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Az Allami Egyházügyi Hivatal új elnöke 
Az országgyűlési választásokat követően a Magy:u 

Népköztársaság Elnöki Tanácsa több fontos, egész né
pünket érintő döntést hozott. Ezek közül az összes 
egyházakat közelről érintette az a döntes, mellyel az 
Elnöki Tanács, érdemeinek eli5merése mellett, Pran!
ner József államtitkári, az AUami Egyhazügyi Hivatal 
elnökét e tiszte al61 nyugalomba vonulása miatt, fel
mentette. Eredményes munkássága elismeréséül a 
Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést adomá-
nyozta. . 

Prantner József erós elvi alapokon álló, bölcs és 
segíteni tudó egyéniségére mindig szeretettel emlé
kezünk vissza. Újból megköszönjük azokat az em
lékezetes gondolatokat, melyeket az 1968-ban tartott 
négyszáz,ados zsinatunkon mondott, méltatva haladó 
nagyományainkat. A megérdemelt nyugalom ezutlm 
következő esztendeire jó egészséget kívánunk. 

Megnyugató örömet keltett az Elnöki Tanács min
ket is érintő másik döntése, mellyel az Állami Egy
házügyi Hivatal eddigi első elnökhelyettesét, Miklós 
Imrét, ál!amtitkán'á és az Allami Egyházügyi Hivatal 
elnökévé kinevezte. Miklós Imre államtitkár, csak né
hány héuel ezelőtt kapott magas állami kitüntetést, 
eddig végzett jó munkájáért. Több, mint húsz eszten

deje dolgozik különböző felelős vezető beosztásban. 
J ó l ismeri az egyházak, köztük a mi egyházunk 

ügyei t is. Széleskörű tapasztalata, nagy emberismere
te és belső emberségéból fakadó segitő készsége tá

mogatni fogja továbbra is, új és még fontosabb fel
adatköre ellátásában, 

Tisztelettel köszöntjük az állam és az egyházak kö

zött kialakult jó viszony első munkását és ' működésé

hez sok sikert kívánunk. 
" 

A Béke-Világtanács budapesti ülés~ 
Május 13-16 napjain Budapesten ülésezett a Bé, 

ke-Világtanács közgyűlése, Fővárosunk ismét a világ
béke nagy kérdései tárgyalásának a színhelyévé vált 
e:-által; Emlékezünk még az 1953. évi júniusi budapes
~I felhlvás~ra a BVT-nek, melyből a bizakodás hang
Ját h~llot.ták meg száz- és szá.zmilliÓk, mert nyilván
v.alóva valt, hogy a béke erői, az emberi élet iranti 
hszte:let és megbecsülés elvei kezdenek győzedelmes
kedni a már-már pattanásáig feszített hidegháborU 
atmosZ(é!áj~ban. 1953 óta nagy munkát fejtett ki il 
av'!'. Mmd.~g hallatta szavát a békét fenyegető im
perialista torekvések jelentkezésekor. Szívósan és kö
vetkezetesen hirdette, hogy a világ problémáit nem 
fegyverrel , hanem.a népek é rdekeit szolgáló igazsá
gosságnak szellemi eszközeivel kell megoldani A 
fegyverek halált és pusztulást hoznak a bék~ (.lZ 
alkotás, a gyarapodás, a viruló élet bizt~sítéka. 
kt aostani ~Iésen is foglalkozott a Béke-világtanács 

zgy lése mmdazokkal a problémákkal amelyek ma 
~:tpn~k ... ~onkolyt a néP.t',k életébe, teremtenek viszályt 

c "" nemzetek kozölt s idézik fel -a háboru ve
t~é~:ét s ezáltal a halál és pusztulás rémét a világ. 

le A tanácskozások különböző alkalmain s természe_ 
B~ :. 7..á~~és dokumentumokban is állást foglalt a 
terem~~~ :"l~z ~u~Ópai béke és biztonság meg. 
mnk e ~ . u o~ za nemzetközi haladó mozgal
Iikai ~de~ ~ kozel-keleti háborús feszültség poli
lenségűkért k '~'d~ szabadságukél·t és nemzeti függet
verseny megs~~n~t~pek ~6mogatá~; a fegy~e.rkezési 
verek be '1 e s leg a tömegpusztito fegy-

h tása mellett. Olyan nagyhorderejú proble-

mák ezek a mi napjainkban, amelyek a világ minden 
népét érintik. 

A Béke-Világtanács budapesti közgyúlésén egyházi 
személyiségek is részt vettek, többe)\: között Pimen 
metropolita a Szovjetunióból, Abernathy lelkész az 
Egyesült Allamokból, a Keresztény Békekonferencia 
képviseletében Dr. Bartha Tibor református püspök 
vezetésével négy tagú egyházi küldöttség. 

jelenléte a BVT munkájában termé
s . ama felismeréséből 

. , ura az életnek és a halál
az életre s az ő szent tetszé
is, A háború nem oldja meg a 

kell tartani a nepek sza
Az egyházak képvi

l magyar népünk éle-

egyre több kapitalista országban is a béke szüksé
gességének, az egymás mellett és az együtt élés egyet
len használható alternativának abból az evangé
liumi felismerésből fakadóan, hogy minékünk Jézus
hoz hasonlóan kell cselekednünIt. Jézus meggyőzte a 
világot arról, hogy az isteni jó, szeretet, munka és 
alkotás, megbocsátás és lelki tisztaság az emberi ter
mészetnek is része lehel, sőt része kell, hogy legyen. 
- éppen ez az ember feladata a világban. E nagy fel
adat teljesítését akadályozza a háború, !<egíti elő a bé
ke, az alkotó és munkálkodásban kiteljesedó béke. 

