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X LIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

1989. MÁJUS-JÚNIUS

Hit n81kül pedig lehetetlen Istennek tetszeni
Zsidókho z írt l evél 11,6,
Hosszu, kanyargós, köves ulo'~ baktatok felleli nap
mint nap, nehéz iskolatáskámmal. A buszmegálló.I?'
hazafelé 10$$on elmaradnak a házak, az autók, a muul
;zaja, s az egyik kanyar után ismét elóbukkan a lÓ.
Felszabadultan az iskolai szorongásoktól abejónis, o;z-

utazás fáradtsóglitól - végre egyediH vagyok, belső
csendbe burko!ózom, s gondolataimba mélyedek. Rítkán van erre járókelő, f9ll nem zavar senki sem.
S erlll Idó ulan, mal1ánllOS hegyi utamon eot/re többet
gondolok I stenre, hitre és a szaigdlatro.
VaLohoJ ezen a balaton/elvidéki tájon jelent meg számomra először az a megfoghatatlan Valaki vagy valami; pon/osabban foga lmazva, akkor éreztem át elóször a hit erejel. Teljesen maguktól, öntudatlanul jöttek vallásos gondolataim, éppen az "!Ín. felnötteválás

küszöben.
Azóta már jó pár ev eltelt, s ez az ajándékba kapott
hit bizony sok vívódás t. küzdelmet is hozott.
"A hit l sten ajándeka." - de a. kereszteny h ívö ember nap ról napra megküzd hitéért, hogy meg is tarehassa aZI .
Sokszor kerüWnk az elet ben erkölcsi döntések elé,
kiserteseknek vagyunk kiteve. Eltévelyedéseinkben, bi zony tala n helyzetben, szomorúságban. gyászban Istenhez m~nekiHiink. Hozzá menekülünk, hogy erösítsen
meg mInket lelek ben és hitben egyaránt.
Nem egllszer fogga/ j uk a Mindenhatót a mindenseg
es az élet titkairól
'
" Hit nélkül pedig lehe tetle n Istennek tet szeni."
.A levél írója Abeit, tnókot, Noét dllitja elénk példakent. A hlthósöket emliti a szerző mert élt bennü k az
a bizonyoudg, hogy van lsten. S ~nnak ellenére, hogy
nem látható, keresték öt.
.lsten válaszol ?- hitr.e sőt jutalmaz i s. Ugllanakkor a
h!t nem emel kl a Világból, nem biztosit számunkra
kIVételezett helyet az éle tben, kű!/::ln boldogságo t.
A hlvő em ber elete, cselekedete mindig bizonyság
marad.
,.Nem tluyuk pontosa'! , hogy a Zsidókhoz fr t leve lnek
k,! a. !IeW~,e, de stllusaból, fogalmazásából egll művelt
erhlml ko~.etkeztethetünk aki egy zsidókb6! lett ke~~s2tény gllulek~zetet int a hitre, hűségre, a megma ra ..
sra,'a felmerult belső problémákat hallván.
Két héteel ezeUitt Böjt első vasárnapján az unitóriusok s2erte a világon nemzetközi imanapot tartottak.
Egymá sra gondoltunk, egymásért imá dkoztunk ezen a
'h",P?ni'i salokra 02 elődökre emlékeztünk kike t a bátor
I Je emzett.
'

I V!Iá:8Zf1:rve2etünk , 02 I ARF az Unitárius és Szabad~i~;gone~~~~~;lIek I Nemzetközi Szövetsége, el8őként a
. . .
an a okult, 8 ennek a magyar anyanyelVtÍ
~ "'Ianus egyhá2 is alaplló tagja "Volt. Ma a világszer_
Kez~nebk 50 tagegYháza, 8 több mint 7 millió tagja van
ta~2 et Cll uabade lvű keresztény CSOp ortok csatlakoz~
zSilltr ~é~~:k"',hez'J,akik ,:!fogadták a Szentlrá8t, mint
e , s
zu s kovetésit hirdették
seDe később ép~ a2 unitóriu f okra jellemző ~2abadetvű_
fl és toleranCia tette lehetóvé hogy más v ilá valláj~~~I~Z t~rkozÓ, 8zabaljelvű kŐ2öuégek is fdvétel~ nyer_
e rkÖI ~! r érté~ :atllásl IgaZSágOkat, az alapvelő emberi,
i ' Ob
e e , nemcsak saját , hanem a má sok va l as a n ls képesek megtaldlni.

MI, unitáriusok kevesen vagyunk, Itt e kis hazában,
de mindenképp eródtést je lent, ha tud juk, hogl/ mások,
máshol ugl/anazoka t a hitelveket vallják.
Mó r több tzben vettem rész t nemzetközi szervezetünk
kongresszusain. Legutóbb 4 évvel ezelő tt J apán ban.
A n1fÍtó is tentiszteleten a helyi japán egyház Mveivel
egyűt t, több ezren v oltunk. S amint köriUnéztem, első
pillantásra idegen arcokat láttam magam körül, olyan
embereket, akiknek nyelvét talán sohasem fogom megerteni. Ott jöttem rá, hogl/ milllen könnyen mondjuk
valakire, hogy idegen. akinek más szlnú a bőre, aki
más kultúrábót erkezett, aki más, mint mi magunk.
A z ilyen alkalmak ean ltanak minket felebarátaink,
embertársaink iránti tiszteletre. Mikor a teremtés roppant világá ban , paránJlf helyilnket megtalálva, együtt
enekeljük és hirdetjük ezrekkel a szeretet és emberi
t iszte let evangéliumát.
Isten megjutalmazza azokat , akik ő t keresik.
Joggal tehetjük fel magunknak a ké rdést : mit adott
az unitarizmus a világnak? Mit je lent a vallásszabadság, a to lerancia, a sza badeltJÚ$ég gondolata?
Január végén vita/órumon ve ttem reszt, melynek témája a vallásszabadság, a tolerancia volt. Résztvevői
ke resztény és marxista tudósok, filozófusok, lelkészek.
közemberek voltak. Szorongássa! ültek le egymással
szembe a meghivattak; mintha nem tudták volna pontosan, hogll mire ér kezl.ek, elm életi értekezésre, vagy II
nagyon is aktuális, gyakorlati problémók megbeszélésé re. Hisz kinek-kinek saját berkeiben is lenne tisztázni v alója.
,
A kezdeti bizonyta lan légkör kés6bb feloldódott, s
olyan erdekes kerdések kerü ltek napirendre, mint pid.:
- az eDl/lulz és az állam tet;es szétválasztása
- a püspöki kinevezéshez s.zííkséges előze tes állami
hozlájáru lás megsziLnteté se,
- egyházi óvodák megnyitása,
a nevelőintéletekben, s a börtönökben végzendő
egyházi munka,
II keresztény, hivő pedagógusok problémája,
és még sorolhatnám.
tn hozzászólásom e lejen nem is hangsúlyozhattam
mást, mint azt a csodálatos gondolatot, mely a XVI;
századi Erdélllben fogant meg, ahol az 1568-as tor~al
országgyiilés először a v ilágon mondta ki a valIasszabadságot , v agyis mai szóhas2nálatt~1 élve, a jó értelembe ve tt vallási slabadversenyt h\rdetetl meg.
Az unitárius teológia, vagy éle tfelfoDás alapkőve a
TOLERANCIA.
A tolerancia, amely azonban nem jelent k/:lzömbö~
sége t, tétlenséget, gl/ávaságo t, és semmiképp sem teveszthetó össze az elvtelen engedékenységgel. A tole,.ancia lényegébe n egy erkölcsi magatartás, egI/ pozitiv
életút a2 emberek irántt köteles tisztelet kifejezése, az
elválds2tó különbségek elfogad4sa, vagyis a szellemi
szabadsá g tiszteletben tartása. A fogalom tartalmi öszszetevői: a2 emberi jogok és szeméilIi integritás tuztelete, hogy egI/mástól küllmböző mádon gondolkozhassunk és cselekedhessiLnk.
A tolerancia eredménye az emberi jogok tintelete,
az értékek pluralizmusának elfogadása, a véleménynyilvánilás sza badsága.

