'Il) 1,--. ]k ,'91. lIn k 
#0,111\,,)1"11 \'i' rjll ll ()llcll\ ~nWI I (Is /I,,61Ól'ní'ki'lv('1 k ('/d l). 

dou II lIu' gNnl tlk" ,P8. Sok 1i11' 1l , hnlll . í'iI kosz/IIH'
to' l klf'~"~.li kl.iJ' ('1I1pn v hnllRIIlU f' l 

,.: thIlIl Jl"o'l nk Ihletu .Ir·nli, nl'mAnyik Sri lHlor, 
V~I 'nn l Zfli'n i, 'Ih mpn LI1 RI. J(\, 1\llfThn MIII'git , Po' óri 
Hrlllcl l)l' klll rf' lllpnyn i 

Az Il lőnd6k l(i il i skolnRo k, ktl1~ p íil ko t :lllok , ('gy"-
1f' IIIIRlri k, sÓI ('ID' nnUYlll nn lnkor'li iR voll. A fiot n· 
lok \'f\r:!li k ,~lmolldn 8rl u1l111 vl l'Aggnl kOílzb ll U\ l1i~k 
t>l1<'I'IrII I.U II k 1\ 1 V 11 JfY nugy III ri III liJ I r kft ' 

Eg.\" ·(,JJY 81/1\'111111 kl)Ztll, 1 (' l k ~!I;mnk v('z(' l ~sjl,v,~ 1 n 
Dn li"\nln ,í ll('k,,11 fU nlknlomho:r. dio IIzl' l) tl n('k .... km 
Al unl\('jlQÓlg 1,' lkrllt l l l lk 11\1 'Hh Il IOIl Il IIZ(lp sMlo/' n,'· 
k,>\'.'1 1n rull 

A Il1 ll fl11l1nd, !Izé l) ILlItH'J)il"f.fIWk nnro·s:r.nm u 
f<'il7I\ ,'VOJ" voll Tn lrl n IIU"':- lIOh n tH'm Iwr;:w lt If' fl 

IIIt'llhril lll! nl"t'OkOlI r\l1ll\ I kfl lln \'I'III"IPP , 111111 1 ('J.('II 11 

I,' I" J t Iwt 1'1 !(' II "1 nl/I ll' I II yl~ 1 (j ll/Un 1\ IlIl1'p(' II 

;\ \ ,~ ril ll ll)tlllók Ilii'JJS:r(' I'\('Z,'sl'(, rt , li v(' I'$pk kl vn· 
1111In,;('1(o1l NI hPlfl llll f\Rlil'r t <'1.111011 1IIt".l IHlok h:i lrl s 
kOil7lUl{' l l'I Bnl:i1JII LAR1I6 I.·lkelu II fIl rl k , nk l Hivo-
ti"\8l1 kor nlllld N I n6l1f·k f'gy .{'gy Rzn l \' lInUOI flcl oti 

'I 
ÁldOJIkAIII Ö"l tlkll ll iR IllI'Hkfl llct lllt nk ! (' l1 lplo· 

munk horn nl{jnl, hnlon dAll rll, ,l n l ! rlk ,"'zrl~trI' hi vognI · 
tok 

PllllkolHI nldotr II ll ,wprln Ili' Ih'llHzl!lln 1I'f'g' fl l'il · 
VI', vlrnRlIll l r" lc1(II:r(!V,' vnrl tl 1o'fllvl''''' ll lk,11 

• 1(.'111" (l lmtl , ,' "('M, II I/',n' (' I"l fl k"l.tf' IO J('gYf.kr·t, 
fll Il IVflrROI"ol k, 'n}'N'f't II bo ,t GYI\ ni EIH Ir '~ n (o hj 
r8nl!\dJn ndomn'IY01 tn !1 !'I l r'I. kmllllllf' t ~ .. I ,~. 

A t n rt n llulII\, j:lOluIO! "ll'>b' ('IU l lt úlI(' II IL BZlf'!<' I ,'a 
IlrVflrllO rflV""i'1 UI ón k ,~ 'f'Il" I ,' ! rlal fl1.(' rtn rt A" vol! 
~/lmpn Il7.ntHlllnk IInok Jn " 1'l7f'11nrlf\ S8ol I'gyhA 
i'unk tnRJfl INI 1.Rlk(o"/ lInk IIl,AI),l fO)-flnlwl k~ rh' 
1.1('" nld/ból n 1!\·(\IlIh'kr.\ , 'a all ll f' trt •. 

A Pun kUlld I ,,'I t' n 11111.1 ('1(11 "k ni' k lH'gy!!7/\ 11111 
ri'1I1IVf'VOJf' vIIIt, 1l\tud"nk, 1l rVII('$lm ll V{' I ' f .. l(lk ,'. 
IN I hIlVll lr' II {)J;\"'OI flll-!l-!,' I li' lll11 

PlLnk(l~d IIIntlnnpJfl u iIl IR!I' llIi", It' INI'" ImOj.!fl I\"11 
knllrlll!tnk lluoR II'n1lllollll1nk hn rnnJ:l,Jfll 

I\ls lllU,,1I H , K 

~t IJN I'I'Á HIl JH 1 '~Ll':' I ' 

Egyházközségeink 
Az Élet és 8 Lélek ünnepe 

8 Duna-TIsza közén 

1\ In l)1n rl n 1'1 IRonl IWl/l rl lla ll 1II11ld /I k lndÓnnk • 
IHl nd :11 olvtlllonllk ~ .. dl'k(l, IIII1"hll l'II\1n ll IWIII I" 
a,kf'nll ,r!olwll fl l , i n RYII I .... kI'J.' l bt'1l I.)rt(' 1I1,'krnl 

'1't>"fl7 Uk UWR't, f' hllt ' n fl hll l l'I f'lljÜI\ nyrhb.III,Il.ir 
11(1 1'<' 1"1 ' f,' I,rI,17Vf' I nvn R/ I IL nn(' lwi ll k ,~ t , 1I111<'Iy tavnsl. 
11 .... 1 nrsfI k II I .'I· III~M(' I , ti.' 11"111/1'1 1111 k IIJJI\'(\ I,·dp!!". 
Iwk Inlwtol<" It,'I "' 1H,'uhfl:r ln 

~ll l il1 "' 11 nj u'·I.lk ,'I t," "" vn lloll rllll IlIq( lI,nl1llll1 
ii! kOll fi ltl ln IAllkul·. li l iI h/Ili i fli'JI\I" 111'·I) (iV.~:if'1l 
,"'nlll' k Vll lo(1r Irltl n1rntl l 

!{i 11/' \'ORyt lfl nl tll'll k ,'1,,1 ... ,. nmlK "oll(lt nlnn , lb 
Int rls vid A ll l? ( 'iHlkhOHY nl. ;,v l l'/,,' d/lk IlI1HI AVrl I sok 
II,i'I!l r n n l .I I· I (O k,~ I6d , k P.16fol"lllll , hOKY nH.'ufll1r dk,,· 
I.!lnk klH'ti h b ; rognrlll lnlnlllkrólla, d t> hil"nknt 111('". 
In l·tvn rI! gyn ltOl"ol vo fi g}' .111111Ink I'l1y r{' ;nk Alrb f\1 