Unitárius Anyasr.entegyházunk nagy figyelemmel kí
sérte a <Budapesten ülésező BVT munkáját s a máju~ 
22-én délelőtt II órakor ülésezett Unitárius Békeszol
gála~ magáévá tette a hozolt határozatokat. 



ZSI NATI FÖTANÁCSI ULESUNK 
1971. máj. 23-án, vasárnap, rendkiv~1i ?lést tartott 

a Magyarországi Un~t.áriUS E~ház ZsmatJ Fő~anácsa~ 
Bs·or köZügyigazgato-lelkész Imája után, az űlés '7' 
határozta, hogy űdvözletet kül~ Mikl?s Imre á~lamht:. 
ká r úrnak , az Allami Egyházügyi Hlva~l elnökén~k, 
dr. Dana McLean GreeJeynek, 37. Internatmal ASSOCIa
tion - t Ol' Religiolls Freedom elnökének, kérve, hogy 
"ók!vfi nságainkat továbbítsa fl taQiegyháuk felé, és 
~r. Kiss Elek püspöknek Kolozsvárra. _ 

Az elnöki megnyitóban dr. Fer~nc: J?zsef fog~nd
nok köszöntötte .az Allami Egyhá.zügyl Hivatal e~öke, 
Miklós Imre államtitkár képviseletében megJe~ent 
S traub István fóosz;tá.lyvezeto-helyettest és a gyulés 
tagjait. Megemlékezett az á prilisi vá la;ztásokr61, meg
á llapítva. hogy az ország népe Ismét hitet te~t. a Haza
fias Népfront á ltal megfogalmazo tt békep?litlka mel
lett. Méltatta a Békevilágta ná.cs . nemrégiben Buda
pesten ta rtott ülésének a munká ját, melynek buda
pesti felhivását a lelkészek békeértekezlete egyhan
gúan magáévá tette. 

Többen kimentették magukat, akiket betegség, idős 
kor vagy más ok akadályozott meg a részvételben. 
Dr.' Imrel! Dénes tb. főgondnok meleghangú levelében 
azt kivánta hogy a végzendő munka legyen Istennek 
t et sző és egyházunknak hasznos . GlIörfi István n~. 
lelkész- teológiai professzor Isten áldását kérte a ZSI
nat i tanácskozésra. 

A zsinati ülés megelékezett az egyház halottai ról , 
akik az e lmúlt évek rendjén távoztak e~ végleg kö
rünkböl, s a kik régebben a zsinat, vagy a korábban 
múködöU közgyűlés tagjai voltak. Köztük elsősorban 
R. Filep Imre főtisztelendő úrról, akinek váratlan 
halála, egyházunkban, de azon kívűl is, osztatlan rész
vétet váltott k i. 

AZ EGYliÁZI TORVtNYEK KORSZERŰStT~E 
A rendkivüli ülés, melynek megtartásához az AI

lami Egyházügyi Hivatal elnöke leiratával előzetesen 
hozzájárult, letárgyalta a korszertlsftett egyházi tör
vényeinket. Az alábbiakban részleteket közlünk az 
előadói javaslat indok.1ásából: 

A XVI. s zázadban, amikor a magyar unitárius egy
ház, az akkor önálló Erdély területén megalakult , az 
egyház kormányzását Dávid Ferenc püspök, valamint 
a tizenkét "egyházkörnyék." esperese végezte. Igy 
szól erről egy 1579. évi feliegyzés. 

A gyülekezeteket a hitelvi dolgok vonatkozásában a 
lelkész vezette. Tekintettel azonban arra, hogy a XVI. 
században a városok, ílletve községek kormányzásá
ban a polgári és az egyházi Celadatok még nem vol
tak különválasztva, a gyülekezetek anyagi vonatko
~l'l sú ügyeit a városok, illetve községek elöljáróságai 
u·ányítottl'lk. Ez a magyarázata annak. hogy amikor 
l579-ben David Ferencet a fejedelem elfogatta, ak~ 
k?f a Kolozsvár város kormányzatát ellátó centum
vIrek, a száz férfiből álló tanács védelmezte ők 
küld tek követeket az országgyuléshez, melyben a' ko
lozsvári plébánosi tisztet is ellátó Dávid Ferenc szaba
donbocsátásá t kérték. 

A világi elem csak a XVIII. század elején kapcso
lódott be szervesen az egyetemes egyl\áz kormány
zásába. 

