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gédeszközként még megtaláljuk minden 
egyes fejezet után a magyarázó részt, mely 
külön kitér a szövegben fellelt egyes bo-
nyolultabb szakkifejezések vagy utalások 
elmagyarázására.  

Rona Goffen mellett számos művé-
szettörténész tanulmányozta Masaccio fal-
képét, de elmondhatjuk, hogy eddig neki 

sikerült megszerkeszteni azt a könyvet, 
amely a legátfogóbb képet közvetíti az ol-
vasónak. Könyvéből megismerjük a kép 
megszerkesztésének technikai hátterét és az 
ikonográfiai téma részletes jelentőségét is.  
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A szaklap indító cikke Az új kijelentés 
eszköze – unitárius reflexió a kereszténység és a 
világvallások közötti párbeszédről. Szerzője, 
Rezi Elek bevezető soraiban H. Küngöt 
idézi: ma már túlléptünk a koegzisztencia 
korán és a „proegzisztencia küszöbén ál-
lunk”. Hosszú út vezetett idáig, amelyen 
az emberiséget nagy megrázkódtatások és 
politikai változások érték. Ezek eredmé-
nyezték a kereszténység kizárólagosságá-
nak átgondolását. (Utalnunk kell arra, 
hogy a második világháború után a bor-
zalmas népirtásokra is szokás utalni, min-
denekelőtt a holokausztra, hiszen ez vál-
toztatta meg gyökeresen a zsidósággal 
szembeni magatartást.) A téma gyakorlati 
és teológiai megközelítésben bomlik ki. A 
gazdag irodalmi utalásból tudhatjuk meg, 
hogy az Unitárius Egyház – a Keresztény 
Magvető útján – már 1907-ben találkozott a 
vallások közötti párbeszéd élőhírével (ld. 
1907, 169–170: Három nagy monoteista vallás 
közeledése). Hazai tekintélyek közül Erdő 
János abban látta a világvallások közös 
szolgálatának gyümölcsét, hogy az való-
ságban az embert szolgálja. Erdő János 
mai tanítványának meglátásában az „egye-
temes és folytonos” isteni kijelentés új esz-
köze az, hogy a világvallások türelemmel 
és kölcsönös megbecsüléssel folytatnak 
párbeszédet.  

Pál János Kényszerpályás útkeresés I. című 
írásában azon 53 unitárius egyházközség-
nek sanyarú sorsát kutatja, amelyeknek az 
1940–44 közötti időben különváltan kel-
lett megélniük szervezeti és gyülekezeti 
életüket. A mostoha körülményeket az I. 
bécsi döntés nyomán véghezvitt határmó-
dosítás szülte, miután az egyes gyülekeze-
tek elszakadtak a Kolozsváron működő 
központtól. Az ősi „egyháztestről” lesza-
kadt hitközségek egybefogásáról a Képvi-
selő Tanács már 1940 szeptemberének el-
ső napjaiban rendelkezett, és a közeli 
Tordát jelölte meg központjukként. 
Ugyanakkor a legfőbb vezető testület ne-
vesítette a felelős megbízott elnökséget is. 
Bő adatolásban ismerhetjük meg az idő-
szak népmozgását, amikor az egyháztagok 
létszámának fele, kb. 30 000 lélek került az 
Egyházi Képviselő Tanács hatáskörén kí-
vülre. Ugyancsak bőven adatolt az Erdélyi 
Unitárius Egyház közbelépéseinek ismer-
tetése a meghurcolt dél-erdélyi lelkipász-
torok védelmében. Az új helyzetet két fo-
lyamat is nehezítette: az áttelepedések 
miatti emberveszteség, és az Észak-
Erdélyből odatelepült románság izgatása, 
amely sok békétlenséget szerzett. Örülni 
lehet viszont annak, ha az irattári anyag 
csaknem teljes megsemmisülése ellenére is 
a létező okiratgyűjtemény alapján előttünk 
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áll a mostani olvasmány. A mára nézve is 
tanulságokat hordoz. 