Il l'Uk (w, ti klll, ftll ~ rQl"ch rl 

NlllIY llf'glt ~" R nblw n 1, ·lk(01l1,1' l)k , 1{l\ !c' IIH' 1l Mil,· 
16s, old Ill\Rvf. l i l)l'~dlkn (' i ó.i Ahn l\ 1{('rs kt"l!ll (o!')1l fll. 
II 11 1I('l1l"lt1, ' "111 1 II r"llfllunrl!\.1 flz lmh<l lllrnAl"ól hl' · 
!!1,III, ri ... IllÓ I'R.' II IIHllfl f' llIIlIpjnlnkról , lllf'lYII(\k 
.... l{y"II í' 1\ r "IJn l(\ h('1 (o I' I ~k"fI \'1",,' 1 "'h" 

A'/, Il r \'urtlo rrh'n l f'RYIW!WII)1I i fl t,\Jl\ ist.l(· ll.' l r n M 
lT: I"(I (O ly bf' h ni'lItn togf\ l ók klv"'!,' I;,,,,11 lISZrI!) Bzl\m
bon nl'~ KÍt' I ,l nl ('kn(1k "(-ffl kl \'n ll ílógll I1.'1Jf'flll lt nZlIll , 
hogy ' I\ u ·,·si\.nyl l{n l uH" y,.l lw lntu\ rn6 jóvolt:\ból 
,"'I:ll, olkll lollluw l lIi'ól/l 1t IH"R nz I'flY , ' V(' vnsnm1t 
l'I1 II1I ,'I' I.(llor, ,~fI kla"II .' 11 !INd!'! !w" htl tortll lnn, hl · 
:-,olly lnlnll ('II ,' k l ~il l , dt, ri 1lt:,r"J.'11i 169 'l.~)h ltr 111 (1 1 

!U I III ,' II • .'Wl p h lVt'l1 11II 1 uk ~ hUllrur'ln {,'!!;('nd, Jlt fhl 

I,nki tf' l ... k 1\f'('Akf'IIl .' t l(11 ,,,, lU lH\gy 1:1\"t1If1; lg, C!<' 
E rdl'Iyl61, Hud l'lwSIt II I Ig,' II , Arn s:r.f'Ili1 l11 i ktJI.í'ISl'R" 
:11 U llll n ,'ius '1 ~ll tl l ko/.ó ;d ''.i~ I·(, m illdl'r.1 !I! hldnltn 

A 'll'hlMI! (j In oly sokat l' III I<.'/oIi1 I<.'1I nnYllotsz:\g, 
,!!; l f\1URI. ('Ryh A'/, llu k rl l<,! ,'bl' lI fo rdu Illi Ol J ,~ I (1n l ,' tl, (O~ 
cr. (gy Iwl}"'11 ,' gy f'l6nd:is ki vé l {\ l ~vf' 1 (ln lwk k i· 
hllng;lU l,voll'l il 1 !nlluk ;1-I 11 1.011li v nlnlll (' llU'yi<,n , nklk 
fl l)"I\I\ .'I'il'l1.11 küz; g}'t ll"k" i'i.' Ih61 J,~ l f1 1\ volt" nk . 

Ö"\" ' "r!" If'fI lovo hhll , hoj.;y {>P IWII " ,;I:I.f' II (, 1ll1 "il 
I)o lil ikni IlII Ih, ' lyb6!" ;Alll«t vU llll nk !I Z orili',dg Vl'?, ... • 

1 ,~!'.rlhf' lI :II, Illli l ,1!-;II i1 f'I-t,\' h n/rM r,' I (\ l ó,~lIrlgW I i{011 
do l kod~ d lhl lll f, ' rli uk . 

M'''' JfOill.I(\1t 11 vi hi ;.r, n h OR\ II hfvő ('lIlht, r ,' k iR, kl 
I )I"' I('AZ ul (' I /"\1 t , k , I II nR" vl\ 111 ~1. 1 0 1111 vn I I A sA I k/..lv(1 t V(', 
dfl II'/, rlllll"\) I'hl.!)", P rr n !\tllld ('ffYl k., 11 If'/.j llflKrob· 
hnlwl1k . P,~r;11 111111. 11 rlpp!'" II SZ!'n tl i" li.'k érl plr llel' (o' 
11(1 III , fllI1l 1<'U"tllkllhb IlIl'fl kI1l1mbMI<, I II1A lIOkl61, 
J),l ll kl)R<11 ill lt' 1I1isl.lt,I,' l dllkulI (' llIwk t~ nyf'gl'ról , 1111 
!)i.I,d, \t(o ro! 1I11 111 11\11 1111k II HlhbRdl' rI \'.~ IIwl1fognlnw 
1011 unltll"' iI ,!!; hll l·lvt' k :ll.' ri u I 

PUnkH:id tIl IU" \I'1 IHY hnnundlk \·\)1 1 ft IItl rbllll 
1{('rAk" mi\l PII , n l.' Y'h'k "" ll1l l'n fil 1'\ I\l\jJt' hku:i "";.J 
h z 1\.1011 h"h", KY IJI ,' kl,,,.'1I 1(" 'l\I l' h" 11 fl, 1r 1II1',:kll ' 
1Ii'.lIl lJlIk ,'I I 1\ unro !"lkll:'''J.l.'1 "" ug}'lI lInkkor IIII'f{ 
fORn ln lfl1.lllk l.. (\ r,lll tl l,k(·t !lIlJll t ('~"yhflzllllk i',ll'. 
111 111 1 l'I.f..,I'c\1111 hnnlló h l'l}'lIlt'KII,,1 11.' 111 fI'I ,d''''l k, ·10 
"}'II I (1 k ,·~.,' I , 1101t.Y 11"1\ 11 11" 1' IlIl IOitl:t ll" ('Z~' I I :l1ftll.1 
fH)IOIl 

, I ' " :-;" 1\,1 , . "S. 

• 
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Kon finn 

U .... nu."h ... ('\ \ -t",,, ''!t'- \\'.:!.tU\'''''''''nn,_,,'u " 
PUn ,,~l d .. h ' ,1:s\nl.:\, 'u t;n1.:\",,,~ ~\nl"m.", 
\'h)l l~t~n\\MtN .. td 

s.. ~, ~\\ lili \'r"et\ (I u;l,\~n 1$t('n'H .:\ ft., \\ I~kt- ft't 
.. 1,'I'It m~\'nt ,,~ h\~NI , ~II"", ttu "'\ ttl\\ ~ \..,-,t 
h . .:\,t..u, ll'" ' rtnt y" tlh \ ~l'\"\'h\. l.;ts. M ~h ... 
Bud:I " Il:,,-:ln,~ \l lHkU.. 