Az erdélyi fejedelemség megszíl.nését követő Habs
burg~elnyo~a.;> esztendeiben, a marosvásarhelyl táb
lúnál mCikodo unitáriusok és más környékbeli neme
sek, tanácsot alakitottak, mely az egyhá:;o; ügyelvel 
toglnlkozott . Ezekből a tanácskozásokból alakultak ki 
a főga:ndnoki , majd később a kollégiumok mellett mú
ködő IskOlai felügyelő gondnokl, és az egyházköri es
pel"e:'!t t~.mogató köri felügyelő gondnoki tisztségek. 
~örulbelul erre az időre esik a gyülekezetek szintjén 
I ~ a polgári községnek a:;o; egyházközségtől való kü. 
lönválása. A gyülekezetek anyagi gondjait a lelkész 
mellett elsőrendűen a presbité rium _ a vének ta
nácsa - látja el. 

A fejlődés folyamata Innen kezdve egysíkú és az 
eSésl! egyh6zra, valamint az egyházközségekre és egy
házkörökre vonatkozó ha tárowtokat a:;o; évente tar-
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tott egyházi főtanácsl gyúlések, vagy az Időnként tar
tott z.slnatok hoztá.k meg. Itt már llZ eilj'ház! és a vi
lagl elem egyfonnán képviselve volt. 

A:;o; első összefoglaló, és az egész egyház.ra nél!ve kö
telező szervezeti szabá IY7.atot, n DisciplIna Ecclesias
ttca-t , Radeczki Bálint püspök fogalmazta latin nyel
ven a XVII. század derekán. A következő században 
egyházunk egyik legnagyobb püspöke, Szentábrahámi 
Mihály foglalja össze az egyháZi szabályokat. 

A XIX. század elején, a reformkor hatása alatt szá
mos régi rendelkezést megújitottnk. Az 1848-49. évi 
szabadságharcot követő osztrák abszolutizmus évei
ben a bécsi kormány elrendeli, hogy az egyházak mu
tassák be jogs7..abályaikat. Bölöni Mlk6 Lőrinc jogta
ná r foglalja rend.szerbe ..az "unitárius ,.canonokat"' 
18S1·ben. Ezek voltak érvényben a század végéig. Tu
la jdonké ppeni egyházi szervezeti törvényeinket az 
1899 és 1904 között tartott zsinatok alkották és a szük
ség megkívánta módosításokkal egyi..itt ezek alapjá n 
kormányozta a magyarországi unitárius egyhál! a ma
ga életét al! első világháboru végét követő területi 
vá ltozásokig. A XIX. század derekál61 kezdődően a 
magyar király erősítette meg az egyház legfelsőbb 
tisztségviselójének. a megválasztását, és a püspök a 
király, llletve megbízottja kezébe tette le a hűséges
küt. 

A trianoni békeszerződéssel Romániáh07. csatolt te
rületeken múködő nyolc unitárius egyházkör az emli
tett törvények keretei között élte életét azzal a kü
lönbséggel. hogy a legfelsőbb állami felügyeletet et
től az időtől keidve nem a magyar, hanem a román 
király gyakorolta. 

A Magyarországon maradt IX. E'g)'házkör esperesét, 
a kolozsvári főhatóság püspBk vikAriusi eimmel, püs
pöki hatalommal ruhé.zta fel, mellette a Magyarország 
területén élő egyházi tanácsosok alkották az Igazgató 
Tanácsot. 

Az 1930-as évek derekán a magyarországi unitá
riusság elérkezettnek, lát.ta az .időt arra, hogy ~nálló, 
független egyházi keretben élle tová~~ egyház.1 éle:
tét és megalkotta saját önálló, a romárual (erdélYI) régi 
Szervezeti Törvényektől eltérő rendelkezéseit. 

Az 1940 44. közötti évek átmeneti 'U;;;' 
vetkeztében ezeket a már legfelsőbb .. 
hagyásra benyújtott szervezeti törvényeket 
zunk 1940 őszen visszavonta. 

1945.ben újra visszaállt a korábbi helyzet, aZla.1 a 
módosUással hogy a kolozsvári főtanács által meg
alkotott ún. 'Külön Törvény, püspöki he!rnö~ek ne
vezte a magyarországi unitárius egyh/iz~or. fejét. . 

1948-49-ben a romániai magyar umtánus e~haz 
szervezeti törvényét újraalkotta, azon a kor a ~.öve
telményeinek megfelelő változtatásokat ~ere;;ztulve
zette e törvényt a román kultuszkormány J6vahagyta. 

Az' 1949-ben jóváhagyott Szervezeti Szabályzat már 
nem is tesz emlitést a Magyarország terület~ fekvő 
IX., ún. Duna-Tisunentl Unitárius. Egyházkorröl Az 
emlitett romániai intézkedéseket követően, a ~olO~
vári egyházi főtanács közölte a magyarországi un!: 
tánus egyházkörrel, hogy vele a jövőben egyháZI 
szervezeti kapcsolatot nem tart fenn és rés~ére az 
összes egyházkormányzási feladatokat átengedi. 