A reformáció évszázadának hazai aktá-
it kutatja tanulmányában Molnár Dávid 
Csáky Mihály levelének előtörténetéhez nyújtva 
eligazításokat. A fejedelmi udvar kancellár-
jának 1570. február 15-én Melius Juhász 
Péterhez írt leveléhez közöl adalékokat. 
Az „ariánus” tanok ellen felröppentett 
szitkok ellenében írt levél a békülékenység 
ernyőjét kívánja használni – a bibliai 
Gamáliel-bölcsesség útját egyengetve.  

A tanulmányok sorát Balázs Mihály írása 
zárja: Szöveggyűjtemények Comenius unitáriusok 
elleni vitairataiból. Comenius életművének 
számunkra kevésbé ismert területére vezet 
el. Kiderül, hogy a jeles tudós az Amszter-
damban való letelepülése után is élénken 
érdeklődött a magyarországi és erdélyi álla-
potok iránt. A legutóbbi években három-
kötetes kiadványban láttak napvilágot 
Comenius értekezései, amelyeket Socinus 
hívei ellen 1659–1662 között írt. A magya-
rázatokkal ellátott kritikai anyag közé fel-
vették a sok történelmi utalással tarkított 
visszatekintőjét is. Ebben 1609-ig vissza-
menően tárja fel összeütközéseit a Socinus-
követőkkel. A szellemtörténeti vérkerin-

gésbe most beemelt Comenius-anyagot a 
tanulmány szerzője az erdélyi felhasználók 
számára is érdekesnek találja. Ennek meg-
erősítésére a kutatást végző munkacsoport 
vezetőjét, Erwin Schadelt is idézi.  

A Műhely rovat a magyar kultúra ünne-
péről ad hírt két mozzanatban. Az első Az 
Erdélyi Unitárius Egyház történetének (II. kö-
tet) megjelenése, amelyhez Szabó Árpád, 
Káldos János, valamint Hoffmann Gizella 
ismertetői kapcsolódnak. A második az 
egyház Főtanácsa ülésén elhangzott két 
pohárköszöntő a Berde serleggel: Darkó 
Béla és Varró Margit gondolataival.  

A gyülekezeteknek fenntartott rovatban 
(Szószék – Úrasztala – Szertartások) három 
igemagyarázat kapott helyet. Ezek szerzői 
sorrendben: Gyerő Dávid, Koppándi Bo-
tond és Pálfi Dénes.  

A Könyvszemle lapjain Kovács Sándor, 
Kozma Zsolt – Tunyogi Lehel, valamint 
Klaus Douglass egy-egy munkájának is-
mertetőjével találkozunk. 

A bemutatott szám teljes anyaga a vi-
lághálón is elérhető: http://kermagv. 
unitarius.com/2010/KerMag_2010-.pdf.  
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Az Evangelische Theologie új számának 

gyűjtőcíme: Megtérés. A tanulmányok elé 
Gerd Theissen ír ajánló sorokat, rövid tar-
talmi ismertetőt és a megtérés jelenségét 
taglalja. M. Reinkowski kifejezését hasz-
nálja, amikor „megtéréskultúráról” beszél. 
Különbséget tesz a kitérés (más vallási kö-
zegbe), valamint a betérés között, attól füg-
gően, hogy az illető személy egyházat vált 
ugyan, de ugyanazon a valláson belül. Mi-
után utal arra, hogy létezhet vallásos él-
mény nélküli, egzisztenciális, megélhetési 
megtérés is, áttekinti a jelenség ószövetsé-
gi felbukkanásait. Megfigyeléseit ekképpen 

sűríti tanulsággá: Isten és a megtérés, a 
monoteizmus és az erkölcs a zsidóságot 
hordozó oszlopokká váltak. A keresztény-
ség közvetlen módon annak a megtérésso-
rozatnak köszönheti létét, melynek meg-
rendítő példája épp a Saulusé. Jelen 
folyóirat-szám az iszlám világából is be-
mutat egy Sauluséhoz hasonló esetet, de 
más emlékezetes példákat is feldolgoz. 
Ezek sorrendben:  

Gerd Theissen: Die Bekehrung des 
Paulus und seine Entwicklung vom Fundamen-
talisten zum Universalisten (Pál megtérése és el-
jutása a fundamentalizmustól az univerzaliz-