& " ')8.11 I ~",,-'I\"" l \.l~I;\lt$4Nt;; lU\' · \l .. h~l: lt th' 
a ";\)I\fírm;l~lt)m \ :lM rd"~N,h~l. \~\ .U\\$ I1\U"\(' \\ 

I\"'WI\,h~kkd \,t ... \ hi.:l.l" .. ,l ... ", ~\""I'~"\IIN\ .... -,.IlNt 
~tl\l~m Aa \lt\\I~\ h~h'l\ !'o1""I"\!U \\..~h;u'4l'\lm 
.1 ll\h,Iku&.'\st , h \ n\('~l"-'""t.J\lk ól n~, m".;ml-' 
1"'(' lh' h :'II \ .\ IIl·h\·.~\'k ~ll'·lh'I't". :q"lt'nl .. , \.,k 1\\,' 
;\U:'\ I\t1 ,I~'\ $l\'rm t . m~(\l\ U\'ll \~ rt'l~th~'tl'lI ,-' " 
,'Olt tI kunfirll\;w\\), A lI'.\~I'\·kl·l. ulll,'. 11\ ;\J\I~ \ "~II 
(\ 1. 1$I('nhSf:lt"let ('1<)\1 U\\I"M.' I\ fl'l~h~,,1l'It~\.. h'ln~k, 
1\\\\\1"1.\1. ~ h'Hd , "ll "l\\\\' l~b '" ' 

A \..()lIfi lll\;\ ~' I\l \..wnll' l\..l"lk\ 1'~ml' I\,"'-' \ l'" ti, tI " 
\1.\\'l!orm t'td !1h uII 1\ 1\. 1!tl-\I \I\.h~~,t 1\'gl\\tM. ium 
\..<ll'" II \- u llli \'l\I l\ III \IllI (' I\\k" (' '' "t" :\ "\,, l~l l 11'h-'1\ tl' 
I 11(''' l l . 0 1'" l\$lh,11\ "" '1\', 1\ Idkt~n II \..~t d $\'l IUII 
r~"I'" t ('u t' "MIl \.."at't. a. \)1)1.\\113 ti I ImmuN: \.bUt' 
uu\! JlH~t()U tl , tlt\ilt 1\ 1(,11\,,1,\\\1 h:l1~U\RW 1\ 11'1 
kl'Q, " " u''\'1 kt·," $'\)' ('tI.~t I\\tll\\.lt ll ' 

. \ 1 1l\ lthill~ \ Illhleu llk1\S1 l ' lImng'lltt bi "'\) I~ I!I~h' 
\ ('1(' '' \\lItll . \m\~", 1 I' t. ,In t\ ('t'\}\ 'I\ H'h'II'H'1 l fl.\( , 
Id t ('I,, \.. nI~lI . ~f\ijl.II \.t1 l1k 1,1('\.. ,,1 II 1~~t tl ~' l l llon1\\'\ 



Egyházközségeink 
Konflrmscló a Nagy Ignác utcai templomban 

,* ban a budap lltl egy 
"ar~ou •• t Rn 12 I nlfviny ,e. 
'. "kolen konMnAI6 uánd6k 
~I Orl8mboal I.tván. Jltc.b 
Ju.... Kozm. Eszter. KOlmIt 
Hanne. L ...... Erika, Uuló 
eu.ar, U.lIó Zoll'n. Pé tor1y 
Frunfnll. $1110 Oa.'za, Szabó 
AmtI. Tóth Anlla, Tóth zna. 

Az UI"I,lAnus k reazl&nys~r •• 
az ~:kOlMg lelnOn lagu 
gál' .. . I tudománya,. 
K"ronl Joue' lelktal kWI 
lene , ej I 

A beral/al'" nagy napJl' ,unius 
7 S:210haty gy Ignac utca. 
Igmplom K/vU! belul 'Ooo nagy 
tn6llg Egy "''ban csak egysz I 
va" 11)181'1 rendhagyó Ilurgll DZ 
O hszteletukre 

It. ur; "', Mllf~.1 Virt Kat.
hn s I géO'e1kClsl ,ncMoU_ A 
P' orot KAsI Of\l JOn I lal· 
loti" A I n n'fOknak néfll 

ra .... 16 • para"'- -..,. _ zene' Tokos 
Zoltán gÜrmWéS.Z ~ttb oldotta az B&OUegas Izgal
rna'".al ,dea lehelóségat maglMlk Im&ds.gara 

A bemlAatasl \i:~oen gyerQkQká volt a SZO. laIef· 
VIUI. ,madi(ozás. kl de.z_ rendJén. 

EIS6 uNlK*>'iJUlitra Orboknc Szent-Iványi Ilona 
ag'h~,. ké$Z I fl ~ 

Taltn Al UfVIK.>r .... , ... Ilurgl' lényponl~ , a kJ-
Plrurt '2 ,.0..<$ mogé nak e how\tal1ozOk IS. 

matod,k I~ 'y "ugyan 
aZI • bor1 .. karlyeret A '.1110-
lom P'8cén I'llkán '1 tnnYI 
emtlal 

Bencze M6non puspOk 
egyenkint n':egaldotla oket 
K*Zbo kapt4k a konf.,m&ooI 
~3~ A HenalGssplrKh 
SZ&ntlt8SI aj8ndékozott ne+ok 

Ekkor ,smet mags.zOlaItak. 
k06ZOnt lék a lelkészaket. szu· 
lóket. kereaZl$lulbM1 Öll.et 
peog Dr. Beke ildikó az egy. 
hizkOl.ség ~asszonya 
udvOzOlle. 

A Sl:er1íutas tAAn, a gyuJftke. 
zeli teromben, egy sz8t8l.et\len· 
dégsegen ,mmAr kO\8I.JonuJ le· 
hQtlunk egyU11 Az Uruk megra
gacNM az. alkalmat. meghlvta 
az unnepette6<et a kovetkezo 
vaaárnapra egy uolkos bulira 
RernI&lJuk • konf.rmaoduSOk 
bekapcsolódnak kOlbe t8fV8lnk 

uO'YOgeláséb8 es a megvalOs.t3sba 1$ 

~Sl:0t\I Józsell k-.z tDremette" lar1t11 a kont ... -
málUlk &fdéfyl zarándoklat hagyomé.nyél Igy aJkal
tTMlk ny lk egymassal es UOit.)nus 1a.akkal baratKOZ· 
nl Ennek ",kerét ITI! sem bizonyit,. fObban. a kOrá 
tvek tanl inya: rendr. vlS$zakéfez:kednalt ez&loe a 
klránduUlSO+<ra 

A szertar1is uU:n lehat VAN folylatas' Igy legyen' 
,..v.k. 