(Fo lytatás a 2. oldalon)

(Folytatás az l. oldalról)
A vallási tűrelern pedig nem más, mint avalldsok
sok/éledgének elfogadása, a lelkek közeledéslÍnek és
k/)lcsönlis megértésének elóseli'ltése, egllszóval: a felebaráti szeretet gl/akor/ása.
De hozzá.szó/ásomban nem hagl/hattam SZÓ nélkiH az
elmúlt négl/ évtizedben törtent törvénl/sértéseket sem.
Van tisztázni valónk a közelmúltban, az eli'llházaknak
is át kell értékelniük az elmúlt időszak egyházpolitikáját.
.t.
Iem nem mogo
.. ""..
•. van, h anem
"A mtHt, a tört.me
un",
rajta állunk" - mondta egllkor a Protestáns MagI/ar
Szabadeglletem kon/eren~áján, Mikó Imre erdélyi u~i-:
tánus egyházunk vole fogondnoka, a neves kolozsvan

iró.

Sem egllén, sem tdrsadalorn, sem egyház, sem nemzet
nem tagadhatja le múltját, s föleg nem változtathatja
meg azt.
.."_
Mi unitánusok buszkek lehetunk multunkra, nagl/
elódelnkre. S ezekben a nehéz időkben külön fohászunk
száll fel a Mindenhatóhoz, erdéll/i testvéreinkért, kik
testvérek a hitben, a múltban, a történelemben, kik vér
a vérünkből. Akik ma az unitarizmus szü/.öföldjén
nemcsak nemzetközi szervezetünk, hanem az egész világ legtragikusabb, legmegalázottabb, legelnyomottabb
népcsoport jához, kisebbségéhez tartoznak sajdt hazá _
jukban.
AhoglI alapigénk írja, hit nélkül lehetetlen Istennek
tetszeni, De hit nélkül emberi életet sem lehet élni.
Hit nélkül lehetetlen szenvedni a Királyhágón túl, s
hit nélkül ebben az országban sem lehet demokratikus
társadalmat, tiszta egyházi életet, s megalkuvás nélküli
egyéni sorsokat megélni.
A vallásos türelem lényege, hogya hivek serege
együtt, közösen keresse Istent. S ez messze túl megy az
ökumenizmus intézményes keretein, ez lélektől lélekig
hatol, áthidalva minden korlátot.
Nemrég Bécsben egy luteránus templomban konfirmáltunk székelyruhába öltözl.ltt, sepsiszentgyörgyi unitárius gl/ermekeket, a neves magyar lelkész, iró, szerkesztő jóvoltából és segitségével. A testvé rek izes székely nyelven 'Vallottak hitükről, egyházukról. Artatlan
arcukat néztem, s azt az elszánást, bátorságot, mely
nyiladozó értelmükből és lelkükből áradt. Tiszta gyer meki hitüket csodáltam. Messze hazájuktól, idegenek
között is feltalálták magukat. Fellobbant bennük a hit
lángja.
A több mint szazfős gyiilekezet, katolikusok, s protestánsok eli'yaránt döbbent csendben hallgatták az if~
;akat, s az istentisztelet végén felhangzó "Ki tudja
merre, merre visz a Véli'zet" - elfojtott zokogásba fúlt.
Ne szégyelljük vallásos élményeinket , vallásos ta~
pasztaldsainkat. Az unitdriusokat gyakran vádoljak,
hagy nem a szív, hanem az ész eli'tlháza. A Bibliát is
észérvekkel magllarázzák. De az unitárius ember számara is a szeretet himnusza, a szeretet evanli'éliuma a
legfontosabb.

."A hit a reménlIIeIt dolgoknak valósdga, é. a nem
latott dolgokról való meggllóz6dés:' Hit a láthatatlan
megfoghatatlan Teremtóben, é. a Benne való bizalom:
Megl;llakult a Magyar Protes!áns Közmüvelödésl
Eli'lIeSület. A s~ervezet a gyakorlati életben valósítja
meg a hívek osszefoli'ását, a köZÖl Isten keresést a
ref0m.t~t~s. az evangélikus, a nabade9llházak tag'ai é,
az.: um!al'luso.k .e!i!vÜttes alkotómunk«ját. Az eli'lIeJlet a
haboTU elót.h elo é,s eleven protestáns szellemi életet
a magas sZI.nv??-alu kulturális és müvéui levéken"sé~
geket kivánJa u]raéleszteni.
"
" Az egl/esü~et szándéknyilatkozatában olvashatjuk
hog~ ~ eh~ult é~tlzede k sokféle szakadá st idézt k lŐ
egllh~zamk e! a hlv6k körében. A társadalmi mé~et:k.
ben IS fellépo V~lságtól nem maradhattak mentesek a
protest~ns egyházak sem... A korszeru mag ar ro testantIzmus . a ,keres~té?-ység.en ~elü! hiv atottYa fajál
hagy.ományatt, ~.rtékett apolnl, fe,leszteni és közkinccsé
te~m: A ~ egyesulet ugllanakkor nyitott és kész egyiitt",:~kö~m _m!n~en. más jelekezeti és vildgi kulturális,
~o~uvelödest ~örekvé.ss.e_I .. , A hitvallásos, eva é.
~IU_71tl p!otestanttzmus utJat járva vállalja a minde~r
tdpszeru, és a ,k?rtársakhoz szólni tudó tudomány mú.
veszet .és ~.rófec,a hármas egységét".
'
A kltUzott, /el~datok között szerepel az egyetemes
magyar ,k~l~u ra ~polása, az eglo!llázi ifjúsági mozgalmak,
az egyhaz! Iskolák gyarapodásának támogatása' válasz~
keresés a magyarság időszerű sorskérdéseire. '
Nagyot tudnak alkotni és lépni, kik közösen keresik
az Istent.
"Hit nélküt pedig lehetetlen Istennek tetszeni' mert
~ki lsten elé járul, hinnie kell, hagy ő létezik
megJutalmazza azokat, akik öt keresik."
Családanyaként, feleségként, lsten szolgájaként ebben a rohanó és zaklatott nagyvárosban már csak' gondolatba'!.' sétálok fel a hosszú, kanllargós, köves úton a
h~glltetore. S ahOO1/ feljebb és feljebb jutok, már alig
varom azt a kanI/art, mel1/ után előbukkan a tó. Hol
kékesen csillog; hol haragos zöldi vihar után felkavart
SzÜrke ; hol jégtakaró borítja, s rian a távolban' hol
ezÜsthid táncol rajta.
'
S mindez az Úristen csodálatos muve, a teremtes kifogyhatatlan tárházának egy parán1/i része csupán,
Valahánllszor vfvódom Istennel, s a hitemmel, a hegyi ösvényre menekülök vissza, belső csöndemet kere~
sem, s az először ott megérzett Istent, s ha sikeTÜl ez a
"gyermekké letel", melyre Jézus is kér minket akkor
újra tudok őszintén imádkozni.