Az 1950-es esztendők nem voltak alkalmasak arra, 
hogy az egyház és az állam a {elmerült . kérdése~et 
rendezze 1954-ben a magyarországi unltánus egyh z
kör a szUkség kivánta követei.Jné,nY',knek tegfel~Jl~~i 
megalkotta új nyugdíjszabályzal t s az az 
Egyházügyi Hivatal elnöke j6~áha8J'tj~i eseményeket 

Amikor az 1956. évi ellen dor~a a egyházak leg
követően az állam iSmét ren ez e az tkozó 
főbb tisztségviselőinek megválaszttisára v::.r;; uni
egyházi, illetve állami j=rt, a m~~~g~gyhií.Z, az 
tárius egyházkör, mint ~vi 2:g ~~nyerejll rendelet
akkor. megjelent 195Jiv A ~nltárius egyház vezetői 
ben nmcs is megem . e. ~. t I képviselői közölt 
és az AlIamI EgyházilgyJ Iva a l ál 
időről Időre megbeszélések folytak e rendezet:: -
lapot tisztázása céljából. E1s6 lépésként 1968- n a 
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A lelkészi kar már 1969. tavaszán foglalkozott érte
kezlet.én az egyházi törvénnyel, s azóta is állandóan 
felszínen maradt ez a feladatkör, legutóbb pedig, ami
kor az egyházközségek megkapték az átdolgozott egy
házi törvényt, újra megtették észrevételeiket. 

A beérkezett javaslatokat, észrevételeket, módosítá
sokat nz Elnökség bedolgozta a Szervezeti Törvények
be. Igy áll előttünk a korszerGsltett három Szervezeti 
Törvény: 

I. Törvény: A Magyarorsd.gi Unitárius Egyház ható~ 
ságal és tisnségviselói. 

II. Törvény: A Magyarországi Unitárius Egyház lel~ 
készeinek és énekvezéreinek választásáról és kineve
z.éséről. 

Ill. Törvény: A Magyarorstági Unitárius Egyház 
Nyugdfjtanácsának szabályzata. 

A korszerúsltett Szervezeti Törvények a mai 
magyarors2.ági unitárius egyházi életünket veszik fi~ 
gyelembe, amikor szakítanak egyházunknak eddigi 
hármas tlagoz6dású felépltésével. A hérmas. tagozó~ 
dAs a régi. Szervezeti Törvi!nyben egyházközségi, egy~ 
házköri és egyetemes egyházi hatóságokat és tisztség~ 
viselőket irt elő. A korszerűsltett Szervezeti Törvény 
kettős tagoz6dásban egyházközséai és egyetemes egy~ 
háZi hatóságokat és tisztségviselőket mffitödtet. 

A korszerCisitett Szervezeti Törvényben tehát nincs 
egyházkör, vagyis esperesség, s nincsenek egyházköri 
tlsrtségvisellik, vagyis esperes, felügyelő gondnok stb. 

A korszerCisitett Törvény előlt'ja az egyházközség 
tagjainak jogait és kötelességeit, figyelembe véve azt 
a korszerli követelményt, amely ami unitárius egy~ 
házunkban ugyan 400 éves múltra tekint vissza _ 
hogy mind val1Aserkölcsi, mind anyagi vonatko2.ásba~ 
kl·kl szabadon dönt arról, hogy tagja kiván-e lenni 
valamelyik unitárius egyMzközségnek. 

Nyomatékosan hangsúlyov.4 a korszerúsitett Tör~ 
vény az egyházközségek autonómiáját, abban a tiszte
letreméltó keretben és szaoocbágban természetesen, 
amely az egyetemes unitárius egyház részeként szá~ 
mára adva van. 

ElőlrJa a korszerCisílett Törvény, hogy a püspök és 
a főgondnok hűségesküt tesz az Elnökl Tanács elnöké
nek kezébe, s elkötelezi magát népünknek és sz.ocia~ 
lista rendunknek a szolgálatára. , 

Szervezeti Törvényünk kimondja, hogy a magy:ar~ 
ország! unitárius egyház lelkészutánpótlását a Buda~ 

pesti Unitárius Teológiai Intézet blzto.ltla, ez felveti 
azt a kötelességet, hogy késóbb kidolgozzuk a Teoló
giai Intézet maköd~1 szabályzatát ls. 

A Szervezeti Törvények átdolgozása rendjén két 
álláSpOnt állt szemben egymással a tekintetben. 
hogy n magyarországi unitárius egyház lelki életének 
a vezetőjét az. ősi hagyományoknak megfelel6en to
vábbra ls püspöknek nevezz.ük~e, vagy más, korsze
rűbb elnevetéssel illessük. E kérdést úgy egyházi, 
mint állami részről számos szempOntból megfontol~ 
ták. Nyilvánvaló volt ugyanis az., hogy az egyház. fe~ 
jét a jövőben sem püspöki helynöknek, sem helyettes 
püspöknek nevezni nem lehet, mert hiszen e'l arra 
utJalt volna, hogy valamilyen vonatkozásban, valaki 
másnak alá van rendelve. Végül is e kérdésben kez.
dettől fogva a nemes hagyomány álláspontját elfog
laló, Immáron néhai R. Filep Imre atyánkfia állás
pontja diadalmaskodott. amikor úgy egyházi, mint ál~ 
laml vonatkozásban közös nevez6re jutottunk abban a 
kérd~ben, hogy a magyarors2.ágl unitárius egyház fe
jét, úgy, mint a múltban, pUspöknek, világi elnökét 
pedig fógondnoknak nevezi a Szervezeti Törvény. 