B rón Lllios e mJ ékplake tt 

Gy6rgy 8tyénkha. egy evvel éZeJótt . a~" 
u sl: aty UOllánus ~nnYJl nal .. 1a ut .. n kap. 

o oiodc:I1l be altttvat\ egYhiZJ .unkbe A Nagy Ignac 
'Acel leir~omban mod." y .... map on la~Juk. sz.
'*tyl:rla Naltó p.dIooban 

Boka Gyt)rgynek Sl.tp. ~ek.es em"kplaket1·gyu,. 
UMT .nye van Nomr~tban h.Vla fel egy lSm8l'OSe a 
togyelmM. a nev .. mwesl. Berin Lajos (1882-
19431 egy, ,egyzen btonrplak.en,., •. mely O ..... 'd Fe 
,~" JAnOS Z-.gl'l'lOltd leJld8!1met abtazOlt* 96k.a 
G)'Ofgy h( I EZU UlaN"ru. maid komoly anyag: " 
do r 31 át'" rl~n.tW. az. *'1.~J , miNet azt mlt . 
~ togtat.,a 9I.da: ! un t'UiUS Eg)'ht:l Mg 
""agy Igntc :"'1 kbZ! twvata.ban adta 81 0tbC:IMt 
Szet'! tv~ Uona "I~t&l ... gyuakezet! gond ........ 

Az. "'.1 aQ0m8ny'l alonr'lal8lhelytUl a 1e,~6s '1 
hM::lJ,1 tatan JI. fT'II egy I .... unk .Id,. mig az adako· 
lot. ~rt a tt Nvú acs.kOlOC al z UI'-

OT'bókn(' SrfOnl h !ln) I Ilon. 

:14 t' TI"ARn'~ JtUtT 



életéböl 
Tudósítás Kocsordról 

l\tijusb:1I1 lIIozgnln1nlJ \'olt I\ocsordon :IZ unitári
us elet t\ IHiS\'éIOI1 és IlUllkosdon ku'ul még három 
1I1111cpséggel soknSltolluk a7 l'5ell1e n)'l"k sorát. 

lO-en no\'cndek('ink szereplesé\'<'I anyak I1np
J tll tartottunk , 

2'I-en 10 novcndek konfirlllalt l\ozlUk ké pvi
seh'e \'olt a he lybeli rolll:\ kisebbSég és Il)'lregyluizi 
szon'an) IS. 

Nc \'soruk: Ba rth a NÓI'a , B:l n y ai J ó zse f. Har
s á n y i Edin a, Jakab .Agn e s , lic l-ckes 'I'um tl s , 
I{iss Llíszl6 . N), jtrni M ózes Lc \'c nl c. Szé k e ly 
BOI'b Íl hl. Vun:a Belit .. és Zs é d c l' Auila. 

Vendégün k volt Janc és Allb'lIS UI':.II1Hlda!. k:\ 
Iludai testvérgyulekezet\i nk lelkészn6je és rérje 
London O n l!lrio \'ó rosból, 

Vend geinket a nlát észalkni Do bos Lllsz ló lló 
sui11i1sol tn el. n miél'l koszönete t. mond un k , Thl mn
('smik Dr, Czine fl li hd ly il'Oda lomtorténész profesz· 
szor ullokaocrse. Czin c Zs igmond volt , 

Az egyház emlékln pol. é nekeskönyvet es \l u it ú ri
\lS k ltu z6t njn llclékozott tl konfil'lll:lltnk ll:\ k , Szüle
Ik ÚJ p:\dlón6uyeget adomónyoztak nz irodtÍ n3ok , 
Az lI n 'Uc50 l'Ó.t Ki ss ls t"':l ll és IICJC ndomónyozttik , 
Jnk"b Al'p úd , Jaknb Be l,t u lu n Zolt á n es lllll'C 

J t~ 11 0S seguségé\'el. te te mes é rt ékben, kn'ld -bclu l 
ujrameszeile ti tem plomot . 

Az u ll uepségeL Jakab Anilo három 
szólóéne ke tette larl"lmussa , 

- JlI l\illS 7-én szép U1l1lepség ke l'e tebcn 
emlekezlunk meg egyh:1zkol.ségunk a la
ku l:isa ml k és te mplomu nk é pít ésének GO, 
évfol'cllIlójár6I, 

VendégtInk volt Ke l'c ki G :l bOI'nŐ ti sz
te le tes IIsszony és kiséróje Ir 'su y Zo ltá n 
a ly:1 nkfiu Anglióból. $z:i m ba vetté k él te, 
te mes adoT1l:1nyokból is melJl\j ul l te mplo
mot. {l hc lYI'eá 11ított me nnyezetet. mely
nek kozettái t te n 'll lolllé pll (} e l ső' lel ké
szlin k , l(cl'c ki C :lbm' restr t! :Jronyosszé
ki székely \' irf\gm inl tí.kku L 

ku, é l ~C'kclt Cs:í ny i O tt ó z('uet::m3r klséreté!:w-n 
nk. Illlndkél unnepélyen kÓllloriJ;ólt . 

yendégeinkE':t J ukub J Úllos né szdllásoltn el 
uk. ~k gyol,lyoni \'ir~ggnl IS dfszítette " lemplO: 
mOL. Ib"ábbl vClldégemknek " " kos ZSi",rmo lldné 
(>s menye B ak os Gyulán é adolt u:must Aldol.(I
tlllkcrt kO$zon(>l illeti meg őket 

A két U11l\e'p~grOl \'idcofehételt k lu.íteu. :!Ján
dékba Ko ltm rUIIH\s lll yánkfin, amiért hti lásnk 
vngyunk és hó\tisak vugyunk Istennek. aki hOlZtI
segített mindezek meb'Vnlóslt:hához. 

f\ Csdnyi Ottó knrnngy vezet le Addm Jcn6 Enek
kar énekelt. fl Kossuth Rádióban él6ben kbl.\'cth ett 
kocsordi ist.entiszteleten április l!)-éll . A kórus fél
é"es Ilm ukávnl betan ult 15 unitárius éneket. E16· 
ndásukról ti T'!'d ió ullIlM; us míIsora i sz:ím:hn 
IHlngfcl\létcl készült. A fel dolgozns Csányi Ott6 
műve, Szólób,l.1I é nc kcJ t cs orgon:ln játszott Né
m c t h Is t v{j 1ll~é, ~7.ólóénl."k('s volt Ilojc.r' Gyöq.')' , 
fuvo lázott Mathc Dó r'u A knzcttn fcd61apját 
Szubó C :íbol' r:lJz ta núr te rvezte , ukit ri na pokba n 
Ill a ga hoz szólított 3Z ls ten , 

'lbrvcn)'l.'s bcJe1ent es lIllÍ n (I knzctt n kapható 
Icsz az U lllt a rius l\.onY\'i.'sboltlxlll '100 F t -os árban 

Nyitn t i L C\ '.' nh: 

A mu sor n ö c s At.li lu ar:lnyosn p:Hi h f, 
vlm k , zellotanór 8zólÓl!nek6bo1 á ll t . Lukl!
t os Zs o lt zCllel ulI :1 1' o l'go IHlkfsél'clé\'el. 
Bocs Attila B,II'tók ; gye l"ll ll'kdal okn t jót
SZOli Illeg 7.ollgo nln , Ilukos Noé mi és 
Nyitnai O{lbol' s za valt . Ny ilt'ai 1'l uj nal-

Vendégt'i n k tO:S l\ é'11)iI1c1 .. n dtlnk, l un,lon Onl ~ ri U Ik.~ ,,~ .b ) Idkkln6 je, 
1\,,\ , J ~ " e O.~III~ d ~ t l:-. f" rjo:, ""Su,. 