é;

A hivő embernek szüksége van elvonulásra, be1ső
csönd re, mali'ányra, hogy megtalálja újra és újra legbelül az Istent.
Nem elég vasá rnapról vasá rnapra, de napról napra
lelki önvizsgalatot kell tartanunk, keresnünk kelt Istent.
Hittel, a hit bízó erejével éljünk; cselekvő hittel éljünk, hogy elviselhetőbb legyen a jelen, s szebb az eljövendől

Or bók né Szent-I vá ny i Ilon a

Új egyházügyi törvény kész ül. ..
AUami vezeÜ!Sünk elhatározta, hogy az ország d emokrutizálódását szolgáló inthkedései során az egyházügyet is rendezi a "lelkiismereti szabadságról, a vallás
szabad gyakorlásának jogáról és az egyházügyekr61
sz?ló törvény" megalkotásával. A ·t örvény irányelveit
ml ls megkaptuk tanulmányozás és megvitatás végett.
Egyházunk ezt nyilván meg is fogja időben tenni és
ennek én nem akarok elébe vágni, Csupán tájékoztatni
szeretném az Unitárius !.=:let olvasóit a ,tervezett törvény
szAndékáról, alapelveiről és felvetni néhány gondolatot
helyzetlInkről és jövőnkről a törvényadta uj feltételek
között.
Feladatunk, mondja a Tervezet hogya vallás szabad
gyakorlásának joga, amely alaPv~tó emberi jog és -társadalmi érdek, hazAnkban ls blztosftott legyen. Jelenlegi alkotmányunk - mondja a Terve-...ct _ 1949 óta.
rendelkezik a lelkIIsmereti szabadság jogáról. 1976-ban
Z

UNI T ABJUS e LET

törvénnyel tettük h atályossá a "Polgári és Politikai
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, amelyben a lelkl~
törvénye szintén benne van. Mind
jOgalko~.t~;"~ról szóló 1987. évi XI.
il!
alapvetó emberi jogait
mostani jog.szabáidoozakokban
vény
gának
szükséges

különböző

egyházuk
az egyes egyházak
jöhet n különböző
müköc!ése.
A Tervezet alapelvci a következók: a) MIndenkinek

I

joga van a lelkiismereti él; vallásswbadságra. - b)
Külön kell választani az. egyházat az államtól (a<:az ~z
egyház nem gyakorol államl funkclót, a.z állam pedIg
tiszteletben tartja az egyház autonómIáját). Vlswnt
együttmOködhetnek az egyházak az állammal, társadalmilag haswos célok megval6sltása é~ekében. - c)
A különböw egyhá:zak jogilag egyenrang.uak. - d)..Sem
világnézete sem vallásos hite miatt senki nem kerulhet
hátrányba 'de nem is élvezhet előnyt. Egyházhoz tarto1.ást áll~i nyilvántartásokban megJelöJn~ nem le~~t.
_ c) Az egyházak is, az egyházközségek IS - ha torvény esen szervez6dtek - jogi sremély~k. Az. e~yhálffik
szabadon léphetnek kapcsol~ltba v.~lágk~zpontJalkkal és
világszervezeteikkel, valammt kulföldl testvéregyh~
zaikkal. _ fl A sriilők és gyámok joga gyermekeJ.k
vallási és világnézeti nevelésér61 dönteni. - g) A lelkIismereti szabadság alapvető emberi jogának gyakorlása
awnban nem .terjedhet ki az alkotmányból fakadó állampolgári kötelességek teljesltése aIóIl mentességre.
Az állam és az egyházak viszonyával kapcsolatban

külön kl kell emelni, hogy: l. A törvény nevesítse az
egyházügyi kormányzás szerveit és határozza meg, hogy
mely alkotmányos szervnek legyenek alárendelve. 2 A törvény szabályozza az egyházak állami elismerésének eljárását. - 3. Az állami swverenitás érdekében
_ az. egyházak autonómiájának tiszteletb~n .tart~sa
mellett _ azoknak az egyházaknak, vezető tIsztségeLknek betöltéséhez, amelyek a magyar joghatóság al~
nem tartozó szervek hatáskörében vannak, az államfo
előzetes hov.ájárulására van szükség. Az önálló nemzeti egyházak korlátozás nélkül választják tisztsé~ise
lőikel. Viszont a tisztségek betöltése után a vezetok ~
állameJnök elött esküt tesznek. - 4. Az állam anyagi
támogatást nyujthat az egyházak számára. - 5. A törvény biztositsa az alap- és középfokú fakultatív hittantanítást. - 6. A lelkiismereti szabadság korlátozása,
vagy annak fenyegetése a Büntetó Törvénykönyvbe ütközik. - 7. Viszont ez alapjog gyakorlása nem valósfthat meg bűncselekmény t, vagy arra való buzdítást,
és nem járhat mások jogainak és érdekeinek sérelmével. - 8. Az egyházak oktatási és nevelési intézményeket léteslthetnek, állami érvényű bizonyitványok kiadására jogosultak és szakmai felügyeletet a művelő
dési minisztérium gyakorol felettük. Hasonlóképp szociális és karitatív intézményeket hozhatnak létre. 9. A lelkészi szolgálatot lehetövé kell ·t enni szociális,
egészségügyi és ifjuságvédelmi intézményekben éppugy
mint a börtönökben. - 10. A törvény mondja ki, hogy
a benneIoglalt szabályozás valamennyi egyház számára
egységes jogi nonna.
Mint említettem, nem a törvény egyes pont jairól szeretnék vitát kezdeni, ez a főhatóság által kijelölt bizottság feladata lesz. Mindössze néhány jelentős pontra
szeretném felhivni a figyelmet, amely az Unitárius
Egyház számára probléma a törvény keretei között.
A Törvény életbelépése után az Egyháznak kell kérnie nyilvántartásba vételét és törvényes elismerését.
A kérés egyik feltétele olyan Szervezeti Törvény (szabályzat) benyú.jtása, amelyik tartalmazU1 a hitelvekre
erkölcsi tanokra, vallási szertartásokra vonatkozó 'leg~
fontosabb szabályokat; valamint az intézmény szervezetére vonatkozó rendelkezéseket. A mi Szervezeti Törvényünk csak az utóbbiakat tartalmazza az elsökre
néloye semmi utasítást és tájékoztatást n~ ad. De még
az mtézményekre vonatkozó néhány pontot is át kell
írni az új törvény szellemében. Ez a munka már most
elkezdhető.

hogy középfel kell kéInternátust
mult ja van.
meg lesz a
iskolává ls
mává válik a
lilása. Erre
latot
7.1k.