Néhai Filep Imre életének utolsó heteiben 
örömmel értesült ebben a kérdésben ai 
egyház és az állam az ó javaslatát elfogad-
va, közös nevezőre 

A magyarországi 
mélyében a 
Egyre több 
XVII. 
között szé~ 
kelő 

gy" 
házat 
egyébként teljes mértékben 
vallásos fe1fogásunknak. Ennek 
radtak mindazok az egykori 
utaltak, hogy az egyház pí.lspöke előbb a 
késóbb a felsőháznak hivatalból tagja volt, 
hogy a lelkész hivatali állásánál fogva részt 
helyi iskolaszékek munkájában stb. 

• 

Az állam és az egyház kUlönválasztásának követ
keztében tennészetszerúleg megsz(1ntek azok a jo
gok - mel.y;eket egyházunk ugyan a múltban a leg~ 
ritkább esetben vett. igénybe -, amely lehetőséget 
adott arra, hogy az egyházközségek a hivekre kíve: 
tett egyházi adót, állami közadók módjára a polgá" 
hatóság segítségével behajthassAk. Az egyházfenntar~ 
tásl járulék tehát, éppen úgy, JI)int az egyházközségi 
tagság, önkéntes. 

Az unitárius egyházba való áttéréssel, illetve az on
na történő kilépéssel kapcsolatos régi fonnalitások 
ugy!\ncsak megszúntek. Az egyházkö7.'!é~k egyhá=~ 
tagnak a jövőben azokat az unitárius férfIakat és no
ket tekintik akik konfirmáltak, és akik az egyes egy~ 
házközségek presbitériumai által megállapított egy~ 
ház!ennlartási járulék minimális összegét évról é .... ~e 
megajri.nlják. Az ilyen egyháztagok gya~C!rolják a 10-
vőben az aktiv és passzív egyházközségi jogokat, te~ 
hát választók, és presbiteri, gondnokl, egyházi taoá~ 
csosl tisztségekre választhatók. A korsze.nlsítés rend~ 
jén felmenIIt az a gondolat is, hogy az egyház meg
választott püspöke hivatali állásánál fogva egyben a 
Budapesti Unitárius Egyha:z;k6zség lelkésze is legyen, 
anélkOl hogy erre ót az egyházközség autonóm fó
ruma ~egválasztaná Ezt a gondolatot ls kiküszöböltűk 
és II legmess2:ebbm~nóen blztosftottuk" ugy a buda~ 
pesti, mint az összes többi egyházközségek szabad 
lelkészválasztási jogát. 

A régi Szervezeti Törvény a pUspök részére a 1t;!lké~ 
szek kinevezésével kapcsolatosan diszkrecionális logot 
biztosított a tekintetben, hogy ho egy egyházkÖZS~~':':Cl 
több lelkész nyujtotta be pályázatát és azok kezu 
egyik sem kapta meg a leadott érvényes szavazatok 51 
sz:\zalékát, akkor a püspök a két legtöbb szavazatot el~ 
ért lelkész közül azt nevezte kl, akit safát belátása sze~ 
rlnt alkalmasabbnak tartott. A korszerCisitett Törvé1lv 
II püspöktől ezt a jogot megvonJa. Ezrei ls az egy~z
község autonómiáját bizt05ftJa, mert a pOSpök köte~ 
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les ti legtöbb szavazatot elnyert lelkészt - amennyiben 
kizáró okok nem forognak lenn - kinevezni. 

A korszerílsitett egyházi törvény nem tesz említést 
arról. hogy bármely egyhfizi tisztségre - akár-egyház
községi akár egyetemes egyháú szinten. férHak és nők 
egyará~t választhatök. Büszkén valljuk .meg, h.ogy_e 
megnevezésre szükség nem voll, mel'! hiszen közgyu
Jéseink már hosszú évek óta választottak meg unitári
us asszonyokat és leányokat e~es egyházközség.:;.]! 
presbilereinek, gondnokának, és ml választottunk elso
ízben asszonyt legr6bb egyházi törvényhozó és kor
mányw testülelÜnkbe is . .. 

A javaslat elhangzása után Szán János lelkész lel
szólalásában méltatta a korszerűsített egyházi tórvc
nyeket, hangsúlyozta, hogy azok a múlt nemes hagyu
mányainak tiszteletbentartása mellett, jelen életünket 
és jövendónket fogják szolgi'iinr. A zsinati ülés a javas
latot teljes egyhangúsággal elfogadta. A javaslat ellen 
senki sem szavazott és senki sem tartózkodott a szava
zástól. 