Fórum Pestszent/őrincen 
1998. JUI1Iua 2- II .Az egyh:1wk tevékenysége 

Pt'ötszenl 16rl II~ - Pcst S7,C n l i II 1 re I:t k6ié rt " cí IlI l1ld 
fOnl lllOI n'nd('z lc k a XVII I. kl'ru ll' l l \':\ rosh :1z:1 l1 . 

A fónll l1oll ,II11111 Icvczel6 elnok v(' lI. réSZI, R!lz
III (IIIY liubu , egyh:'izu l1 k lelkésze, II 16rillci 1\'\(1-

gis7. l r :1 t us lugj" . aki mcgl isztel6 m~gblJ:atáaa loel
le ll korrcfe r!\tu lI IOI UJ Inl'lOU 

A rórum ró té nmkbrei " ('811lód. ifJuaág, okta"a. 
kll rt tál!z prQl> ttl tll :'ilt , YOu<IJ:ut olc lMk fel. 
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Tudósítások 

Unitárius pavilon az Ünnepi Könyvhéten 

Immal' mrisoch k olkolomll1ll1 vcs7.unk részt Sf1,J6.1 
~I Jlllddlll n1 EUI'ÓIlUI Pl"OtC$Uins l\Ingynr Sznbn· 
tfl,ltyclt'lIunl'l kOZQS('1l nz ll nlleJl i Konyvhélell , 
nhol 100 p:wilollbnn l ohb kind6 od cgymósnak és n 
kmWH'1 l'Il('1'f'16 kownst'gll('k r:lllde\'ul 

I\oze! ('g)' h(:-l('ll kereszt ul reggcll ó1 kés6 eSlig 
!lok.sok ('1.('r elllOCr. mondhntnl llz('7.(f'S l'Iztl mb:ll1 
<>euh,tl, kczbf' II('h('lIe 1I. Z 1I1l11f' f)j kmalulot. s ki -ki 
Ml.JIH pélluárrlljn szerint kivn lnsztolla . és ha f'g)' 
kis flzerenrséje volt I.l sze rzo\ !:'! dcdik t\ II.1,llni is 
lUcll:1 11. konyvel 

Ebben nT {>vben II 1111 s tnndu nkoll dediknl tn ~ 

Ke lem e n Miklós \l1l1ttirlU S !('lkcsztest.vé rtlnk 
I!:nyedi Gyorgyl'ő11 1"1. és II l\öllyvhétl't" mC'roC'len l uj 
kOIl,Vvl' l : 

Ua Ul! 1). K:il'o ly kolt 6, u'6, szerkesztő' (o mai 
kárpátaljai l1lugyl.l r irodo lol11 IcgjC'1cnt 6sebb frójo), 
az EPMSZ kilui:1stibnn megje le nt t'lj kis regényét 
Eltt:'d volt regenye c{nl('n : 

-

TóhiAs Árol1 fl Mugynr Ncrn:r.cl ny ugdlJus rő -
81.crk('Sl.t6-lu·lyctlcsc. f\ llulgyn ,'Ok vére Lt- .ung 
des I longrois elme n IllCKIí' I("nt nportkólN.cl ~ 

OeÁk ·St'i l"Osi l..ászl6 ti flnlu! ktl lt.6ncml.cdék 
le81llorkdns nbb kl-pvl!'\('loJ(' fl legtUnbb vt'rlles kolt'
té l . Az Ign ZSó.g S:r.t\Ju { J ..a l30cefl delln Vcnun Cl m -
11l1' 1 

N:lgy s ikN volt 87n nnmk m és II dcdikti16 8zen~ó'k 
8zÚnHí. ru is rt I\bnyv hét, IIgYOllUgy mmt 1997·1)('1\ 
is, nnynKIlng cs C'rkölcsilcg c(O'Món l 

SUU1dunk ('gyik fel II II Mngynrors7.ógi lTll1 tnri
us Egyhti1. és Icstvé rcgyhn7.llnk uz €rdélyi Unitó · 
rius Egyhá z könyvei I. kindvti nynit. fo ly6irotntl kl· 
nniluk. Sl ondunk mnSlk folen pedig nl. EPMSZ kb. 
<10 kbnyvél sikerrel vtilognttók és vn sli roltAk. Le· 
hC16scgti nk volt kicsi. dc tö r'lé nclmi cgyhdwnk is· 
mCl'lségl:l alokítnni és növcl ni, DZ UIlIt.6.riUS gondo· 
101 kOrt propogólni . 

Koszonelenlcl s zeretném kifejezni (1 mcgjdcnl 
egyház; v('zcI6knck fl InislKlk 
umok és kedves feleségének , D 
puspo khclycll.cs oss7.onyllok , fl fo
gondnok unlnk. fl fögomlnok helyet 
l es urnnk . 1('lkés7.lcs 1vércinknek , 
és minden u ni Ui riU8 megjclcn1nck . 
vn lnmi l\l nn nak nz eues nngyság
rc ndü Cl'dek lőd611ek és sok S7AZ vá · 
sá rl6nnk . nklk 1'1lcgtisu clték pavl ' 
lonunknt. Az anyagi scgftséget ko· 
szollj lÍk I.IZ EPMSZ e lnokének és 
vezelfíségcnek. 

Nngyon r('1l1élcm mint n mngnm 
és lllunkntá r sn 1ll1 , egyházunk, va
Inn1ln1 nz EPMSZ nevében . hogy 
Jov6re i s Inl ti lkozni fogunk hn sonl6 
ko rulmé nyek kozött fl Vörosmnrty 
t.éren jlínius c!s6 hetében. nz ér· 
dekI6d6'kke! és v6sárI6kk:lI . 

K~lcnu:n Mlkló~ dcd;k.ili~ k6n )'\·~t 
UCnCll' MJrlun 1'i1"IHlk k neic O!~ CC'bcly I'ctid,sn jcJclllélébcn. Gerge ly fo'elie ifÍ n 

Az Egyházi Képviselő Tanács ülése 
1998. június 13. 

Az Egyhitz. KepYlse16 Tanács ez 
eVlelso ulesille 1998 junlus t3-an 
kElfult sor a Nagy Ignác utcai gyule. 
kezeh tetrnünkben, 

Az egyhilzl enek elhangz8S<1 uu)n 
Bencze Márton puspOk olvaSOl! lel a 
Blbhaból majd dr. Murvay Sámuet 
logondnol< köszóntótle a meglelente
ket I$mflftene a 1:'lIgySOIOZ8101 &5 • 
kln'lflntésekel 

A mull évi EKT 6ta OIn6k.1og ohnté. 
zetl ugyeklol egyhaz. teszrOI apus. 
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pök. vllAgi tészlé)1 a tögOndnok szá, 
mon be. amelyet a tésztvevok egy. 
hangulag eltogadtak. 