Unitárius értékeink megŐr7.ése érdekében fel kell fej.
lesztenl Teológiai IntézetUnket. amelynek keretei m~t
már adva lesznek a törvény adottságai által.
Egyházunk társadalmának összefogására meg kell ta·
láljuk a módját, hogy olyan nagymultú és tisloteletet
kivrvó unitárius szellemi mOlogalom, mint a Dávid
Ferenc Egylet, újra élhessen és virágozron. Ahogy a
l'égl egylet! évkönyveket lapoz.gatja az ember, megdöbbenve látja annak magas színvonalát. szereplőinek
hfrnevét. Budapesti viszonylatban megtlsloteltetés volt
annak miJsorain szerepeln i, előadást tartani, még nem
unitáriusoknak is. H a ezt a tiszteletet uj r a kl akarjuk
vivni, azt hiszem a legjobb mód a már járt úton előre.
Ennek keretében szakosztályokként, vagy körökként
újra megindfthatnánk a régi Brassai, a Bölöni Farkas
SándOr, a N6szövet.ség és a leánykör munkáját. Számunkra ez jelentené az igazi életet.
Talán "~~.:::~
lithettilk
.v
is megérdemel az a
dfjakat kellene
lányok számára,
karán kutatóknak
kutatására.
Mindezekre terveink vannak, ezeknek ki m unkalása
közöt feladat lesz és nem kevés. Remélem azonban,
lesz erőnk rá és az uj törvény segileni fog a kibontakozásbnn.
Még valamiről szeretnék frni a törvénnyel kapcsolatban. Azért Irtam a végére, mert nem illeszkedik az
előbbi pontok hoz, bár szervesen összefügg velük. Mostanában divat mindent megkritizálni, sőt elvetni. Ezzel
kapcsolatban engedjék meg, hogy 43 évi lelkészi munkám tapaslotalatai alapján elmondjam: Kétségtelen,
hogy az egyházügyi törvény é letbeleptetése módosítani
fogja az állam és az egyház kapcsolatát Nem vitás az
sem, hogy az állam go ndoskodni tog egy intézményről,
amelyik az egyházak ügyelt ké pviselje, olyan formában, ahogy jónak látja. Egy aronba n biztos: Az
eltelt hosszu és sokszor nehéz évek alatt, akár személyes ügyben, akár egyházi ügyben megkerestük az
Egyházügyi H ivatalt, a legmesszemenóbb segítőkészsé
get és jóindulatot tapasztaltunk dolgainkban. Országos
érdekú Intézkedéseknél politikai bölcsességet és emberséget látunk tevékenységében. Nem éreztünk különbségtevést, akár a több millióS katolikus egyházról,
akár a 15 ezres unitárius egyházról volt szó. Úgy érzem, erről is kellett írjak:.
Szász J á nos

ok',;';,;;'';;;

MIKLOS IMRE
A Mlnlsderta nács 1989. ápr. 30-1 ha tá llya l l\Jik16s
Imre á llamtitká r!, az Atlami Egyb ádigyi Hiva tal elnókét, n y ugalomba. vonuJása mIa U, érde me l elis merésével, fe lmentette eddigi tisztségéMI.
l\lI kl6s Imre a z Állam i Egyh ázügyi HI vatalna k 1951ben tö rté nt megalakulása óta kűlónbözt'i beoszt ásokban,
egyr e magasabb tisztségekbe D munkatársa voll. Mint a
IIlval a l elnöke érd emes munká t végze tt, melyet a legt öbb egyház vezetése és tagsiga m éltá nyoIt. l\lunkásságának mélta tása a jö vő ben a törté nelem felad at a
lesz.
A ny ugalom é veire kivá n u nk jó egészséget !
SARKADI N A G Y B A R NA

ve tte á t niajus l -j én az AIIa mi Egy ház ügyi Hivatal
vezetését, aki néhá ny éve mln ~ á ltalános e lnökhelye tt es, érd emes munkát végzet t.
l\1űköd éséh ez a r eformkor á tmeneti Idején sok e rő t
és munka ke dvet k ivanunk.
UNITARIUS tLET

3

Beszómoló
Ferencz Jóud püspöknek

az 1988. okl. 15..1 zsinaton
ta rtott beszédé nek utolsó részlete
IIJ.

gy~

több,
tiszta ~~:ii:~~~!
akiket.
az
kész oktatott
zet szlne 'Ol,

A társada lmi munkások sokat segítettek a z elmult
évek rendjén. Orvendünk annak, hogy a fiatalok közül
is egyre többen vállal koznak irodai címzésre.
Külön szeretn ém megemlíteni dr. Nyiredy Szabolcs
fógondnokhelyett.es felajánlásAI, aki több esztendő iratanyagát iraUat"tóba rendezte, továbbá rendezte az
elmúlt évek EKT, Zsinati és Főtanácsi jegyzőkönyveit
és p 6toltatta sok körültekintéssel a jegyrokönyv-hilelesftók elmaradt aláfrásait.
ALtalában többet kell az \Íj egyházvezetésnek foglal koznia a fiatalítás gondolatával. Ez egyházközigazga_
tási vonatkozásban és a szakembernevelés oldalán egyformán lontos. Sajnos, hogy Orbók Attilán kivül a lelkészi utánpótlás során nem lehetünk elégedettek, örvendetes volna, ha a vallásos nevelés és a konfirmációi
oktatás és továbbgondozás kitennelne néhány leendő
teológust, hiszen lelkészi karunk tagjainak nagy része
elérte vagy megközelíti a nyugdijkorhatárt. Erdélyből
pedig a sajnálatos román-magyar viszony miatt utánpótlásra egyelőre csak várakozunk. Remélem, hogy az
utánunk következők talán megérheti.k, hogy a helyzet
e vonatkozásban is megváltozik. Egyházi életünkben
bekövetkezett vagyoni változásokról csak néhány szót.
Budapesten, ~hai Bartók Gabriella örökségéből, vásároltunk egy öröklakást a Márvány utcában, melyet
főként külföldi vendégeink részére tartunk fel vendégszobaként. Néhai Nagy Mária szolnoki lakos hagyatékaként örököltünk egy földszinti egyszobás lakott
öröklakást a Fejér György u. 8. sz. alatt a benne lakó
bérlövel egyűtt. Ugyanebből a forrásból örökölt szolnoki Ingatlant értékesitettük, és ezt jól kamatozó OTPbetétként kezeljük, más célrendeltetésú alapítványokkal együtt. A célrendeltetésú összegek nagy része külföldi segélyadományokból került megtakarításra.