A szavazás eredményének kihirdetése után az Allami 
Egyházügyi Hivatal képviseletében jelen levő Stran" 
István főosztályvezető-helyeltes szólalt fel. Megá.llapí
totta, hogy az állam és az unitárius egyház kapcso
lata jó' nem azt keressük, ami szétválaszthatna, hanem 
azt, a~lben együtt tudunk dolgozni. Az á.11am meg be-

csüli az egyházak munkáját, hlnen a vallásos embert)k 
mindennapi munkája ls hozzAJárul népünk jobb és bol
dogabb jövendőjének, a swciallzmusnak az építéséhez 

i!' zsinat! íIIés letfirgyalta és elfogadta az 1969-70: 
éVI u'trszámadást, az 1971. évi egyházi kötlségvetést Az 
Egyházi Képviselő Tanács tartalmas és a gyülekez~tek 
életét is Ismertető jelentését Bencze Márton előadó 
terjesztette a gyűlés elé. Dr. Szinte János, Sütő Nagy 
László, dr. Gál!!y Zoltán és a vendégként jelenlevő dr. 
ft. Filep Aladár hozzászóll'!sai után, a uinati ülés a je
lentést tudomásul vette. 

Végül d r. Mátéffy Gé...a, mini a Főtanácsi Bizottság 
elnöke teUe meg jelentését. Az ülés az új főtanács! bi
zottságot továbbra ls d r. Mátéffy Géza elnöklete alatt 
!<üldölte ki s annak tagjai !..ászló Andor, Nagy Sándor 
és Orbán Gyula tanácsosok. 

A zsinati ülés tagjai sorában nagy lelkesedést váltott 
ki az a1: elnökl bejelentés, hogy a sorra kerülő válasz
!ásokkal kapcsolatosan történt el/ízetes közvélemény_ 
kutatás alapján, a főgondnoknak kandidált ifi. Bartók 
Béla mérnök, budapesti gyUlekezetünk áldozatkész 
tagja, megviilasztása esetén, e tlntséget elvállalja. 

Az"ülés Bajor János k/.izügyigazgató Imájával ért vé
get, aki egyébként a vasárnapi istentiszteleten tartati 
tartalmas és szépen előadott egyházi beszédével a zsi
nat tagjainak nagyrabecsülését váltotta kl. 

, 
Megüresedett lelkészi állások betöltése 

A budapcslI egyházközség a1: 1971. évi költségvetés 
beáUításakor két egyenrangú lelkész ilIetményét vette 
Cel. Bencze Márton lelkész évek óta egyik szorgalmas 
páS1:tora a budapesti gyülekeretnek. Az R. Filep Imre 
elhalálozásával megüresedett másik lelkésZi állásra az 
egyházi róhatóság a pályázatot kiiI-ta. Az állásra Huszti 
János pestlörinci lelkész nyújtotta be pályázatát. akit 
a budapesti gyüleke1:et hívei május 9-én tartott köz
gyúlésükön megválasztottak. Hus1:ti János a kinevezés 
után, állását 1971. június h6 l-vel el is foglalta. Be
iktatása - egyhazunk ősi szokásai szerint - egyswrú 
gyülekereti ünnepség keretében történt meg a Nagy 
Ignác u. templomban, jún. 6-án. A kinevezési okira~ 
tot, lelkésztársa, Bencze Márton főjegyző olvasta fel. 
Huazti János lelkés1: unitárius szellemú gondolatokban 
gazdag beszéddel ke7.d.te meg szószéki szolgálatát. Az 
istentisztelet végeztével egyházunk és a gyülekezet 
képviselői üdvözölték sok szeretettel. Bízunk benne, 
hogy a budapesti gyüleke1:et két lelkés1:e, Bencze Már
ton és Huszti János, két régi jó barát, a munkát és 

Dürer Albert 
(1471- 1528) 

Születése ötszázadik évfordulójáról 
az egész mavelt világ megemléke
zett. Itt-oa azt is elmondották, hogy 
magyar származású. Már a XV. szá~ 

zad végén ismenté vált mint raj
zoló. OlaS1:orszáG,i ú~ja után ismer
kedik meg a színekkel is. Az egy
szerú s1.áI'ffiazású ember, a tel'mé
szet gyermeke marad elismerése 
után is. A renesleiinS'./! áthatja mú
vélleetet, de egyes maveiben a kélői 
gótika gyel'meke marad. 

At egykori Nuremberga, szülővá
rosa Inll iij őnl a Dürer házal. A ko
rai lutheri reformációval megismer-

f. tJNft'AlUOII tLET 

a két templom sz6székét egymással és más lelkész
társaikkal is megosztva, a szószékeken és a cura pasto-
ralis vonalán is jó munkát fognak végezni. 

A pesllörincl gyülekezet megüresedett lelkés1:i állá
sára László Andor, eddigi Cüzesgyarmati beszolgáló lel
kés1: aota be pályázatát. A pestlórinci gyülekezet _ 
melytől Huszti János lelkész a pünkösdi istentiszteleten 
búcsúzott el - az istentiszteletet követő közgyűlésen 
László Andor lelkészt megválas1:totta. László Andor 
lelkész beiktatására jún. 20-án, vasárnap de. II óra
kor tartandó istentiS1:teleten kerűl sor. 