Ezután következel! a GaZdasagi 
Blzons.ag altaj elkészJteU 1997 évi 
zarszamacSas. az t 998-as k6ltségve
les megtárgyalilsa és a HeNol Gás· 
par KFT ,beszámolóI'! 

A kóllségvelesnél klhangsutyOZOl_ 
tan nyomalékol kapolI egyhozunk 
egyre nehezedő anyag. helyzeID. 
amil letéz még az is. hogy a buda-

pesti kél lemplomos tngallanunk még 
mindig 6:lIaml kézben van. tehál gaz
dálkodni sem lehel vele Ezért az 
egyMzkózségektól elkezel! ,I09os 
anyagi kelések egy léSZel lehe1el! 
csak a kóltségvelésbe beépitenl 

A zálszámadáSI és 8 kónségvelésl 
az EKT lu!ny0m6 többséggel ello
gadta 

U- F. 



- h íre k 
Az ezredvég dilemmái 

Nyár; Egyetem Somogyvámos, 1998 
(Avagy egy nap a béke völgyében) 

Somog)'OrszAg szh'ében Somogyvár mellett. ahol Kop· 
pAn}' egykori fold\'ára, kés6bb Szent Lásdó királyunk 
első' nyughelye voh. van egy kis falu: Somog}"·ámos. Itt 
kaptak fóldel, letelepedési leheL6séget. a r. lagyarországi 
Krisna-Tudatú Ilh·Bk. 

li anzeJ L1is:dó polgármester mérhetetlen toleranciá
járól tett tanubizonyságot., mikor ezt. a lehetőséget meg
adta a Krisna-tudatu hí\'öknek. Jn épult az Európában 
egyedlilálló vaisnava (Visnu-, Krisna ) templom, házak a 
sze r7,etesek és ktilön a családok számára. Biogazdálko
dás folyik. e tJátásukr61 a saját maguk által termelt és el
készített élelmekkel gondoskodnak. 

A falu lakossága befogadta öket. az építkezésben, fóld
munkákban segít.séget nyújtott és nyújt most is. Egymás 
vallását tiszteletben tartva élnek Somogy~ ... ámos keresz
tény lakói és a völgylJcn a Krisnások. Épul, szépul a 
Krisna-... olgy, békét és nyugalmat árasztva . 

Egy unitárius tárgyú "diplomadolgozat " 

A Janus "Panno~ius Tudományegyetem művelő
désszervezo szakán most végző Geréb Katalin 
atyankfia dipl~~adolgozatául .Az erdélyi unitárius 
egyhaz kulturalls szerepe és Jelentős Irodalmi képvi. 
selői~ témát választotta . 

A 45 oldalas diplomadolgozat irója anyai ágon er
délyi unitárius családból szármaZik . Dolgozatában _ 
amely kiváló minősltést kapott - olvashatunk unitári
us múltunk minden jelentős nagyjaról , kiknek tevé
kenységeit, mint az unitárius egyház képviselŐit mu
tatja be a kultúrához, közelebb az irodalomhoz való 
viszonyukban, 

A dolgozat , amely a mondanivalót képekkel gazda. 
g ítja , mar azért is figyelemreméltó, mert Geréb Kata
lin az az unitárius ifjú, aki tudja. hogy csak a múli 
ismeretében lehet a jövől építeni és diplomadolgoza
tával arra az unilárius egyházra hfvja föl a figyelmet, 
amely mindig elen járt a kultúra apolásában és ter
jesztésében. Gratulálunk. 

Kelemen MikJós Ilt rendezték meg június 26-28-ig azt. a nyári Szaba
degyetemet , amelyl't. egytitt. rendezett a kaposvári Csc· 
kOIUIl Vitéz Mihály ThI/(t6kép:.ő Főiskola és a Yedikl.ls r----------------- ----
Bolcselettu.damóllyi Szobadegyetem. Ide kaptam meghí. 
\'Ól , amelynek csak egy napján, Junius 27-én. s?Omba
ton tudtam részt \'enni. A program rendkí\'Űllenyűgo7,ő 
\'olt. Az el6adásokból, \·jtafórumokból csak néhány címet 
emelek ki a teljesség igénye nél kul : 

Krízlsbefl /JoII·e o társadtJiom? Tudomóny és erkök$. 
Ember és korny:.et. Remények é$ olterTIoti/Jók. 

Június 27-én szombaton, a konferencia megnyitása a l
kalmából. Danka Krisztina a MKH ... ezet6je felolvasta 
Göncz Árpád köztársasági el nók, és PlaUy Iván ál
lamtitkár levelét , amelyben udvö1.ölték a Szabadegye
tem résZlvev6it és munkáját. 

Az el6adások érdekesek és tanulságosak voltak. (Hely
hiány miatt részletesebben nem tudok kitérni rájuk.) A 
kérdések mcgtá rgyalása és II kiut keresése az alábbi eim 
kóré csoportosultak: .Az ezredvég dilcmmáin

• Filozófu
sok. tOrténészek. teológusok, kris nások felvetették a 
kérdést, hogy a technika által fcJgyorsított posztmodern 
konmkban az emlJcr miért és mennyi re szakadt el a tcr· 
més1.ctt6l, Istent61, egymástól. Kercstúk a váJasz~ a ,)lo
b'Yan és miként" továbbra, párbeszédet folytatva egy
mással. 

At e ls6 nal) el6adói kozul néhányat megemlítek, min
l!=gy énékcJt.eh'e a konferencia fontosságá t: He lle r 
Agnes filozófus, Vajdll Mihály fil ozófus, Sivarama 
Swami vaisna\'a teológus, Tóth T ibor mérnök, Son
koly Gábor lÓrténész, Nemeshegyi P éter jezsuita 
szerzetes, Tamasi P ete r belgyógyász-tennészetgyó
gyász, Bhakti\'idya Puma Swami vaisnava tanár. 

Érdekes és tanulságos nap \'olt. Ember folytatott em
berrel párbeszédet. Krisna-tudatú és keresztény egyutt 
kereste a megoldtl.st. 

Félre kell tenni az e l6ítéletekct, nem a kulönbségekre 
kell figyelni, hanem a kózó, kapcsolódási lehetőséget 
kell keresni 

lsten csak egy van. Mindannyian 31. Ö gycnnekei va
gyunk, és egyformAn szeret minket. Senki nem tulajdo
níthAtja kl ezt ti S1.cretetet, mert Ö egyforma mércé\'el 
mér, akkor is, ha más utakon kózeledunk hozzá. 

B, F. 

KÖszÖnet.tel ta rtozik egyházunk Kele m e n l\1.i k
lós le lkésztinknek , aki saját kbnyvtárából több 
mint százötven kotetet adom ányozott az unitárius 
k önyvtár számára. 