Nem h ivalkodásból, csak tájékoztatásul említettem
meg a fenti adatokat, melyek állapotáról évente az
E. K. Tanácsnak teszünk jelentést.
A ma legjelentősebb gondját egyházunk életében az
erdélyi menekültek és köztük az unitárius menekültek
gondja képezt. A II. e. külső irodában láthatók azok
a természetbeni adományok, melyekből hónapok óta
támogatj uk az egyre érkező erdélyi unitárius menekülteket, s néhány másvallásút, köztük néhány román
ajkú fiatalt ls.
Idei tavaszi két külföldi utam alkalmával kü lföldön
szóvá tettem e gondunk, s eddig NSZK-beli és angliai
utam nyomán, átváltva, mintegy 250 OOO Ft készpénz
érkezett be, és további segftségeket is várunk. Az
Egyházügyi Hivatal javaslatára e munkát a Magyar
Vöröskereszt ls 20 OOO Ft-tal támogatta. Igen jelentős
volt Borsos Miklós szobrászművész és Bartók Béla fő
gondnok közös 100 OOO Ft--os adománya.
A segélyezés munkáját kezdettől fogva a budapesti
Nagy Ignác. u. k özpont lelkészi hivatalába, Huszti
János lelkés~üspök-helyettesre biztam, aki ügyes segitótársakra talál va, vasárnaponként oszt kl fók ént
pénzsegélyeket. A vidéki gyülekezeteinkéi jelentkezett
menekülteket ls e forrásból támogat juk.
A jó Isten áldása legyen a Jókedvű hawi és külföldi
adakorokon.
Egyik utolsó szolgálatom okt. 2-án Bécsben volt,
ahová az auszt r iai evangélikus gyülekezet érdemes lel4
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Ez a szolgálat is bizonysága annak, hogy egyházunk
kelet és nyugat között összekötő kapocs, mert úgy latom, hogy a~fg az ausztriai táborból ki nem kerül az
a ·k b. 50 umtárlus család, aki ma ott él, a velük való
foglalkozás ls a ml gondunk marad.
Végül ·kell szólnom magamról is. 80. életévemhez közeledve érlelődött meg bennem az elhatározás hogy
kérem nyugalomba helyezésemet. Már túl vagyok életem egyik legjelen tősebb szolgálatán, amit Bartók Béla
hazatért hamvainak temetése alkalmával végeztem fő
gondnoktársam megtisztelő felkérésére. Saját elhatározásomból osztottam meg a temetési szolgálatot két
szoIgatársammal. Fógondnokságunk kedves baráti szavakkal kérte, hogy várjam meg legalább az 1989. évi
ciklus elkövetkezését, lekIésztársaim is több alkalom_
mal egyénenként és együttesen is kértek elhatározásom
megmásítására. A világi hivek közül nagyon sokan
v oltak hasonló véleményen, és kérték, hogy maradjak
meg a tén yleges szolgálatban. Csak egyetlen világi
ember akadt, aki már korábban javaslatot tett nyugalomba vonulásomra, később azonban meggondolta magát, és írásban kért bocsánatot véleménynyilvánításáért.
(E levelet páncé1szek rényemben ma is órzöm levéltárunk részére.)
Világi részről munkásságom idején sok megbecsülésben volt része m. Államunk elóbb a Munka Brdemrend
arany fokozatáva l, 75. születésnapomon a Népköztársaság Zászlórendjével Is merte el az egyházi és társadalmi munkásságomat. 80. születésnapomon az Állami
Egyházügyi H ivatal elnöke ebédet adott tiszteletemre.
és kedves ajándékukat hálásan órzöm. Tagja voltam az
Országos Béketanácsnak. Részt vehettem a Hazafias
Népfront minden olyan tanácskozásán, melyre a hazai
egyháznk vezetőit meghívták. Még az Újságíró Szövetség is megemlékezett szerény egyházi lapunk szerkesztójeként végzett munkásságomról.
Egyházam és killön a budapesti egyházközség 80.
sz ü[etésnapo~ alkalmával vett tőlem búcsút. A legutolsó E. K . Tanács kérte, hogy nyugalomba vonulásom után ls vezessem az Unitárius Bletet. Jelöltségének állan\l hozzájárulása után Huszti János kérte azt
is. hogy legyek segitségére megválasztása esetén a külügyi munka Irá nyitásában.
Mindezeké rt. és az el ne m mondottakért, kérem, fogadják há lás köszöneteme!.
Eddig végzett munkámat megftélheti a Zsinat, és
majd később a történelem is.
Isten áldja meg azl az 6s1 történelmi unitári.?~. egyháwl melyet kora fiataJságomtól kezdve kulonféle
tisztségek ben szolgáltam, s adjon megújhodó hazánkban tová bbi eredményes lizolgdlatot.
Ferencz József
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Dr. Gyulai Zoltán
Dr. Gyulai Zoltánra
rius tudósra, akit
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világháboni és az azt
évet vett el szépen induló
1922-ben él'kezett a

magántanárrá, és
CC; vezetését. Egyetemi
Debrecenben

kapott,

majd innen

került 1940-ben a kolOZ$vári egyete~re. A, Budapesti
Mústaki Egyete/n pl'oCesszora 1947-101, és ~özben élet:'e hívla az Akadémia kristálynövekedésI kutatócsoportját.
~
b á
Pályája a fizika elképzelhetetlen méretu, rob ~n. s-

szerű

korszakára esett, amelyben a modern atomfIZika

és szilárdtesttizika alapjait rakták le. Ebből az alapozó
munkából Gyulai Zoltán alkot6an vette ki a részét, és
jelentósen já rult hozzá ahhoz, hogy 194.7:ben megsz.~
lessen a tranzisztor a radar és a televIzIó képernyoInek kialakításában annyira lontos lumineszcencia. Legnagyobb tudományos eredménye a kristálynövekedés
vizsgálatához fűződik. A legelsők között foglalko~ott
tiikrLstályok elOállltásával, Európában elsőként ál.htva
elő miikristá lyt. Nevéhez fűződik egy olyan mikro·
manipulátor szerkesztése, amely alkalmas volt a re~d·
kivül k icsiny kristá lytűk szak.Itási stilárdságának VIZS·
gálatára, mérésére. Felfedezésének gyakorlati hasz~.á~
mutatja, hogy a kérdésnek azóta hatalmas nemzetkozl
irodalma támadt, és ebben a z irodalomban mindenkor
hivatkoznak a magyar Gyulai Zoltán elméleti és gyakorla ti eredményeire.
Mintegy fél évszázados tudományos működése alatt
nemcsak matematikával és fizikával , hanem hittani és
bölcseleti kérdésekkel is foglalkozott. Nagyon sok dolgozatot és é rtekezést írt e témakörben, melyek a Dávid
Ferenc Egylet előadói ülésein hangzottak el és megjelentek a Keresztény Magvetőben. Ezek közül ismerI.€tünk néhány aktuális .gondolatot.
" A theologia nagy tudomány, és ahhoz avatatlan
keel nyúl nem lehet. De ennek a tételnek a fordított ja
is áll, nevezetesen, mi, egyszerű tagjai az egyházunknak, laikusan mégis foglalkozunk a hit kérdésével, hiszen az egyház ls elvárja ezt tőlünk.
Benne élünk egy tér-időbell anyagi világban, kézzel fogjuk az anyago t, méterrel mérjük a teret, órával
az időt. Látjuk az anyagi világ ezernyi változását és
érezzük, hogy amit lá tunk, amit hallunk, amit megfogunk, az nem meríti ki a világ jelenségeinek az öszszességét. A lelkünkben van benne, hogy a látható
világ ~ögött van valami nem kézzel fogható, valami
szeUem ~. A lelkünk ösztönszerűen érzi, hogy ez a
sz.ell~ml .~ár nem lá th a tó, tapintható, mégis hatalmas,
méil s . d~:mtó módon behat az anyagira. A tudás az
anyagi Világra vonatkozik , a hit az anyagon túli világI·a. A tudás hasznos, a hit megnyugtató. A tudást az
értelem a z élet s zolgálatába állítja, a hit hatalom,
amley a z ént irányit ja, amely az én életének irányt
szab. Az énben össze van kötve aRlIag és M[ek. Tehát
lélek és tet .. Ho~ m i a lé lek, ezt nem lehet olyan pon.
tosan definiálni, m int egy fizikai testet. A lélek szó,
':"l.~m egy tárgyat vagy testet jelöl. A lélek szóval jelölJuk azt a nem anyagias centrumot, aminek a nyilvánulása lt átéljük. A lélek szó nem jelent határt hanem
nyilvá.':"lulások kIIndul ó a lanyát. Ha azt mond~m, hogy
egy k?bdeclméter vas, ez határt jelent. Ez határt jelent sulyban, térben és egy csomó fizikai tulajdonságba n. A lélek szómU Ilyen halár nincsen.