A füzesgyarmati gyülekezet beszolgAló lelkészi teen
dőinek eUátásával egyhbunk elöljárói, a gyülekezettel 
egyetértésben, 1971. július 15~tól Bajor János debreceni 
lelkészt bízták meg. Emlitett időpontig a beszolgálás 
munkáját még László Andor lelkész látja el, aki nyári 
szabadságáról való hazatérte után Cog elbúcsúz,ni füzes
gyarmati híveitől, akik éveken át körükben végzett 
munkáját nagyra értékelték. 

kedett, s annak követője lett. Művé
szete a1: egész világot, az egész em
bert gazdagította. Saját korát meg
ítélte, nem a dogmák rabja, és egész 
munkásságával a jövőnek dolgo1:ott. 
"Apostolai" emberek, akik felelős
nek érzik magukat a jövendóért. 

A németországi Religionsgemein
schaCt Deutsche Unitarier, ez a hu~ 

rnanista szellemet ápoló mozgalom, 
a Oürerl'e való emlékezés jegyében 
1971. pünkösdjén, Nürnbergben tar
toUa kÖ1:gyúlését, melyre egyházun~ 
kat is meghívták. Jó kivánságainkat 
mi is elküldtlltük és veltik együtt ál~ 
dozunk egy nagy miivéSz életműve 
előtt. 

DUrer: Jelua taJdlkozáaa Mária 
Magdolrnival, tameuzet, 1511 . 

• 
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Választas utan új feladatok előtt 

(Beszélgetés Ajtat Elldre atyálll.ftával, a l.:oc&orcli tanács vb elnöJdJelyettesével) 

Tizenhat évi tanácstagsáa:. á llandó tevékenykedés. 
munka jellemzi. Típusa a szivós kocsordi !öldműves
nck aki ha kellett Amerikát is megjár ta, bogy létaIn
pot 'teremtsen magának, mert a gr. Tisza ~itbizOmány, 
tllalomCalként meredt egészséges törekvései elé: 

Emlékképek vonulnak előttem róla, most, hogy lakll
sán beszélgetünk. Hosszú, súlyos ]tórházi ápolás után 
tér haza Budapestről. Az orvos még szívesen táppénzre 
venné. De vitázik az orvossal , mert. hfvja a munk~. 
O győz _ Az árvíz idején, amikor a vész néhány szaz 
méter~ volt templomunktól, oU áll t az elágaz.ásnál, hig
gadt nyugalommal irányította a dömpereket és teher
autókat a legjobban vesTklyeztelett helyekre. - Nehéz 
megtalá lni még otthon is, pedIg rengetegen keresik. 
Szaladgál, ' intézkedik. 1952 óta brigádvezető, 1964 óta 
gépcsoportvezetó a tsz-ben. 

En5s munkakedvére, h ihetetlen sz[vósságára célozva 
kezdem beszélgetésünket: 

"Gondolom, munkaszeretete v[vta ki választói bizal
mát , annyira, hogy 16 év óta minden cIkluson tanács
taggá választották?" - kérdezem. 

_ Nem csak ezért" - [eleli. "Amióta tanacstag va
gYOk," vezetőink, mindent elkövetnek, hogy a falu i.s, 
az egyén jóléte is emelkedjen. Csak az én tanácstagsa
gom tizenhat éve alatt pl. teljessé tették a villanyháló
zatot, Járdát raktak le, emeletes iskolát, modern ta
nácsházat é pítettek. A falu egészségügyi, gazdasági és 
kulturális létesítrnényei jók. Nagyon szép a könyvtá
runk. Az egyéni jólétet fel lehet mé rni a sok új OTP ; 

• • . .. .. . , . . " , 

A HILVERSUMI (HOLLANDIA) 

REMONSTRANS "l1EMPLOM 

, 

Vendl:gprédikátor szolgál július 4-én, vasárnap d. e. 
II Órakor a Nagy Ignác u. templom szószékén, angol 
nyelven, tolmácsolás mellett. Dr. J . van G o u d o e ver 
a vendégprédikátor, ki egy Ideig a hilversumi remonst_ 
ráns gyUlekezet papja volt, néhény éve a remontráns 
egyház Ogyvezetó fóUtkára. 

Eg,)'h6zunk évszázadok ót."l baráti kapcsolatot tart 
fcnn a hollandiai remonstránsokkal, s ezt a hagyomá
nyos jó kupcsolatot a jelen~n ili nagy örömmel és sok 
6~reteUel kívánjuk ápOlnI. 

vagy saját erőből épített modern hazon, amelyek :lZ 
utolsó tizenhat évben épültek. Egyre több a magángép_ 
kocs! a faluban. Ennek a szép fe jl6désnek én csak 
egyik - tehetségem szerinti - munk:ha voltam, de a 
dolgozó nép alkotta meg az e redményeket vezetőivel és 
a Ha7.a Ci ns Népfronttal az élen. E:s a legutóbbi válasz
táson ezeknek az eredményeknek szólt valójéban a 
majdne m egyhangú " Igen" amivel megválasztottak. 