Az adományozott könyvek nagy része olyan, 
amelybó1 nem volt m ég példánya könyvtárunknak, 
ezze) még nagyobb értéket képviselnek. 

l\1uszka Ibolya 
a könyvtár- le\'éltár vezetOje 

HALOTTAINK 

Nagy J ózsefn é sz. Kozma Rozália 80 éves 
Szebeni Antalné sz. Czakó Olga 78 éves 

Or. Szentgyörgyi Ferenc 77 éves 
Dé n es Albert 78 éves 

Szász Benőné sz, Bíró Ágnes 99 éves 
Or, Elekes Is tvá n 48 éves 

L ö rinez Mária Erzsébet 87 éves 
Csegeri József 91 é ves 

Dr. Gyarmati Árpád 98 éves 
Birtalan Berta 77 éves 
Nagy Domokos 85 éves 

Farkas Lajosné sz. Bardócz Vilma 81 éves 
Nagy Dezsőné sz_ Horváth Katalin 88 év' 7 

Bölöny Árpád 53 éves 
Béres Mikl6a 71 éves 

Simon Dén esné sz_ Szép Margit 88 éves 
Ver ess Lászlóné sz. Bogdán Mária 80 év_ 
Islen adjon csendes pihenést eltévozotl resrvét&

inknek, leIkOknek örök Odvősséget, a hé.tramatadoft 
gyaszolóknak pedig vigasztalástI 
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Irodalmi emlékhely 
:\ MAJO'lU N('m' .... t I!l!)f! m1\luII IS-i sl,ümí.b:lll figye

kon'", nwhó cikk.'1 Oh"R~UUll fl Kolo'..'!'"Nmn é lő K" nC o r 
r..-Jos col1Rból 

Qrommd !'lÁIllOI be Mml, hOfO' (I .!I:jocs..·.., Vll.ro.~--Imn 
kanmh irodIlIolI emldthd~' killlltklCASA ,'RO folyamAl
ban ""Ián sllunos hwunk tUcljA, hOlD' A l.Atl\t utcÁban 
S~abédi l..as:dó-emlé k S7.obn 11IIrilhl\hi. ,\ IrAJtikus 
'<Or!'U uniuu-'ius kblt6 családjA 1'11 korÁhlmn fi ~l(\hllll 
forgó oIllult'l.ben A hMllilartox<lk ,,"zorgAlmnslln K.\'\Ij ~ 
totld .. AI t'nlél-"i irodAlom kllOlIJ;lI"ló !lll1kJtllól "ZMIIIIUO 
1I1l\'RJ:Uk<lt, k<'r.ln~l ok!lt Enn"k t'n'l.lnul n~"t'k'<nl ~'nll"k
szobR t rt'lldcl lt'k be A httJ;ynt (4khull fdldh"t l'ik u ll:()
lozs\<lrl llnltarius H:oll"g'iUlIunul, lll, EIt ... hazunkkal 
kapcsolatos al\YRJrok, A n~hlu dl' SZCn!.ltt'rico:'l JakAb 
Jan6 Ahll l killdou. Thfllll'S c . rol.vólrnttl\1, II S1.t'kdy Ni.'III -

'.N.i MII7. ... umlll:ll , II Bol)'lI.\ E~Vh'mllld k~~)(' !IOllIt()~ flo. 
kU1ll('ntunlOk ~~ n .. m utoIM"'<lrh'l.l1 Sllll~1 1.Á~ló \ ....... 
sel, 1)ról:I~i. IQred.<kt"i 

~ liutom nl utol~ Slnbo.<di It'!ll n'r ,,, 111CtthA1t . II ~ töpdlo.'l 
éS 1111 ('g.IU tdd/: "" Ertl(l!.vi i\lI\IQo'nr l{ornlll\'rl,)d" .. , 
":it}'\':!!ült' l tull~JdOnl(bll ke nlll fgy "" i l\.g~Hb.n \'lIlóSAJ'O' 
l1'OtlHhm mUrrlLnlllll1 nhlkuhlltó. ld~k t' nllnl'l\('k II rom~ 
nhli mnso'MAAj:t ll'O<.I:llmi i'myn,g,\I ll)1 ll\lk(\I~lIthól II ~,,\. 
hUII..()1"Oks.' 1\ m ... gml:trndt f'eSl'.('.,1I 1\ &'CurilHlt'. ri.lt..ll ko'). 
rAbbII n ('Itnrl iriHol\.:. f'ID-... l)('k m"lh' tI St.abc'o;li 1 .. llIt ló po
htikni inll~ú). 11:1 ChN:Jcd fl IliI"\.' ... Irhl't')8o"1lIwk. \:\\\\"1,1 
n\l httlll1U .... [I.4 U\ \lj ,<püktrt· kS1. s1. llk",,\ I,l'_ ~h\"d I{linlof 
I-I\io.,<; 1\7..'nlll nlqty :I \o.'l"k, h ... ly nln. 

Szaba dulás Csecsenföldről 

1998. Julius 25-én Magyarországra érkezel! il Mn
gyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 1997. október 23-
an elrabolt két munkatársa Dunajszki Gábor és Oláh 
István, 

275 nap utan szabadultak ki elrablóik fogsagnb61, 
ahol hónapokig embertelen körOlmények között IMot
tak öket. 

HazaIeresOk utan, 1998, Julius 26-an rovld saJtóta
lekoztatót tartottak, amin részt vett Martonyi János 
kulűgyrruniszter és Lehel Laszló il Szereletszolgl'tlat 
vezetö,a IS, 

A MÖSZ humamtánus munkát végzett Csecsentól
dön, Ingyenkonyhé.kat üzemeltettek, a meneklllttabo-

rokal élelmIszersegéllyel Ul1tak el. Két munkatársuk 
elrablása óta szuntették be tevékenységL.1ket o hábo
rus térségben, 

Mi tS sok szereleUel udVOzöl)Ok Itthon Dunn)szki 
Góbort és Qlah Istvant. és szívből reméljL.1k, hogy az 
elszenvedett megpróbáltatásokat feledtetI szeretteIk 
viszontlátasa és nz öröm, amit éreztllnk ktszabaduln
sukkor, 

Kiván/uk, hogy szenvedóselket klpiherwe, /6szOlgo
lati t9vékenységllket lsten segítségével folytatni tud
j<ik, 

U, ~', 

Beiktatták a Magyar Lelkigondozó Szolgálat Egyháztanácsát 
az 1998-2004-es időszakra 