Most II vallóSQs hitre térek, ezzel ti hit fogalmát egy
kissé szűkebb térre, de egynersmlnd, Igen magas piedesztálra helyezzük, és egyfelől kozmikus, másfelől
pedig etikai térre visszük, és a két teret egymással
összekötjük. Ilyen módon jutunk a vallásos hithez. Az
alap az emberi természet, az emberi lélek metafizikai
szükséglete, és ezek után a kérdés csak az, hogy miben áll a vallásos hit tartalma. Mi az a fonna, ami az
eddig jelzett ösztönszerú vágyat kielégItI. Csak egyes
kiváló emberek képesek megadni azt a kézzel fogható
képel, gondo latot, ami a lelkünk vágyait egy képben
kielégiti, és azt táplálja. Ezek az emberek a vallásalapítók, próféták. Csak a természettudományi igalSA_
gok egyértelműek, a lelki Iga75ágok, vagy a hitigazsá_
gok nem. Itt egy kérdésre többféle felelet is lehetséges.
A hit igazságai egyéni természetűek. Egy egyéni hit4
igazság nemveszti sem érvényét, sem az illető egyénre
gyakorolt hatóerejét, mert egy másik egyén azt nem
fogadja el igazságnak."
" Az emberi életben oly nagy szerepe 'lan a szeretetnek, hogy nem ls tudjuk elképzelni, hogya természet
tehetetlen lényei élni tudnának egy gondoskodó szere.
tet nélkü\. A szeretet helye a lélek vagy a szív, ahogy
hagyományosan kifejezik. Mármost érthető, hogy ezer_
nyi ezer megfigyelésből és hasonlóan sok lelki átélésből kialakul egy magasabb kép, amelyik az egész
természetről s benne az emberről is gondoskodik. Ez
a kép a történelem tanúsága szerint többféle, de mindenkiben vannak szellemek, kisebb vagy nagyobb szereppel. Az egyik legfejlettebb foka ennek a képnek az
egyistenség képe."
"Amint láttuk: értelmi és érzelmi elemek keverednek a hit területén, egyes történelmi vallásokban pe4
dig különböző mértékben jutnak szerephez. Ez a szerep azonban hely, idő, és egyéni, történelmi és még
más szempontok miatt különböző mértékben jut érvényre és kifejezésre. Úgy látszik, hogy hol az egyik,
hol a másik jut tú!súlyba. De mivel mindkettőnek
szerepe van az emberi lélek tiltakozik a túl egyoldalúság ellen.' Nyilvánvaló, hogy az értelmi elem túlsúlyba jutása is reakciót vált ki az emberekM!. Ez a
reakció elsősorban abban nyilvánul, hogy az emberek
közömbösek lesznek. Ez meg is érthető. Ugyanis az értelmi dolgok megérthetók, vagy tanulhatók, a logika
szerint jól alkalmazhatók. Ha valaki ezt egyszer megértette és megtanulta, akkor el is intézte az egész
életre ~n ebben látom az okát a ma sokat hangoztatot panaszoknak a templomba járás hiánya miaU.
Mindenki belátja hogy unalmas volna az elemi isko- r
láit, vagy a gim~áziumot újra és újra jár~i és hallgatni. Viszont miért olvasunk el egy szep regényt
vagy színdarabot újra, vagy miért nézünk meg egy
szép darabot újra és újra? Mert ez érzelmeket kelt, és
ebben mindig lehet fejlődés és haladás. S6t az érzelmekben nem is kell haladásnak lenni: ott nemes ér~
zelmek újból és újból való átélése már magában ~e
mesItőleg hat ránk. Tehát a lelkészeknél nagyobb Je:
lentóségre jutna az a feladatuk, hogy a hit dogma~
felépítése és megalapozása mellett, a hfvők éne~1
életének e kiépítésén dolgozzanak, és mélyebb felke:
szűItséggel nagyobb elmélyedéssel, jelentősebb belso
átéléssel k~l1ene rendelkeznIUk."
dr . Kiss J ózsef

Megállapítás
.~.'" az emberi problémákkal
véget nem érő sorozata.. Ha
lenne igaza, mlszeHa számításba
. vagy vallásI rendszer
sem
a maga számára a kizárólagos és a~4
szolut értékeket úgy csak dicsérnünk lehet azt a haJlékony magatartást, mely képes az emberiség mozgalmainak követésére, annak minden követkeunényével
együtt.
(Ernest Renan szöve"e, némileg rövidítve;

A
való
volna
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Gondolatok eg, menekült

találkozó kapcsán
A~

1989. m:ll'cJus 12- j összejövetelen mintegy hetven menekült jelent meg. Többen család~tóJ, gyerekest"1; 10 különböző koru gyermek
ismerkedett az első emeleti gyülekezeti teremben egymással és fi többi
megjelenUel; egyházunk elöljáróival
és tagjaival; a vendéglátókkal.
Az Unnepi músor és az áhitat utáni eltog6dott csendet először fi gyermekek törték meg a "játék nyelvén"

keresztül. -

Az egyik gyermek kis-

autójA! a másik gyermek fejé tolta
_ CS pedig vissza. Innen már egy-

szeMlbb volt a barátkozás. A vendéglátás közben feloJdódtak a feJn óttek
is.
Közös téma bőségesen akadt: Ki és

mi maradt odaát, mit hogyan lehet
és miért nem lehet olUlan ide átmenteni, hogyan tovább itt, az új
környezetben.
Figyelmem egy fiatal anyára és két
kiSlányára irányult, akik csöndben
ültek - nyilván nem voltak ismerő
sek még az összegyultek között. A
nagyobb kislány Iskolásnak, a kisebb
6vodáskorúnak tunt.
Megszólltottam öket. A beszélgetésbői kiderült: nemrégen érkezett a
család fele Brassóból.
A két testvér közel egy évig el
volt szakítva egymástól ...
eleWkben kit öröl hetetlen nyomot
hagylak az elmúlt idők eseményei.
A beilleszkedés nehéz napjait, hónapjait pedig most élik.
Új rendszerű óvoda, más iskola.
Az új társak némelyike hazulról hozott előítélettel, fenntartással fogadja
a menekült gyermekeket.
Önkéntelenül is arra gondolok,
hogy milyenek lesznek emlékeik
majd ezekről az Időkről?
- Mi jut eszedbe, ha azt mondom: otthon? - kérdeztem először
az iskolás leánykát.
::-_ A brassói ház, mamáék (nagyszulok). unokatestvéreim, szalonnasütés a kertben - felelI.
Mamáék. játszótársak a szomszédból és Morzsa, a kutyánk _ Igy a
kisebb ik gyermek.
Ház. otthon, haza. E fogalmak a
legtöbb gyermek számára azonos országhoz kötődnek.
Több ezer gyermek nő majd fel.
akIkben e fogalmaknak külön is kell
léteznie; akik elhagyni kénysze rültek
azt az országol, ahol otthonuk volt
hogy hazájukba érkezhessenek.
'
E családoknak, ahova a gyermekek
tartoznak, önmagukkal meghanosul_
va. kel.l új. életet kezdeniük. Új házat
épLten),. UJ lakásba költözni, új otthont kIalakitani, az új otthon melegét a régi tunel hevíteni ... S vinni
az odaát maradtak iránti felelősség
aggódás kínzó keresztjét.
'
Mindnyájunknak sokat kell tenni
a~órt, hogyahazúról, az új otthont
a r61 e gyermekek emlékei SZépek
le~yenek, amelyet ők továbbadnak
mLl\den gesztusban. megnyilatkozá_
sukban majd az ő utódaiknak ls.