"Mik a tervel, tanácstagi minőségében? 
- "Szeretném az új ciklus során még nagyobb eröve) 
szolgálni községUnk céljainak megvalÓShásét. Az új ta
nácsban elnökhelyettesnek ls megválasztottak és ez még 
Cokozottabb kötelezettséget ró rám." • 

,Mik a Tanács további tervei ?" 
,,6vodánk elavult. Modern, kulturált , egészséges kö
rülményeket akarunk biztositani községünk legkisebb 
polgárainak. Fel keU újítani kút jainkat, vfzhozamukat 
bóvítenl, t isztítani kell. Elkopott járdálnkat rendbe hoz
nI. Fóútra torkolló utcáinkból jó kilátást kell biztosi
tani a jármÚveknek . . . " sorolja tel a j6 gazda pontos
ságával a teendóket. 

Be sem tudjuk fejezni a beszélgetést. Újra keresik. 
Bár este van, veszi jegyzetelt, füzeteit, Indul hogy in
téz.kedJen. 

Mi pedig sok szeretettel kívánunk Ajtai Endre elnök
helyettesnek és egész Kocsord községnek eredményes 
munkát az elkövetkezó esz.tendökben. 

Szász János 
• •• • • • • • •••• . . , 

MANCHESTER · (ANGLIA) 

CROSS UTCAI UNIT ARIUS T.ElMPLOM 

A manchesteri unitáriusok népes csoportja, a Cross 
utcai unitárius templom tiatal papja, Kenneth B. 
R I d g way vezetésével augusztusban Magyarországra 
es Romániába látogatnak. Aug. 3-án, d. u. a órakor el
látogatnak Nagy Ignác u. templomunkba is. Az érdek
lódöket erre az alkalomra is szeretettel vá rjuk. 

A manchesteri templom is a háboru áldozata lett, az 
új templom modern vonalai beleIlIenek a nagy Iparvá
ros új központjába. 

Lapzártakor kaptuk a szomorú hirt, hogy Boros ·Aron 
hódmezővásárhelyi kántorunk május 31-én, 86 éVl!s 
korában elhunyt. Több, mint 60 évig állt egyházunk 
szolgálatában. Méltatására jövő számunkban vissza
térünk. 



H/REK 

En'hA~i .,.emélyls~cek 
az ÚJ parlamentben 

Bélyegsarok 

• , 

Előző számunkban kezdtük meg az 
unitárius témájú és vonntkozású bé
Iyegek közlését az Unitárius tletben. 
Meg kell azonban emHtsem, hogy a 
motivumgyüjtés nem csak a hélye
gekre, hanem a belyegzökre is ki
terjed. Egy - szép motivumgyújte
m 6nyben az érték emelése szem
pontjából , de dekoratív szempontból 
is remekül beleilleszthető a szep 
emlékbélyegző. Képünk a székely
keresztúri líceum 175 éves jubileu
mára kibocsátott emlékbélyegz6t 
mutatja be. Köztudomású, hogy ez 
a Hceum eredetileg unitárius gimmi
zium volt és a bélyegző képe is az 
ú j kollégiumot ábrázolja a tanulás 
szimbolumával. 

A 175. születésnapját megért in
tézmény valódi népf6iskola volt. hi
szen tanulóinak legnagyobb része és 
mindenkori mecenAsai a keresrtúr
környéki földmúvesnép gyermekei
böl és egyszerű embereiból kerültek 
ki. Imm{iron 177 éve szolgál ja ezen 
a vidéken az emberi haladás és mű
velődés nagyszerű ügyét. 

87.. J. 

Unltá.rlus vallbo~ féMrAt közve tlt II 
Petati RádiÓ Július 4-én és augusztus 
29-!!n. Szász János. m. fiu sztl János lel
készek szolgálatá.val. 

UNlTÁR IUS f:LET 
Laptulajdonos 

a ~Jap'llrorsz.6.rl Unitá rius Egyház 
FeleU!. szerkesztli h kiadó : 

Dr. Ferencz J6Z1ct 
Budap"li l IX., H511'Yes Endre u. 3. 

TAvb.' 131-U'. 
A szerkeut5 bizottsá, vuet5Je: 

Benne Márion 
Tagjai, Bajo r János is Szász János 

TerjeulI a Magyar Posta. El611zethe tö 
l>lI.rmely p05tahh,atalnál, a Pos t;> h'rlap' 
IlzMtelben é~ a POstIl Központi Ilfrlap 
lrOdll.nll.1 eKHI. Budapes t V .• J ÓZSef nMor 
tér I.) kilzvellenül "agy posl aulalv'nyoo. 
" alllmln, " uta lAsUI a KHJ 21S-n lU 

p 6nzlorga lml Jelzlisz.6.mra. 
Evl elllllMté~1 dlJ: U._ lorint 

71.2U3j2 _ Zrinyi Nyomda, Bu".peU 
~'cleUS5 ve>.e t": Dolgár Imre IgazgatÓ 
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