DOr. Harmutl /Jéla (Budapi's t), u ~ l ng'yal"or:>"lap:1 
EVllngl"likus ~gyhAz l)Uspok-elnokt' , 1\ l\ll\gylll"QrsJ:IIW 
Egyházak OkullIcniku$ Ta mícsllnnk e lnokl', itT E\"lInp:~'
likul; Viltl~SlO\'NM~ Nemze·lkU7.1 SllJlóllgyi lIIunkllUO
pol""tjÁTlI~k c1nokl', II Vflliknni Eg.v;:t'ó..,'litktlt'"ójl" (Is 117 
E\'angt'lIkus VilAgs,.o\'t'U .. tg k07'os leol~iAl szukbi 70lU!I\
gI'Inl),k I.'gyik Iilriit"lnokl.' \Inne pI 1 1:(,' h ird"lt'~, \'('I, "(tIa
lIunt Mng. lIer""1I SIlIrm , a 7, Au ~7,trlai 1';"atlJ,:"t1hk\l& 
Egyhár. puspökl> lK'tkl:llo 1)t'sz(1.(lc'\'('!. !IZ l'gyllf\:!. tUI'\'é
m 'CS rt'ndjeot'k f"iIO'cl" mb(l"C!e!t"wl, S:I'/lfu/IISI Istl'dll_ 
ln AUSZlriAI E\'I'"gllliku lI Egyhl\z Magyar Ldk'l;l't1(lo1'o 
S1.olglílntának (>z ide i 1('lk('87,(', 1'1\ Hl98, j!lrlu!l. l' I -wI li 

~lngyll l"Orszdgi g"Angt':hkus El:yhÁ~ I~sza ki I::gyllll:r.kc
ruletene k lelkéSZI állomtlnYlll.lllll Iho l'(' nd r1\ Icl kt>su', nl. 
~·b<)'hii.l':1 Wrv-('ny('.'Ii he iktnlllsi elJI\ r,llInnk mimlt'nlK'n {'Ic
St' t I l'vc, lX'lkllttl.n hh'nl ,t lllbu 11 1. 1!l\18- 200'1-('s id6sznk
nt meg\'álll.'lillOlt Ruszll'mi Egylulztl\ lltlc$Ot A MnfO'lIr 
1.A,lklKondotó SlOlgtl. lat lIusztruu, 1\)62, nu\rcimt 9-~n 
lortént, 2389162-0:1_ 1" 8/,(t illU lS1t\1I11 l'!lS IlU' r~'l'C t kl\\'ó't6-
t'n, I'l ~u izbo.-n ikluU,,[J k EI-<y l ubl.l ltlItC.~()t IUvflIalrthll uJ.l\" 
horo' AUI!7.tri(lbnn 1'.., MII"""nmrl<zl\p:on Cj.Q'urllnl JOJ:.'r\'{'
ny., s, 

Az UIlIit' PI iSlenllS1,l!' l('lrL II B\'{:1I7. kl'lull' tt FI' IIÁmn 
db ... mplomhlll1 uu'l.OWlk , 1I1l1I'1)'<'I1 /I ,'ömlll kntllllkus 
f'gyhlizll! - 1\1 uj 1~J,'YhA1 Ift m\c&Ol mril'!: barrtIl 1\zuvlt kknl 
kÖs7..mt6 - V(df'ltlllly G~w I'''P'II ])rdalll ll, ItUII~triltl Ii UI 
I!Yltr fúl ('Ik6l!1z (.1\ tlf'gyl (;y/",gy h(lI'~1 Il' lk (>!11. k'~ llvi lll' I I(', 
A Mnlwl l.oYlt jl l','ndl'l Knl"úflUJlI\, MIklÓI, n Johnnmlu 

28 lIN I'I'Álll l1H (.:LE'I' 

kitt IktM,'1I Mlkló.~, IIdlll().~ ;\I"Jlcid (I!lIJr. M Ug\'dr\ KÖS~.l 
Istc'(\/1 k .. lp\'isi'l rl' , 

A'/. UlHll'jlt iSI.'nlIS1;lcll' l d ott, utlwly"" hN :IU ';;U 
nni tnrlom lín.\'bo] ·ISO-ml gyu!t\'k t'ttyb~. :1 b'lIIplotll hl'
jl1rnuímlllt7, utc:\n, n 1IIII{O'II1', fl '/. cJ.t.)'h :ízl liS 1I1\ osr.lrllk 
'/.!iszló_ \'ulanllnlll I~c~ i CS(' t ' k ~$7.l,k CM]mtzlI,;r.lójft .'lölI 
nyolc cse,'k ... s], lilit dl:\l':ti rl'l5gt't, akik 117 11IIl' nll ll.',td..-kn 
i~ 1'!.'Sl.l \'l' lIl' k, 

t\ l:ti:-lktult\ i"ll' nll~z lt'l{' II't' S:'<JI.'()hll s</I"I(II' k~ 1 I'gy
luh.lenl't 111\1\"1' 1 SZl' r l.l'I l, ml'i.h·J.. osbcmnl:lt(ljli l II 'Ű 1lt"tI' 
III lll' r1'M' "'y1 1):11111' 1 1.1\:"11111 e,wkk llrn sJ:últlll!ltln nlt'~ II 
fI'/.t'r~O "I'l.I'IIVII,'II'\'cl Az iSlcnt il''f l t'ktt'll I,tlll'jl lkus I'n ,'· 
kt' k kr l A/IIt1I;u' Sl'l)('$(\'~1I , \,..o tlt'$ ~\s Il II frll I tllI't', \ : t 1:11111111 
IÚIt/HI J.(IJOIS \·11111111 "1'ol)l:lIll1loL Al. OI)IUn:in CC/piro JAS:' 
fl) 1J1l/\llln m("·~sl. j:\t !l1.0U 

1\ 1 is tl'n tislldt'lel kÖ\"l'I ŐI' n 1\ BOl'tll'miSI':II l 't'll'" 'lill' 
SIl ll: ,1:II1I1(','\I,j<:01l GbtlCl /\1"1'(1(1 köPllÍrsm,:lgl d nok 1I 111\e · 
]ll "1\67111111 lll: ' 'r! .. tf'lI $1I11t/"r. II ~ln!(\'l tt ' Il:l't!,II"IIII,'\:IJ! 
I\llIH ll"ltt l nUllvkm'l' l l' UI\'1I 11 111 fd FI'III'üIHlt 1J",'f('~' MIIr 
ltA'_ 1-". /11'1 '1)/,.,,: II l1/kl\, ,\I,k!.',t, ./('~"'H 1 /11111, , ... ~ ,·ilti.J"·" 
1,'11'1111, :"lli"JlH IlIft 'ul/ _ ~~.,~',>I(1\ .... ,,, .. k.r, 7hb'U.I, ( '>1<1"", 

'/ h"lI(lI J(\;.,.r{ ell 11"..'.,,)~, ":"k" 1\ ItI' n~'1 n.1.t< ,!It'1I kt,)lt'\' 
muklkltUt Antttl AIl II .,,'\ t'>! !tm'I', ('lIlpkl) 1,i1 Iö.II.ItI, 1,, )11,1"11 

1.'\10>1. \'111,,1II1nl /I í\I' I)I\ !Il1 Ill"'(M" nt 1I,\Il.d 1~",U\~.'llk ulI 
I,K"" lIn, l' I,, 'kkrll'lt 7h knr.~ 1111/""'1 IlIlIiirnv \l'lct.' :!t'n'l 

(/lt',,~h'f n M(' ,~C'~'t'I'I J.'~ \' lIft ('. b('t's, m"t!\(/I' '~\f'II'1I 
""""!l,II}W..- {<Jil"lllrn llxlll 

- - - _._-_ .. ,- .... -
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