Egrhári könrvtárunk kapcsolato
a Slechénri Könyvtárral
Egyházi könyvtárunk évek óta
kapcsOlatban áll és együtt möködik
nemzeti könyvtárunkkal, a Széchényi
Könyvtárral.
Annak idején, kérésükre bejelentettük állományunk régi nyomtatvá_
nyaIt, melyek közül j6 néhányat
"védettséggel" láttak el. Könyvtárunk
egyik legféltettebb darabját, a 16.
sz..-i kiadású Dá vid Ferenc pr édikációs kötetét pedig a legmodernebb
techn ikával, az ő műhelyükben restaurálták.
A mi részünkről, a tőlünk telhető
igyekezettel folyamatosan lámogatjuk folyóirat-állományuk hiá nyai nak
kiegészítését.
Szerény méretű könyvtárunk segítsége azért jelenthet támogatást
nemzeti könyvtárunk részére, mivel
a ma pótolhatatlan régi erdélyi
anyag hiányait tudják kölcsönzéseinkkel részben kiegésziteni. Legutóbb, napjainkban pId. nagyobb
számban kölcsönöztünk régi erdélyi
és itteni unitárius egyházi sorozatokat, melyeket fénymásolás útján tudnak hiánypótJásra felhasználni.
Elküldtük így az "Unitárius Közlöny"-ből 13, az "Unitárius Szószék"ből 12, a " Keresztény Magvetó"-bóll
az "Unitárius Egyház"-bói 25, és a~
"Unitárius Hfrnök"-b051 3 évfolyamot.
Összesen tehát 54 évfolyam kikölcsönzését eszközöltük. Végül a ma
élő fOly6iratunkból, az "Unitárius
elet" 6 é vfolya m áb61 kért 50 füzetet
ajándékképpen küldtünk e l.
Mindezekkel,
egyben
nemzeti
könyvtárunk un itárius egyházi fol yóirat-állományál gyarapítoltuk.
Kyn e
könyvtáros

Grörben, virágvasárnapján .. ,
Az évek óta kialakult helyi s7.okás
szerint v irágvasárnapján (március
19.) tartolluk meg a husvéti isten _
tiszteletet és úrvacsoraoszlást Győr_
ben. A szép múltú és virágzó szórványunknak is megvoll a kedves ünnepsége. A szolgálatot végző dunán_
túli lelkész új egyháztago~ Iktatott be
az Unitúrius Egyhúz közösségébe
Szabó Zoltánt, Szabó László és G ön~
Ildikó kisfiát. Keresztszülők Ki ss
Mihály unitárius lelkész és felesége
Gönc Tünde voltak. A mindnyájunk
számára kedves családi ünnepükön
csak az volt fájó, hogy a határok
kegyetlensége miatt a nagyszülók
h Iányoztak az örömteli eseményről.

Húsvétkor . ..
Polgárdiban volt istentisztelet és a
kisszámú, de lelkes gyülekezet elhatározta, hogy megpróbálja tatarozni
az épületeket.
.

Fájá szívvel _. .
állt március 30-án a Máthé család
Klári néni sirjánál Székesfehérvárott,
a köztemetőben.
Jósa Istvánné,
Máthé Klára, a pestlőrinci templomot terv ező Máthé Géza mérnök
testvére, Máthé Lajos egykori firt osváraljai lelkészünk leánya 88 éves
korában pihent el örökre. Melegszlvú
lényének emléke megmarad közöt tünk. Testvére 1000 forintot adományozott emlékére. Nyugodjék csendesen, drága Klári néni!

Dunántúli hírek
A szórványgondnok öröme . , .

Kedves ünnepség volt pécsi sz6rványunk ban március 12-én, Huszti
János, új püspökünk meglátogatta a
híveket. Kora délelőtt hittant tanuló
gyermekekkel találkozott, akik kedves és maguk készítette ajándékkal Unitárius konfirmáció Bécsben 1988
lepték meg, II órakor evangélikus őszén. Az Erdelyool menekült leánytestvéreink vendégszeretetéből, temp- ka es testvére nékely népvisele tben
lomukban tartottuk istentiszteletün- térdelnek az áldás alaU.
ket, szépszámú unitárius és rokonszenvező érdeklődő részvételével. A
prédikációs
egyházfönk,
Dr. Máthé Balázs
dunántúli
A kiváló kutató, elektromérnök, a
nemzetközileg is ismert és elismert
szakember, számos muszaki találmány és publikáció szerz6je, sulyos
M- betegségben, 59 évesen, 1989. ápr,
A kényszerrel el7.árt 4-én Bukarestben elhunyt.
és erdélyi násznépet szórA Székelyföld szülöttje volt, egész
ványunk tagjai igyekezt ek pótolni. életét munkájának és családjának
Istentlsztelet után gyűlést tartottunk, szentelte. Máthé Ödön és Török Áron
amelyen a Dunántúli Egyházközség unitárius lelkészek búcsú;o;tatták; urnevében a lelkész, a pécslek részéről náját a sepsiszentgyörgyi temetőben
dr. Vernes Gyula szórványgondnok helyezték örök nyuga lomra. Mély
üdvözölte a püspök urat és dr. Nyl- fájdalommal gyászolják: felesége, fia,
red! Szabolcs Mgondnokhelyettest. leánya, 82 éves édesanyja, rokonok:
A;o; Odvözlésekre a püspök ur vála- bar:\tok. kollégák és a MagyarországI
Munka Ibolya tva szoIt.
Unitárius Egyház is.
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SZ l'ONZOlt

Ez lilii uJabb an mcghonosult és teikéut a s port vIlágiban e lterjedt ki t jezés az Vnlt'rlus e let vonatkozás:ban allO kra u önké ntC!J, klköt és t
nem kivá nó. önzetlen t ámogató ink
megjelölésé re is sllOlfá lha t , ak ik alll
etyh áJ: unk fel elősei álla l slllélkÜldött
telhívásra egy más után r eagáltak .
A bekOldött a dom á nyok köztük
voU 6000, 3000, számos 1000 és 500
torlntos adOm ' ny, és számos ennél
kisebb összegü - csekke n vagy egyhizköuégl pénllltá rn á l lell:l:etett sok
jós%ánd é ku tá mogat ás. !\tinden eddi gi es m ég bekiilde nd ó a dom ányt
há lása n köszö nü nk.
A s portban a szpo nzor h asz nos nak, ná m á ra gy üm ölcsöw n ek muta tkozó célra ad kisebb vagy nagyobb összeget, A szponzorok egy
r észén ek kikölései ls lehetnek.
Az UN ITARIUS 2LET szpon7.orainak is vannak kikötéseI. Gondo lom
il yesfé le m egfogalmaz6dott sokak fe jében. Fejez'l:e kl a lap egy üvétarto zás unk at, törőd ésü nket az osl erdelyl unitá rJu! múlttal . Adjon hírt
az unit á rius é let na gy világi hí~ eiröl .
I gye kezzék megmuta tni a jelen és a
jövő
útjaU, irán Y'l:atait. Juttasson
nagyobb szer epet a nö kn ek és a fiataloknak, Eddig a sz ponzo r , l\tost a
szerkesz l ő 57.61.
Csak arró l az ese m ény r ól tudósíth atunk. a mi tudo m ás unkra Jut. Amit
megír és be küld val aki, De n e azt
nézzék a szponzorok, hogy az Ő írásuk a legfon tosa bb. e nn ek m é rl egelése a sze r kesztő feladata. Lehet.
hogy e munkája t ne m Jó l v ég:!:l, akkor kerjük a kritik á t . a kllgazitisl ,
s az é ~l elm es k ülö nvé lemé ny kifeje_
zés re juUatás:it,

SliMULTAN

böle.en 1egyezte fIleg be/ eJed,ktpp
hogy a.zt kivánja, hoOY az ad<Uiba';
A fenti clmell a tévé belpolitikai elmondottakétt .enklt ne vonhaua_

szerkesztősége

kerekasztal-beszélge_ llak később felelősségre.
tés t rendezett a. lelkiumereU és valA mÚ l or mindenképp áttöré,t jelásszabadságról, 1989. ápr. ll- én, egy
lentett é. POzitfl1an ér tékelhetó, még_
késő esti adásba.n.
h.a LCle.eI CabrielIa, a MaOvar Nem_
A mŰSor szerkesztője és vezetője zet kritikusa tájékozatlansága hiján
Fellér Zoltán, az umert riporter volt nem érezle a háttérben núz6dó fe A beszélgetés résztvevő! az Allami szü ltaégeket és az adás történelmi jeEUlIházüglli Hi vatal elnÖkhellleue.e, lentŐséoét.
és öt hazai egyház, ill. felekezet kép_
Azt a.zonban mindanntlian fájlalvuelóje vol t. Hí veink örömmel vehették, hOQY kicsiny egyhdzunk is 1uk. hog" keső ute közveUtette a
képviselhette magát az adá"ban, teievlzió ezt a beSZélgetést, de ószinreméljük, hopy a vallással topFeyér Zoltán Orbókn.! Szent-I vánV! tén
lalkozó és a. vallásos műsorok is egllI10ndt hívta meg a műsorba.
re inkább helyet kapnak a tömep_
A beszélgetés a készülőben levő új kommunikációs eszközökben.
egyhdzi törvénV lavaslatáról 1011lt. __~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Szóba került az
lIami EgllMzüg1l1
H ivatal megváltozott szerepe és jövőbeni funkciói.
Hagycsaládosok Országos
Az egyházak képviselői a. törvény
Egyesülele
betartásának
garanciátt
firtatták,
ugyanakko r örömme~
nyugtázták,
Okt. 29-én tartotta első nyilvános
hogy az egynázak a javaslat alapján
teLjes autonómiát, önko rmányzatot közgyűlését a Nagycsa1ádosok Orkapnak, belső életükbe nem fog sen- szágos Egyesülete az MTESZ székházban.
ki beleszólni.
A műsor végén feltetl kérdésre,
hogy mit szeretnének az egyházi emberek, mit várnak az új helllzettöl,
Szent-Iványi Hona kereszténll reménységgel fejezle ki, hogll szaba.d
államban, szabad egyházat; Bakonyi
József katolikus templomigazgató o
$zomszedságdban levő fiú nevelőott
honba szeretne bejutni; a ceglédi református lelkész félelemmentes egyházi eletet kivánt; s a förabbi úr

A gyűlésen értékelték az elmúlt
egy év munkáját, 5 megvá1asztották
az új vezetősége\.
Felhős Szabolcs, mint alapító tag,
(e\Szólalt, és javasolta, hogy működ
jenek együtt az egyházak kal, és keressék a kapcsolatot a vallásos nagycsaládosokkal.
A
közgyűlés
z,ár6dokumentuma
igényli , hogy hozzanak létre új családvédö komplex törvényt.

Szerk esztőség

Hozzászólás
La punk múli számában tájékoztatásui közö!tUnk egy - katolikus és
protestáns egyházi személyek á l tal
javasolt - Miatyánk szöveget.
Latin György tb. egyházi tanácsos,
világ! hívUnk a következő érdekes
megjegyzést lett a szöveg egyik
szakaszával kapcsolatban: " A ne
vígy minket a kisértésbe" l·ész a
S zövegből kidv6nak túnlk. ~rtelme
zésem sze r int a kisé rtés a gonosz
törekvése, hogy bennünket a r osszra
ve zessen. Ez pedig nem lehetett az
lsten és J ézus szándéka, hogyan is
tennének ki m inket tudatosan a gonos:mak. H a ez elképze lhető , akkor
hogyan nevezhetjük Istent és Jézust
jóknak.
itt egykori léves lejegyzést. esetleg

fél r eértés t, szándékosságot vélek tetlen érn i. Véleményem szerint az eredeti $?'öveg go ndolati tarlalma ilyesm i lehetett : "és őr izz meg minket
a ttól, hogy kisé rtésbe essUnk".

A TV stúdiójában a kérdező riporter, Zászkáliczkll Péter ev. és
Orbókné Szeltt-lvállyl 110110 lelkészek.

Rá diós unitirius fé lórákat közvetit a Petati
r ádi6 a k övelkezó időtó Júl. 30: Bencze
I
.
Latin György pontokban: jún. 18 : Szász J ános lelkész, teol. gazga ,
!\tártoo lelkész, I)Üsp ökhelye Ucs, okI. 8: Kiss 1\1lhily h6dmezóvásarbelyl
Vár j uk a to vábbi ész re vételeket.
(Szer k.)
lelkész, de c, 31: dr, Jak ab Jeno p cstlörl n el lelkészek SZOlgáinak,
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Magya r országi Unitárl UB Egy báz:
Egy házi Ké pvlsel6 Ta né.cs és
Unitárius };:Iet Szerkentóség: 112-801
Unitá r ius P üs pöki Hivat al : 112-450
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ugyek In tézésére ké rj ük h aszná lni.
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L A P zART A U T AN

Gye r 6 Dá vid 76 éves korában elhalt. Több c\kluson át a budapesti
gyülekezet presbitere volt. Temete_
sén Huszti J ános püspök szolgált.
Pál J ózsef torockói születésű hivilnk, 75 éves korában hosszú szen.
vedés után elhalt. A budapesti egyházközségnek presbitere, egyházunk
zsinaiának tagja volt. Temetésen
máj. l5-én a kispesti temetőben
H uszti J á nos és Be ncze Má rton lelkész püspökhelyettes szolgáltak. Igazi missziós lelkületű ember , világi
pályáján mozdonyvezető főmérnök
volt.

••

•

Dr. Abr u dbá nyai I vá n vállalati
jogtanácsos. néhaj dr. Abrudbányai
János lelkész, teológiai professzor
elsőszUlött fia 56 éves korában rövid
súlyos szenvedés után váratlanul elhunyt. A Farkasréti temetőben máj .
23-án búcsúzott től e a család és egyházunk dr. Fe r en cz J 6zset és H uszti
J á nos püspökök szolgálatával.
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